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สภาวิชาชีพบัญชีได้มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง  

ตามวัตถุประสงค์หลักที่จะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ทัดเทียมระดับสากล 

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีคุณภาพพร้อมรับการแข่งขัน
“                

”
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เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ทุกท่าน

	 ตลอดระยะเวลา	10	กว่าปีท่ีผ่านมา	 	สภาวิชาชีพบญัชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สภาวิชาชีพบญัชี)	 ในฐานะ

องค์กรวิชาชีพของประเทศ	 ได้มุ่งมัน่ส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชีอย่างต่อเน่ือง	 ตามวตัถปุระสงค์หลกัท่ีจะยกระดบั

มาตรฐานวิชาชีพให้ทดัเทียมระดบัสากล	พฒันาผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีไทยให้มีคณุภาพพร้อมรับการแข่งขนั	 ควบคู่ไป

กับการเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 	 และพัฒนาการให้บริการและอ�านวย

ความสะดวกในด้านต่าง	ๆ	ให้กบัสมาชิกอยู่อย่างต่อเน่ือง

	 ในปี	2557	คณะกรรมการชดุใหม่ได้เข้ามาบริหารงานต่อจากคณะกรรมการชดุเดิมซึง่หมดวาระไป	ก็ได้ด�าเนิน

การอย่างต่อเน่ืองในการสานต่อภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 โดยขอสรุปภาพรวมให้สมาชิกทุกท่านได้ 

รับทราบ	ดงัต่อไปนี	้

สารจากนายก >>>

นายประสัณห์ เชือพานิช
นายกสภาวิชาชีพบญัชี	ในพระบรมราชปูถมัภ์

้
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การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

 สภาวิชาชีพบญัชีมีการจดัท�าและปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง	 เพ่ือให้

มาตรฐานของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบันานาประเทศ	 โดยมีเป้าหมายให้ทัง้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีมีผลบังคับใช้พร้อมกับมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ	 หรืออย่างช้าไม่เกิน	 1	 ปี	 หลงัจากท่ีมาตรฐานระหว่างประเทศมีการ

บงัคบัใช้

	 ในปี	2557	สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เข้า

สู่	IFRS	Bound	Volume	2013	เสร็จสมบรูณ์	จ�านวน	55	ฉบบั	ซึง่มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี	1	

มกราคม	พ.ศ.	 2558	 ทัง้นี	้ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแนวทางท่ีน�าไปปฏิบตัิใน

สาระส�าคญัและขยายความให้ชดัเจนขึน้	ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลกัการ	

 ด้านการสอบบญัชี	 ก็ยงัมีการตดิตามการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานการสอบบญัชี 

มาตรฐานงานสอบทาน	 มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	 และค�าอธิบายวิธีปฏิบตัิงาน

สอบบัญชีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งในระหว่างปี	 2557	 ได้มีการปรับปรุงและ

ประกาศใช้มาตรฐานสอบบญัชีเพ่ิมเติม	3	ฉบบั	

 

การเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

 ในปีท่ีผ่านมา	 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในข้อ

ตกลงร่วมกนัของสาขาบริการวิชาชีพบญัชี	(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement	

on	Accountancy	Services	:	MRA)	ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน	2557	โดย

วตัถุประสงค์ของ	 MRA	 นัน้	 เป็นการอ�านวยความสะดวกให้นกับญัชีอาเซียนสามารถ

เคลื่อนย้ายไปท�างานร่วมกบันกับญัชีของประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนได้

 และเพ่ือเป็นการรองรับการด�าเนินการตาม	 MRA	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 

สภาวิชาชีพบญัชีเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร่วมประชุมและด�าเนินการร่วมกับ

ประเทศอาเซียนอ่ืน	 ๆ	 ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักบัญชีในอาเซียนให้ได้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับร่วมกนั	 ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษาและการวางแผนงานเพ่ือ

ก�าหนดเง่ือนไขในการด�าเนินงานร่วมกนัในอนาคต	รวมทัง้เตรียมการปรับปรุงกฎระเบียบ

ภายในประเทศเพ่ือรองรับการด�าเนินการตาม	 MRA	 มีการศกึษาเปรียบเทียบมาตรฐาน

คุณภาพนักบัญชีในอาเซียน	 เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนานักบัญชีไทยให้มี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในอาเซียนและสากลต่อไป	
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การให้บริการสมาชิก

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงการให้บริการสมาชิกในด้านต่าง	 ๆ	 ให้เป็นระบบ

ออนไลน์	ซึง่ปัจจบุนัครอบคลมุเกือบครบทกุบริการแล้ว	เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนการติดต่อ

และให้สมาชิกได้รับบริการท่ีมีคณุภาพย่ิงขึน้	 นอกจากนัน้	 ยงัได้จดัท�าและเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	 จดหมายข่าว	 (FAP	 Newsletter)	 Facebook	

และ	 Email	 เป็นต้น	 เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพ

บญัชีอย่างสม�่าเสมอ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างสมาชิกกบัสภาวิชาชีพบญัชีอีกด้วย	

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

	 สภาวิชาชีพบญัชีได้ใช้องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับ

สงัคม	 อาทิเช่น	 การร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	 การร่วมเป็นคณะกรรมการ	 

คณะอนกุรรมการ	และคณะท�างานของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	การให้ความร่วมมือ

ในโครงการส�าคญั	ๆ	ของประเทศ	เป็นต้น

	 สดุท้ายนี	้ผมขอขอบพระคณุคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	และคณะท�างาน

ทกุท่านท่ีได้เสียสละเวลาในการช่วยกนัผลกัดนัให้สภาวิชาชีพบญัชีของเราด�าเนินการไป

ในแนวทางท่ีได้วางไว้	 ขอบคณุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุแห่งท่ีได้ร่วมมือกนัพฒันาวิชาชีพ

บญัชีในด้านต่าง	 ๆ	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบญัชีทกุคนท่ีท�างานด้วยความทุ่มเท

ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน	 และท่ีส�าคญัท่ีสุดคือขอขอบคุณสมาชิก 

ทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ	 ความเช่ือมัน่	 และให้โอกาสในการบริหารงานเพ่ือพฒันา

วิชาชีพ	 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือท่ีดีจาก 

ทกุท่านเช่นนีใ้นการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพบญัชีของพวกเราทกุคนต่อไป	
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• 		ปลดักระทรวงพาณิชย์
• 		เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการ		
					ก�ากบัและสง่เสริมการประกอบ			

					ธรุกิจประกนัภยั

• 	อธิบดีกรมสรรพากร	
• 	ผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดิน	
• 		ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย
• 		เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการ				
					ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

• 		นายกสภาวิชาชีพบญัชี
• 		ประธานสภาอตุสาหกรรม
					แหง่ประเทศไทย

• 		ประธานสมาคมธนาคารไทย
• 		ประธานกรรมการหอการค้าไทย
• 		ผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี	2	คน
• 		ผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย	1	คน
• 		อธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

นายกสภาวิชาชีพบญัชี

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี		6	ด้าน		6	คน

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี	2	คน	ด้านกฎหมาย	1	คน

กรรมการ	5	คน

1.	ด้านการท�าบญัชี
2.	ด้านการสอบบญัชี
3.	ด้านการบญัชีบริหาร
4.	ด้านการวางระบบบญัชี
5.	ด้านการบญัชีภาษีอากร
6.	ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

แตง่ตัง้	9-15	คน	โดยความเห็นชอบ

ของท่ีประชมุใหญ่สภาวิชาชีพบญัชี

กรรมการจรรยาบรรณต้องไมด่�ารงต�าแหนง่

นายกสภาวิชาชีพบญัชี	หรือกรรมการหรือ

อนกุรรมการอ่ืนตามพระราชบญัญตันีิ ้

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
(มาตรา 59)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 22)  

    รวม 14 คน

    รวม 17 คน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน 
(มาตรา 32)

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(มาตรา 50)

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
(มาตรา 33)  

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
P.6

• 		ผู้ทรงคณุวฒิุ	7-11	คน
• 		ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
					และสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั

• 		ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า
• 		ผู้แทนกรมสรรพากร
• 		ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย
• 		ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ
• 		ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการ
					ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

    รวม 13-17 คน

    รวม 9-15 คน
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โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

สภาวิชาชีพบัญชีี

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี 6 ด้าน

ประธานคณะกรรมการ
กำาหนดมาตรฐานการบัญชี

1.	เลขาธิการ

2.	นายทะเบียน

3.	เหรัญญิก

4.	ประชาสัมพันธ์

5.	พัฒนาวิชาชีพ

1.	ด้านการท�าบัญชี

2.	ด้านการสอบบัญชี

3.	ด้านการบัญชีบริหาร

4.	ด้านการวางระบบบัญชี

5.	ด้านการบัญชีภาษีอากร

6.	ด้านการศึกษา	

				และเทคโนโลยีการบัญชี

โครงสร้างการบริหาร 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ 5 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3 คน
ประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

P.7
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1. นายประสัณห์ เช้ือพานิช 
   		 นายกสภาวิชาชีพบญัชี

2. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
     อปุนายก	และประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชี 
3. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง
     อปุนายก	และประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี  
4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศร ี   
     กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี

5. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ 
     กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี

6. นายเจษฎา อนุจาร ี
     กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย

7. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
     กรรมการและประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี

8. นางปริศนา ประหารข้าศึก
 กรรมการและประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหาร

1 3

4

5

6

7

8คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1 2 3

7 8

12 13
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10

11

13

14 17

9. นางวารุณี ปรีดานนท์
     กรรมการและประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี 

10. นางสาวจำารัส แหยมสร้อยทอง
     กรรมการและประธานคณะกรรมการ

					 วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีภาษีอากร

11. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
     กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

					 ก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	

12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
     กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

					 จรรยาบรรณ

13. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห ์    
     กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ 

					 ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

14. นายพรชัย กิตติปัญญางาม   
     กรรมการและนายทะเบียน

15. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย    
     กรรมการและประชาสมัพนัธ์

16. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาต ิ  
     กรรมการและเหรัญญิก

17. นางวิไล ฉัททันต์รัศม ี   
     กรรมการและเลขาธิการ 

 

4 5 6

9 10 11

14 15 16 17
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รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

นายประสณัห์		เชือ้พานิช นายกสภาวิชาชีพบญัชี 6/6

นายสนัติ		วิลาสศกัดานนท์
อปุนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการท�าบญัชี
5/6

รศ.ดร.วิรัช		อภิเมธีธ�ารง
อปุนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี
6/6

ศาสตราจารย์หิรัญ		รดีศรี ผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 2/6

ศาสตราจารย์สมฤกษ์		กฤษณามระ ผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 3/6

นายเจษฎา		อนจุารี ผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย 2/6

นางสาวแนง่น้อย		เจริญทวีทรัพย์
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการสอบบญัชี
6/6

นางปริศนา	ประหารข้าศกึ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการบญัชีบริหาร
5/6

นางวารุณี		ปรีดานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการวางระบบบญัชี
6/6

นางสาวจ�ารัส		แหยมสร้อยทอง
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการบญัชีภาษีอากร
5/6

รศ.ดร.วรศกัดิ์		ทมุมานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบญัชี
2/6

ผศ.แนง่น้อย		ใจออ่นน้อม
กรรมการและประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ
4/6

นายสพุจน์		สงิห์เสนห์่
กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ 

ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี
6/6

นางวิไล		ฉทัทนัต์รัศมี กรรมการและเลขาธิการ 6/6

นางสาวชวนา		วิวฒัน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 5/6

นายพรชยั		กิตตปัิญญางาม กรรมการและนายทะเบียน 5/6

นางสาวโสภาวดี		เลศิมนสัชยั กรรมการและประชาสมัพนัธ์ 3/6

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2557-2560

(ตัง้แต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2557)

มีการประชุมทัง้สิ้น 6 ครัง้

หมายเหตุ  อัตราค่าเบี้ยประชุม ประธาน 1,700 บาท/ครัง้ อุปนายกและกรรมการ 1,400 บาท/ครัง้
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คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา

พัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพ
ผู้สอบบัญชี

ผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน

ส่วนอบรม

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ส่วนเลขานุการ
คณะกรรมการ

ส่วนต่างประเทศ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

และอบรม

สายงานวิชาการ

ส่วนทะเบียน
และสมาชิกสัมพันธ์

ส่วนทดสอบผู้สอบบัญชี

ส่วนกำากับดูแล
หน่วยงานการอบรม

ส่วนบุคคล
และบริหารทั่วไป

ส่วนบัญชีและการเงิน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนกฎหมาย

ฝ่ายบริการลูกค้า
และกำากับดูแล

ฝ่ายการเงิน
และบริหารทั่วไป

สายงานบริหารจัดการ
สายงานนโยบาย
และต่างประเทศ

โครงสร้างองค์กร 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

P.11
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	 ในปัจจบุนัองค์กรชัน้น�าในประเทศไทยหลาย	ๆ	องค์กร

ได้ด�าเนินงานโดยให้การดูแลและสร้างความรับผิดชอบต่อ

สงัคม	หรือท่ีเรียกว่า	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	

และย่ิงไปกว่านัน้ในบางอุตสาหกรรมก็ได้มีการน�ามาตรฐาน	

ISO	 26000	 มาปฏิบตัิใช้ด้วย	 ซึง่สภาวิชาชีพบญัชีได้ตระหนกั

ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกัน	 โดยการสร้างความ

เติบโตขององค์กรให้มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพ	สงัคม	และชมุชน	โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

พนัธกิจในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่	 การมี

ส่วนร่วมสร้างประโยชน์และพฒันาสงัคมอย่างต่อเน่ือง	 อีกทัง้

หน้าท่ีในส่วนของวิชาชีพก็มีการให้การศึกษาอบรม	 รวมไปถึง

การให้ความช่วยเหลือ	แนะน�า	และเสนอแนะเก่ียวกบัวิชาชีพ

	 โดยในช่วงปีท่ีผ่านมาสภาวิชาชีพบญัชีได้มีบทบาทใน

การร่วมงานกบัภาครัฐในการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินไปปฏิบัติใช้เพ่ือให้มีรายงานฐานะทางการเงินและผลการ

ด�าเนินงานท่ีมีคณุภาพ	 ถกูต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 เป็นข้อมลู

เพ่ือใช้ในการตดัสินใจ	โดยเฉพาะประเด็นการปิดบญัชีโครงการ

รับจ�าน�าข้าวเปลอืก	โดยได้มอบหมายให้นายประสณัห์		เชือ้พานิช 

นายกสภาวิชาชีพบญัชี	 เป็นหนึ่งในคณะอนกุรรมการปิดบญัชี

โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกท่ีผ่านมาของรัฐบาล	 และได้ 

มอบหมายให้นางสาวแน่งน้อย		เจริญทวีทรัพย์	ประธาน 

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี	นางวิไล	ฉทัทนัต์รัศมี 

เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญขี	 และทีมงานเข้าร่วมเป็นคณะ

ท�างานปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกท่ีผ่านมาของ

รัฐบาล	ทัง้นี	้ ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้น�าเสนอวัตถุประสงค์

ชัดเจนถึงบทบาทการเข้าร่วมโครงการเพ่ือช่วยสอบทาน 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการรวบรวมตัวเลขและหลักการบัญชีท่ีใช้

โดยมิได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานตวัเลขท่ีน�าเสนอ	 รวมถึง

ให้มีการอธิบายโดยละเอียดในหมายเหตถุึงเกณฑ์หรือหลกัการ

ในการรวบรวมตวัเลข	 (compilation	 basis)	 เน่ืองจากไม่มี 

สมุดบญัชีโครงการเป็นการเฉพาะ	 ซึ่งทีมงานท่ีมาร่วมด�าเนิน

การในครัง้นี	้ ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบญัชี	 และ

อาสาสมคัรจากนกับญัชีท่ีมาร่วมท�าเพ่ือสงัคม	 ซึง่ถือเป็นความ

รับผิดชอบท่ีเราทุกคน	 “ท�าด้วยใจ”	 บนพืน้ฐานของความ	

“จริงจงั”	“จริงใจ”	และ	“เต็มใจ”	อย่างแท้จริง	ซึง่การกระท�าด้วย

ใจเป็นการสร้างความภมิูใจและเป็นแรงผลกัดนัให้มีก�าลงัใจใน

การร่วมท�าโครงการอ่ืน	ๆ	 ท่ีสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับ

สงัคมและชมุชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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	 สภาวิชาชีพบญัชีตระหนกัดีว่าการศึกษาและการเรียน

รู้คือพลังส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์

และการพฒันาท่ียัง่ยืนของ	“คน”	และ	”สงัคม”	สภาวิชาชีพบญัชี

จึงมุ่งด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ในระดับ

องค์กรและท้องถ่ิน	 โดยจัดท�าโครงการอบรม	 TFRS	 ทุกฉบบั

ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชีทัว่ประเทศ	(Train	 the	 trainer)	

ซึ่งเป็นโครงการการจดัการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลยัผู้ สอนวิชา

บญัชีทัว่ประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการผลิตและพฒันา 

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทัว่ประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและ

มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมใน

ประเทศ	 ตลอดจนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดบัสากล

ต่อไป	 อีกทัง้อาจารย์ผู้ สอนวิชาบัญชีก็จะมีความรู้เก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และมาตรฐานการบญัชีท่ี

เป็นปัจจุบนัเพ่ือการสอนและถ่ายทอดสู่นิสิตนักศึกษาได้อย่าง

ถูกต้อง	 ทันต่อเหตุการณ์	 สภาวิชาชีพบัญชีมีความเช่ือมั่น

ว่าการให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้ สอนซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ได้เกิด	

“การเรียนรู้”	 อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือการขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคม

ให้พฒันาอย่างมัน่คงในระยะยาวและเติมเต็มให้กับทรัพยากร

อาจารย์เ พ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้างรากฐานนักศึกษาให้

แข็งแกร่งย่ิง	ๆ	ขึน้	นอกจากนี	้สภาวิชาชีพบญัชียังได้มีการจัด 

การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	 (Thailand	

Accounting	 Challenge)	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และนิสิตนักศึกษา	 

อีกทัง้กระตุ้นให้เห็นบทบาทส�าคญัของการศึกษาด้านบญัชีท่ีมี

ต่อการประกอบวิชาชีพบญัชี	 ซึง่เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัระดบั

อดุมศกึษาท่ีเปิดสอนหลกัสตูรการบญัชี	 ท�าให้นิสิตนกัศกึษาได้

แสดงความรู้ความสามารถด้านบัญชี	 เป็นโอกาสท่ีนิสิต

นักศึกษาจะได้ รู้จักส�านักงานสอบบัญชีและองค์กร อ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชีท่ีสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัครัง้นีด้้วย 

นอกจากนัน้	 แล้วในบทบาทของการช่วยผลักดันการบัญชี 

ภาครัฐกับกรมบัญชีกลางก็ถือเป็นอีกโครงการท่ีก่อให้เกิด

รายงานทางการเงินของประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเป็น

รายงานท่ีสะท้อนสภาพสถานะของประเทศให้เห็นภาพท่ี

ชัดเจนย่ิงขึน้ในการพฒันาและการน�าทรัพยากรของชาติมาใช้

อย่างถกูต้อง	 โปร่งใส	 และให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศใน

ภาพรวม

	 การพัฒนาท่ียั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้หากไม่ได้

รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 สภาวิชาชีพบญัชี

ในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศยังคงมุ่งด�าเนินการ

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือประชาชน	 สงัคม	 และประเทศอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้

เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ทัง้นี	้ เพ่ือผลประโยชน์ระยะยาวต่อ 

ทกุภาคส่วนในสงัคม	
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ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมเ ป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงานในประเทศ

กระทรวงการคลัง

	 •	คณะกรรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลงั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 •	 คณะกรรมการทบทวนบทบาท	 อ�านาจหน้าท่ี	 และ

ภารกิจในการควบคมุ	ก�ากบัดแูลสหกรณ์

กรมบัญชีกลาง

 •	คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการบัญชี 

ภาครัฐ	พ.ศ	...

 •	 คณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรท่ีมี

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

 •	คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการก�ากับดูแล

คณุภาพงานสอบบญัชีของประเทศไทย

 •	 คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน

การน�ามาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศมาใช้กบัธรุกิจของไทย

	 •	คณะท�างานก�าหนดแนวปฏิบตัิในการกล่าวหา	และ

หลกัเกณฑ์การพิจารณาความผิด	 และการลงโทษผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว 

 •	 คณะอนกุรรมการปิดบญัชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลอืก

ท่ีผ่านมาของรัฐบาล	

	 •	 คณะท�างานปิดบญัชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกท่ี

ผ่านมาของรัฐบาล
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 •	 คณะท�างานเพ่ือศึกษาการปฏิรูปกฎหมายภาษีท่ี

เก่ียวข้องกบัตลาดทนุไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ้

	 •	คณะอนกุรรมการมาตรฐานปฏิบตัิงานของตลาด

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

 • สมาพนัธ์สภาวิชาชีพ

 •	 คณะท�างานพิเศษเพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบ

วิชาชีพข้ามชาติ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(ป.ป.ช.)

	 •	 คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภาคเอกชน	

	 •	 คณะอนกุรรมการด�าเนินการตามมาตรการควบคมุ

ก�ากบัดแูลการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

 •	 คณะท�างานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	 และ

แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าและแสดงบัญชี

รายการรับจ่ายของโครงการ ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็น 

คู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐ	

 •	คณะท�างานเฉพาะกิจศึกษารวบรวมข้อมูลการ

ด�าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของหน่วยงานของรัฐ	

ส�านักงานศาลยุติธรรม

 •	 คณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพของผู้ สมัครตามความในมาตรา	 28	 (2)(ช)	 แห่ง 

พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	

พ.ศ.	2543

หน่วยงานต่างประเทศ

 • ASEAN	Federation	of	Accountants	:	AFA	(สมาชิก)

	 •	Coordinating	Committee	on	Trade	in	Services	

:	CCS	(ผู้แทนจากประเทศไทย)	

	 •	IFRS	Advisory	Council	(คณะกรรมการ)

	 •	The	International	Federation	of	Accountants	:	

IFAC	(สมาชิก)
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน

P.17
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ด้านการทำาบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี    23

ด้านการสอบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี   26
• คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี   29
• คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุม  32 

คุณภาพงานของส�านักงานสอบบัญชี
• คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  36 

การสอบบัญชี
• คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 37
• คณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น  39 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• คณะท�างานดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี   40

ด้านการบัญชีบริหาร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร   42

ด้านการวางระบบบัญชี
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี   46

ด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร   49

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
• คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 53
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร    59                    

ทางการบัญชี
• คณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)  61
• คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ    62                 

Thailand Accounting Challenge ครัง้ที่ 2
• คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ    64                     

Thailand Accounting Challenge ครัง้ที่ 3
• คณะท�างานออกขอ้สอบ กล่ันกรองขอ้สอบ และตดัสนิผลการแข่งขนั  66               

การแขง่ขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ Thailand Accounting      
Challenge ครัง้ที่ 2

• คณะท�างานออกขอ้สอบ กลั่นกรองขอ้สอบ และตดัสนิผลการแข่งขนั  67             
การแขง่ขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ Thailand Accounting                   
Challenge ครัง้ที่ 3

Page
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• คณะท�างานจัดท�าวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่   68 

จบการศึกษาทางด้านการบัญชี
• คณะท�างานเพื่อศึกษาการรับรองคุณวุฒิ    69

ด้านจรรยาบรรณ
• คณะกรรมการจรรยาบรรณ      70
• คณะอนุกรรมการสอบสวน      72
• คณะท�างานกลั่นกรองค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน   73
• คณะท�างานร่างหลักกฎบัตร (Charter)     74
• คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ    75

ด้านมาตรฐานการบัญชี
• คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี    79
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี   84
• คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี   87

คณะอนุกรรมการและคณะทำางานอื่น
• คณะอนุกรรมการตรวจสอบ      90
• คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี   92
• คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา    97                 

วิทยากร และหลักสูตร
• คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย  99                    

(DipTFR)
• คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม        101                                

ด้านการตรวจสอบภายใน
• คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี  103
• คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC   105
• คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ    106
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   109
• คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  110
• คณะท�างานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใต้ข้อตกลง          111                        

การสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี
• คณะอนุกรรมการจัดงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครัง้ที่ 19  113
• คณะอนุกรรมการประสานการบริหารส�านักงานสาขา   118
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 

วาระปี	2554-2557	ได้บริหารงาน

สภาวิชาชีพบญัชีจนถงึกลางเดือนมิถนุายน	2557	

และคณะกรรมการชุดใหม่	 วาระปี	 2557-2560	 

ได้เข้ามาบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชีต่อจาก 

คณะกรรมการชดุเดมิภายหลงัจากท่ีได้รับการเลอืก

ตัง้จากท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกเม่ือเดือน

มิถนุายน	2557

	 คณะกรรมการสภาฯ	 ได้แต่งตัง้และ 

มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีทัง้	6	ด้าน	

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	 รวมถึง

คณะอนกุรรมการและคณะท�างานตา่ง	ๆ 	รับผิดชอบ 

ดูแลการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีตาม

อ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	7	แหง่พระราช

บญัญัติวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	 2547	คณะกรรมการ 

สภาฯ	ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นประธานคณะ

กรรมการในด้านตา่ง	ๆ 	ผู้ทรงคณุวฒิุ	และท่ีปรึกษา	

มีการประชมุเป็นประจ�าทกุเดือน	 เดือนละ	 1	ครัง้

ในการวางแผน	หารือ	มอบหมาย	และตดิตามงาน

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์	 วิสยัทศัน์	 และพนัธกิจท่ี

ก�าหนดไว้

 คณะกรรมการสภาฯ ได้ให้ความเหน็ชอบ

ในการด�าเนินงานตามโครงการหรือแผนงาน

ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วชิาชีพแต่ละคณะ  เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบ

วชิาชีพ โดยสรุปตามพนัธกจิได้ดงันี ้

1.พฒันามาตรฐานส�าหรับการประกอบวชิาชีพ

บญัชีสู่ระดบัสากล  

การพฒันามาตรฐานส�าหรับการประกอบวิชาชีพ

บัญชีให้อยู่ในระดับสากลถือเป็นพันธกิจหลัก

ของสภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส	

เป็นท่ียอมรับในระดบันานาประเทศ	 สร้างความ 

เช่ือมัน่ต่อผู้ ใช้บริการวิชาชีพ	 ให้วิชาชีพบญัชีเป็น

ท่ียอมรับ	 อนัจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ

ประเทศ	นอกจากนัน้	สภาวิชาชีพบญัชียงัมีหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบปฏิบัติตามภาระผูกพันใน

ฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ	International	Federation	

of	 Accountants	 (IFAC)	 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นองค์กรวิชาชีพ

บญัชีในกว่า	 150	ประเทศทัว่โลก	 ในการพฒันา

มาตรฐานทางวิชาชีพของไทยให้อยูใ่นระดบัสากล

อีกด้วย	โดยแบง่เป็นมาตรฐานในเร่ืองตา่ง	ๆ 	ได้ดงันี ้

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
	 	 	 คณะกรรมการสภาฯ	 ได้มอบหมายให้ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีพิจารณา

เร่งด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทย	 (TFRS)	 ให้เทียบเท่ากับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ	

(IFRS)	 ท่ีประกาศใช้ฉบบัล่าสดุ	 โดยมีเป้าหมาย

ให้	 TFRS	 มีผลบังคับใช้ไม่เกิน	 1	 ปี	 หลังจาก	

IFRS	 มีการประกาศใช้	 ซึ่งในปี	 2557	 ได้มีการ

ปรับปรุง	 TFRS	 ให้สอดคล้องกบั	 IFRS	ฉบบัรวม

เลม่ปี	2013	เสร็จสมบรูณ์	และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

วนัท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2558	แล้ว

 • มาตรฐานการสอบบญัชี			 
	 	 	 คณะกรรมการสภาฯ	 ได้มอบหมายให้

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน

การสอบบญัชีระหวา่งประเทศ	(ISA)	เพ่ือพิจารณา

ด�าเนินการจดัท�าและประกาศใช้มาตรฐานการสอบ

บญัชีของไทย	 (TSA)	 ให้สอดคล้องกัน	 ท�าให้ใน

ปัจจบุนั	TSA	เป็นไปตาม	ISA	แล้ว	และมีเป้าหมาย

ท่ีจะให้	TSA	มีผลบงัคบัใช้พร้อมกบั	ISA	หรืออยา่ง

ช้าไมเ่กิน	1	ปี	หากมีการประกาศใช้	ISA	ฉบบัใหม่

หรือฉบบัปรับปรุงใหม่

สรุปผลการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประจำาปี 2557
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 • มาตรฐานด้านการศกึษา		 		

				 	 	 คณะกรรมการสภาฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญั

ของการพฒันาการศกึษาด้านวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย	

ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ในวิชาชีพให้มีคุณภาพ	 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีด�าเนิน

การจดัท�าและเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล	 เพ่ือเป็นมาตรฐานให้สถาบนัการศกึษาท่ี

มีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรวิชาบญัชีได้ถือปฏิบตัิ	

โดยในปี	 2557	 ได้มีการจดัท�าและเผยแพร่มาตรฐานการ

ศกึษาระหวา่งประเทศ	ฉบบัท่ี	6	(ฉบบัปรับปรุง)	เร่ือง	การ

พฒันาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก	–	การประเมินความรู้ความ

สามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

 •	จรรยาบรรณทางวิชาชีพ          

				 		การปฏิบตังิานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น

สว่นส�าคญัอยา่งย่ิงท่ีจะท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีได้รับ

ความเช่ือถือและเช่ือมัน่จากผู้ ใช้บริการทางวิชาชีพ	 คณะ

กรรมการสภาฯ	 ได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการก�าหนด

จรรยาบรรณเร่งด�าเนินการจัดท�าและปรับปรุงค�าชีแ้จง

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	 (ฉบบัท่ี	 19)	 เร่ืองจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	 2553	ซึง่ปัจจบุนัเป็นไป

ตาม	IFAC	Code	of	Ethic	ฉบบัปี	2012	ให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากลฉบบัลา่สดุ	

2.สร้างความพงึพอใจ และความเช่ือม่ันต่อผู้ใช้บริการ

ในวชิาชีพ

คณะกรรมการสภาฯ	 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ ประกอบ

วิชาชีพบญัชีให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง	โดยมีการจดัตัง้ฝ่าย

พฒันาและก�ากบัดแูลคณุภาพผู้สอบบญัชี	เพ่ือท�าหน้าท่ีใน

การสง่เสริมให้การปฎิบตัิงานของส�านกังานสอบบญัชีและ 

ผู้สอบบญัชีมีคณุภาพตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ	

สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน	และก�ากบัดแูลคณุภาพ

การปฏิบตัิงานสอบบญัชีของประเทศไทยให้สอดคล้องกบั

แนวทางการก�ากบัดแูลท่ีเป็นสากล	นอกจากนี	้สภาวิชาชีพ

บญัชียังจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ืองส�าหรับผู้ท�าบญัชี	 และผู้สอบบญัชี	 เพ่ือให้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ	และมีความรู้ใหม	่ๆ	

สามารถน�าไปใช้ปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องสอดคล้องกบั

มาตรฐานวิชาชีพ	 อีกทัง้ยงัได้มอบหมายคณะอนกุรรมการ

ด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชีในการพิจารณา	 และอนุมตัิ

หลกัสูตรอบรมสมัมนา	 รวมถึงการก�ากับดูแลหน่วยงาน 

ผู้จดัการอบรมสมัมนาด้านบญัชีตา่งๆ	ให้ได้มาตรฐานและ

มีคณุภาพ

3.ส่งเสริมผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีให้เป็นนักปฏบิตัแิละ

มีความรู้ข้ามศาสตร์

คณะกรรมการสภาฯ	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาชีพ

ด้านตา่ง	ๆ	ด�าเนินการพฒันาหลกัสตูรใหม	่ ๆ	ทัง้ด้านการ

ท�าบญัชี	 การสอบบญัชี	 การบญัชีบริหาร	 การวางระบบ

บญัชี	 การบญัชีภาษีอากร	 และเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องท่ี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีจ�าเป็นต้องรู้	 เพ่ือการพฒันาตนเอง

ในการท�างาน	 เสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี

ได้พฒันาศกัยภาพ	และมีความพร้อมรับการแข่งขนัพร้อม

รับการเปิด	 AEC	 นอกจากนัน้	 ในปี	 2557	 ได้มีการจัด

งานการประชมุนกับญัชีทัว่ประเทศ	ครัง้ท่ี	19	ภายใต้หวัข้อ	

“2020s…	Where	We	Are…	บทบาทนกับญัชีในทศวรรษ

หน้า”	ขึน้	 ซึง่เป็นงานท่ีมุง่หวงัให้เป็นเวทีส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพในการแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในพฒันาการใหม	่ๆ 	ทัง้

ทางด้านวิชาการและศาสตร์แขนงอ่ืน	ๆ 	ท่ีจะชว่ยให้สามารถ

ประกอบวิชาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	โดยมีผู้ เข้าร่วมงาน

ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	อาจารย์	ผู้บริหาร	และ

ผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมากกวา่	1,400	คน
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4.ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และสร้าง

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

	 เน่ืองจากการพฒันาวิชาชีพบญัชีต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากหลาย	ๆ 		ฝ่าย	คณะกรรมการสภาฯ	จงึมีนโยบาย

ในการสร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง	ๆ 	ทัง้

ในและตา่งประเทศ	ในปี	2557	มีความร่วมมือกบัหนว่ยงาน

ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

 • 	 ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	 ก.ล.ต.)	

จัดโครงการ	 “การพัฒนาผู้ สอบบัญชีในตลาดทุน”	 เพ่ือ 

สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของผู้สอบบญัชีและส�านกังาน

สอบบญัชีให้มีคณุภาพพร้อมเข้าสูต่ลาดทนุ	 เพ่ือให้รองรับ

การขยายตวัของกิจการในตลาดทนุ	โดยคดัเลอืกผู้สอบบญัชี

และส�านักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนท่ีมีศักยภาพเข้า

ร่วมโครงการอบรม	 มีการตรวจเย่ียมให้ค�าแนะน�า	 และ

พฒันาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพโดยเจ้าหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี	

โครงการนีเ้ป็นโครงการต่อเน่ือง	 ซึ่งในปี	 2558	 นีไ้ด้เปิด 

รับสมคัรผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นตอ่ไปแล้ว

 •	 ร่วมมือกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าในการเปิด
การให้บริการส�าหรับผู้ ท�าบัญชี	 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์	 

(e-Accountant)	 โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 

ณ	จดุเดียว	โดยผู้ท�าบญัชีสามารถใช้บริการในการแจ้งข้อมลู

เก่ียวกบัผู้ท�าบญัชีตามท่ีกฎหมายก�าหนดได้ผา่นทางระบบ

ออนไลน์

 •	 ร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการพัฒนาและ 

ผลกัดนัให้มีการน�ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

มาใช้อย่างสมบรูณ์และเร็วกว่าก�าหนดเดิม	 ซึง่จะช่วยเพ่ิม

ความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือต่อรายงานทางการเงิน

ของหนว่ยงานรัฐ	และให้ข้อมลูมีคณุภาพ	ทนัตอ่เหตกุารณ์	

และสามารถน�าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการตดัสนิใจได้ดี

ขึน้	 อนัจะน�ามาซึง่ประโยชน์ตอ่การบริหารงานภาครัฐและ

ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง	รวมถงึการพฒันาประเทศได้อยา่งยัง่ยืนอีกด้วย 

 • 	 เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	
ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 และกรมพัฒนา 

ธรุกิจการค้า	เป็นต้น

	 •	เป็นกรรมการในคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	

และคณะท�างาน	ให้กบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ	

 •  มอบหมายผู้แทนไปร่วมประชมุตา่ง		ๆ		ท่ีเก่ียว
กับวิชาชีพบัญชีกับองค์กรในต่างประเทศ	 เพ่ือน�าข้อมูล

ความรู้ท่ีได้มาพฒันาวิชาชีพบญัชีไทย	 ได้แก่	 การประชมุ	

AFA	Council	Meeting,	 	Coordinating	Committee	on	

Trade	in	Services	(CCS),	World	Standard	Setters	Meet-

ing,	World	Congress	of	Accountants,	 IFAC	Council	

Meeting	และ	IFRS	Advisory	Council	Meeting	เป็นต้น

5.มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคม

อย่างต่อเน่ือง

 นอกจากการพฒันาวิชาชีพบญัชีแล้ว	คณะกรรมการ 

สภาฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาสงัคม	 โดยได้มีการร่วมท�ากิจกรรมท่ีสร้าง

ประโยชน์ให้กบัสงัคมบนพืน้ฐานขององค์ความรู้ด้านวิชาชีพ

บญัชีผ่านการร่วมด�าเนินการในเร่ืองต่าง	 ๆ	 เช่น	 การร่วม

ในโครงการปิดบญัชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกท่ีผ่านมา

ของรัฐบาล	จดัโครงการอบรม	TFRS	ทกุฉบบัให้กบัอาจารย์

ผู้ สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	 การจัดการแข่งขันของนิสิต

นกัศึกษาในการตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ	 รวม

ถงึการชว่ยเหลอืและให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง		ๆ 		ให้

สมัภาษณ์กบัสือ่ตา่ง		ๆ 	ทัง้ทางสือ่สิง่พิมพ์	โทรทศัน์และวิทย	ุ

ในการให้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชี	เป็นต้น	

	 ทัง้นี	้ การด�าเนินงานข้างต้นจะไมส่ามารถประสบ

ความส�าเร็จได้หากขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ	 และระบบ

การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ	 การบริหารงานภายในของ

สภาวิชาชีพบัญชียังคงเน้นไปท่ีการพัฒนาบุคลากรของ 

สภาวิชาชีพบญัชีทัง้ด้านวิชาการ	และด้านการบริหารจดัการ

ให้มีศกัยภาพพร้อมขบัเคลื่อนองค์กรไปสูส่ากล	 โดยจดัให้

มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	 มีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

อย่างตอ่เน่ืองทัง้การบริหารงานภายใน	และการให้บริการ

แก่สมาชิก	มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จดัการฐานข้อมลูเพ่ือให้ข้อมลูมีความถกูต้องเป็นปัจจบุนั	

อ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	

ท่ีเก่ียวข้องกับสภาวิชาชีพบญัชีผ่านระบบออนไลน์	 เพ่ือ

รองรับปริมาณสมาชิกท่ีมีจ�านวนมากขึน้ให้ได้รับบริการท่ี

มีคณุภาพ	สะดวก	และรวดเร็ว	 โดยในปี	 2557	 ได้พฒันา

ระบบออนไลน์ใหม่หลายระบบ	 เช่น	 ระบบสมคัรสอบและ

ตรวจสอบผลการทดสอบ	CPA		และระบบการสมคัรอบรม

สมัมนา	เป็นต้น	
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางปริศนา   ประหารข้าศกึ  ประธานกรรมการ

2.นายสกิุจ		 	 วงศ์ถาวราวฒัน์	 	 กรรมการ	 

3.นายค�านงึ		 	 สาริสระ	 	 	 กรรมการ

4.นางชาริตา		 	 ลีลายทุธ		 	 กรรมการ

5.นางพรรณี		 	 วรวฒิุจงสถิต	 	 กรรมการ

6.นางสาวมณฑินี		 คิว้ไพศาล	 	 กรรมการ

7.นางวทัธยา		 	 พรพิพฒัน์กลุ	 	 กรรมการ

8.นายสมเกียรติ		 	 หิรัญปัณฑาพร	 	 กรรมการ

9.นางสาวศลุีพร		 	 พลาชีวิน		 	 กรรมการ

10.นางสาววิไลวรรณ		 กาญจนกนัต	ิ 	 กรรมการและเลขานกุาร 

11.รศ.ดร.กลุภทัรา	 สโิรดม	 	 	 ท่ีปรึกษา 

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นายสันต ิ  วลิาสศักดานนท์  ประธานกรรมการ 

2.รศ.ดร.รัชนีพร	 	 เศรษฐสกัโก	 	 กรรมการ

3.นายค�านงึ	 	 สาริสระ	 	 	 กรรมการ	 

4.นายฉตัรชยั	 	 วิไลรัตนสวุรรณ	 	 กรรมการ

5.นางดนนูาถ	 	 สวุรรณานนท์	 	 กรรมการ

6.นายธนะชยั	 	 สนัตชิยักลู	 	 กรรมการ

7.นางนารี	 	 วงษ์มณี		 	 กรรมการ

8.นางสาวนิตยา	 	 เชษฐโชติรส	 	 กรรมการ

9.นายพิทยา	 	 จัน่บญุมี		 	 กรรมการ

10.นายวิโรจน์	 	 สตธิโรปกรณ์	 	 กรรมการ

11.นางสาวศิริรัฐ	 		 โชตเิวชการ	 	 กรรมการ 

12.นางสาวศนัสนีย์	 กมัพลานวุตัร	 	 กรรมการ 

13.นางสาวจฑุามณี	 ยอดแสง		 	 กรรมการ 

14.นางสวุิมล	 	 กลุาเลศิ		 	 กรรมการ 

15.รศ.ดร.พรรณนิภา	 รอดวรรณะ	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

16.นางสาวมณีรัตน์	 ตริไพรวงษ์	 	 ท่ีปรึกษา
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อำานาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการท�าบญัชี	และการประกอบ

วิชาชีพบญัชีโดยรวม

2.ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน				

ด้านการท�าบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ด้านการท�าบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง 

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน	และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 

เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชี	 ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ 

ท�าบญัชี	 	 ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามมตท่ีิประชมุใหญ่หรือคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชีมอบหมาย

นโยบายและเป้าหมาย

1.ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้าในการส่งเสริมธุรกิจ	 SMEs	 ประชาสัมพันธ์ให้

เจ้าของกิจการเห็นคณุค่าของการจดัท�าบญัชี	 จดัสมัมนา

ให้กับผู้ ประกอบการ	 SMEs	 ให้เข้าใจถึงความส�าคัญ	 

ผลดีผลเสีย	 และความจ�าเป็นในการจัดท�าบัญชีให้ 

ถกูต้อง

2.สร้าง	Smart	SMEs	Accountants

3.เผยแพร่	 ส่ง เสริมความรู้ทางบัญชีให้องค์กรและ

สมาคมต่าง	ๆ	

แผนงานหลัก

1.มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ท�าบญัชีให้มีมาตรฐาน	 และสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ใช้บริการ

2.มุง่เน้นการอบรมสมัมนาให้ความรู้เพ่ิมเตมิแก่ธรุกิจ	SMEs	

ในตา่งจงัหวดั

ผลการดำาเนินงาน

1.คณะกรรมการได้จดัการอบรมและสมัมนาในหลกัสตูรท่ี

เก่ียวข้องกบัด้านการท�าบญัชี	ตัง้แตว่นัท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	

2557	ถงึวนัท่ี	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	รวม	6	หลกัสตูร	ได้แก่

ล�าดับ 

ที่
หลักสูตร วันที่จัด 

อบรม
จ�านวน 
(คน)

1.

การบญัชีและวางแผนภาษี

ส�าหรับธรุกิจทัว่ไป 

					รุ่นท่ี	1/57 

					รุ่นท่ี	2/57 

					รุ่นท่ี	3/57 

					รุ่นท่ี	4/57

25	มี.ค.57 

17	มิ.ย.57

16	ก.ย.57

20	ธ.ค.57

38

48

71

91

2.

ข้อควรระวงัในการปิดบญัชี	

จดัท�างบและการย่ืนภาษีเงินได้			 

					รุ่นท่ี	1/57 

					รุ่นท่ี	2/57 

					รุ่นท่ี	3/57

19	เม.ย.57  

6	ก.ย.57

20	ธ.ค.57

107 

150 

95

3.

เจาะลกึประเดน็หลกัมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

NPAEs/SMEs	เปรียบเทียบกบั

หลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร 

					รุ่นท่ี	1/57 

					รุ่นท่ี	2/57 

					รุ่นท่ี	3/57

28	มี.ค.57 

22	ก.ค.57

10	ก.ย.57

 

68 

50

69

4.

ประกาศนียบตัร	 

Professional	Controller 

					รุ่นท่ี	3 

					รุ่นท่ี	4

6-27	มิ.ย.57

1-27	พ.ย.57

37

32

5.

แนวปฏิบตักิารบญัชีต้นทนุ 

ส�าหรับนกับญัชี 

					รุ่นท่ี	1/57 

					รุ่นท่ี	2/57 

					รุ่นท่ี	3/57 

28-29	มิ.ย.57 

23-24	ส.ค.57

18-19	ต.ค.57

20 

24

28

6.

เทคนิคการท�าและย่ืนแบบ	บช.1	

ให้ถกูต้องตามประกาศ	ปปช.							

					รุ่นท่ี	1/57 

					รุ่นท่ี	2/57

30	ก.ย.57 

12	พ.ย.57

130 

81
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2.เผยแพร่การใช้ระบบงาน	My	GL	 และ	My	 IC	 ให้แก่

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย

3.เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมกับหน่วย

งานอ่ืน	ๆ	ได้แก่

					3.1	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม				

				การทจุริตแหง่ชาติ	(ป.ป.ช.)

					3.2	กรมพฒันาธรุกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

					3.3	กรมสง่เสริมการสง่ออก	กระทรวงพาณิชย์

4.จดัท�าบทความด้านการท�าบญัชีและเผยแพร่ขา่วสารผา่นทาง

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี	และ	FAP	Newsletter	ได้แก่

    4.1	สรุปสาระส�าคัญจากการประชุมคณะกรรมการ

				วิชาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชี

    4.2	การประสานงานกับ	ป.ป.ช.	ในการปรับปรุงแบบ

				แสดงรายการรับจา่ยรายโครงการ	(บช.1)

   	4.3	เผยแพร่เอกสารเก่ียวกับประกาศ	ป.ป.ช.	และ

				คูมื่อการปฏิบตัติามประกาศ	ป.ป.ช
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายประสัณห์  เชือ้พานิช  ประธานกรรมการ
2.นางเกลด็นที	 	 มโนสนัติ์		 	 กรรมการ
3.นางสาวจฬุามณี	 ยอดแสง		 	 กรรมการ
4.นางสาวชวนา	 	 วิวฒัน์พนชาติ	 	 กรรมการ
5.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 กรรมการ
6.นายชพูงษ์	 	 สรุชตุกิาล	 	 กรรมการ
7.ดร.ดชิพงศ์	 	 พงศ์ภทัรชยั	 	 กรรมการ
8.ผศ.ดร.สมพงษ์	 	 พรอปุถมัภ์	 	 กรรมการ
9.นางสายฝน	 	 อินทร์แก้ว	 	 กรรมการ
10.นางสาวสรีุย์รัตน์	 ทองอรุณแสง	 	 กรรมการ
11.นางอบุลศรี	 	 บณุยรัตพนัธุ์	 	 กรรมการ
12.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

13.นายณฐัเสกข์	 	 เทพหสัดนิ	 	 ท่ีปรึกษา 

 

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์  ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.ศลิปพร	 	 ศรีจัน่เพชร	 	 กรรมการ	 
3.ผศ.ดร.สมพงษ์	 	 พรอปุถมัภ์	 	 กรรมการ
4.ดร.ดชิพงศ์	 	 พงศ์ภทัรชยั	 	 กรรมการ
5.นางเกลด็นที	 	 มโนสนัติ์		 	 กรรมการ
6.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 กรรมการ
7.นายชพูงษ์	 	 สรุชตุกิาล	 	 กรรมการ
8.นางสายฝน	 	 อินทร์แก้ว	 	 กรรมการ
9.นางสาวสรีุย์รัตน์	 ทองอรุณแสง	 	 กรรมการ
10.นางสวุิมล	 	 กฤตยาเกียรณ์	 	 กรรมการ 
11.นางอบุลศรี	 	 บณุยรัตพนัธุ์	 	 กรรมการ 
12.นางสภุาพร	 	 บญุแทน		 	 กรรมการ 
13.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 กรรมการและเลขานุกุาร 

14.	นายณฐัเสกข์		 เทพหสัดนิ	 	 ท่ีปรึกษา



FAP Annual Report 2014 27

อำานาจหน้าที่

1.สง่เสริมความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ในการประกอบ
วิชาชีพบญัชีในด้านการสอบบญัชี	และการประกอบวิชาชีพ
โดยรวม

2.ผดุงไว้ซึ่งศกัดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบญัชีในด้าน 

การสอบบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้ เสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แหง่การประกอบวิชาชีพบญัชี	เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	 และองค์กร
วิชาชีพอ่ืน	และประสานงานกบัตา่งประเทศหรือองค์กรอ่ืนใด 
เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ	ภายใต้นโยบาย
ของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ 
สอบบัญชี	 ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบ
วิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
วิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน

1.ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ 
สอบบญัชีสากลทัง้ฉบบัท่ีจะมีการปรับปรุงและฉบบัท่ีจะ
ก�าหนดขึน้มาใหม	่(ผา่นคณะอนกุรรมการด้านมาตรฐานการ
สอบบญัชี)	 รวมถงึอนมุตัิการแปลมาตรฐานการสอบบญัชี	
มาตรฐานงานสอบทาน	 มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	
มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง	 และแนวปฏิบัติงาน 
สอบบัญชีระหว่างประเทศฉบับใหม่ของ	 International	 
Auditing	and	Assurance	Standards	Board	(IAASB)

2.ทบทวนและสอบทานมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีประกาศใช้ 
ให้มีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ของ	IAASB

3.เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบญัชี
ฉบบัใหม	่ซึง่รวมถงึการจดัท�ารายงานของผู้สอบบญัชีแบบ
หกวรรค	ซึง่เร่ิมใช้ในปี	พ.ศ.	2555	อยา่งตอ่เน่ือง	โดยการจดั 
อบรมทัง้ในกรุงเทพมหานครและสว่นภมิูภาค
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4.แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันาการวิชาชีพสอบบญัชี
ในระดับสากล	 เช่น 	 การ เ ข้า ร่วมประชุม ท่ีจัดโดย	 
International	 Federation	of	Accountants	 (IFAC)	หรือ
การแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการ 
สอบบญัชีท่ีน�าเสนอโดย	IAASB

5.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจ
มาตรฐานการสอบบญัชีและน�าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง	
โดยแบง่ตามชว่งการตรวจสอบ	คือ	การวางแผน	การปฏิบตังิาน 
และการสรุปผลการตรวจสอบ

6.เผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีเป็นประเด็นและตัวอย่างในการ
ปฏิบตัิงานสอบบญัชี	 เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีมีความเข้าใจและ
สามารถน�าไปปฏิบตัไิด้	โดยจดัท�าเป็นหนงัสอืหรือบทความ
ผา่นทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชีและ	FAP	Newsletter

7.ส่งเสริมการควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชี	 โดยการจดั 
อบรม	สมัมนา	และเผยแพร่คูมื่อปฏิบตังิาน	เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้สอบบญัชีและส�านกังานสอบบญัชีในการพฒันาระบบ
ควบคมุคณุภาพของงานตรวจสอบบญัชี

8.ร่วมมือกบัหนว่ยงานในประเทศท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม�า่เสมอ	
เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ในการพฒันาคณุภาพงานสอบบญัชี	และ
การพฒันาผู้สอบบญัชีเพ่ือเข้าสูต่ลาดทนุ		ส�านกังานตรวจ
เงินแผ่นดิน	 ในการจดัอบรมและสนบัสนนุเก่ียวกบัเทคนิค
การสอบบญัชี	และธนาคารแหง่ประเทศไทย	ในการให้ความ
สนบัสนนุด้านวิชาการ

9.ปรับปรุงระบบงานบริการสมาชิกและผู้ สอบบัญชี	 
ผา่นคณะท�างานการดแูลงานบริการด้านการสอบบญัชี

10.ดูแลการจัดการทดสอบเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต	 
ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตผ่านคณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการ
ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการสอบบญัชี	คณะอนกุรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี	 และคณะท�างาน
พิจารณาคุณสมบตัิของผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาต

11.รายงานแผนงานและผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการสอบบญัชีต่อ	 IFAC	 ใน	Action	 Plan	 in	
Statement	of	Membership	Obligations	(SMO)	ในฐานะ
ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีเป็นสมาชิกของ	IFAC	
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คณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายชาญชัย   ชัยประสิทธ์ิ            ประธานอนุกรรมการ

2.นางสาวจนัทิรา		 จนัทราชยัโชต	ิ 	 อนกุรรมการ

3.ดร.ดชิพงศ์		 	 พงศ์ภทัรชยั	 	 อนกุรรมการ

4.นางธญัลกัษณ์			 ศริิบ�ารุงวงศ์	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวปรีณา	 	 ย่ิงชล	 	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวปัทมิกา		 เปาอินทร์	 	 อนกุรรมการ

7.นางสาววชัรี	 	 วชิรธนิต		 	 อนกุรรมการ

8.ผศ.ดร.สมพงษ์	 	 พรอปุถมัภ์	 	 อนกุรรมการ

9.ดร.สวุจัชยั	 	 เมฆะอ�านวยชยั	 	 อนกุรรมการ

10.นายจิรณฐั	 	 กลูมงคลรัตน์				 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นายชาญชัย   ชัยประสิทธ์ิ            ประธานอนุกรรมการ

2.นางสาววชัรี	 	 วชิรธนิต		 	 อนกุรรมการ

3.ดร.จฑุาทิพ	 	 อสัสะบ�ารุงรัตน์	 	 อนกุรรมการ

4.ผศ.ดร.สมพงษ์	 	 พรอปุถมัภ์	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวปรีณา	 	 ย่ิงชล	 	 	 อนกุรรมการ

6.นางธญัลกัษณ์			 ซ่ือนิธิกลุ		 	 อนกุรรมการ 

7.นางสาวจนัทิรา		 จนัทราชยัโชต	ิ 	 อนกุรรมการ

8.ดร.ดชิพงศ์		 	 พงศ์ภทัรชยั	 	 อนกุรรมการ

9.นายธีรชยั	 	 อรุณเรืองศริิเลศิ	 	 อนกุรรมการ

10.นางสาวปิยรัตน์	 ตัง้กาญจนภาสน์	 	 อนกุรรมการ

11.นายจิรณฐั	 	 กลูมงคลรัตน์				 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร
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อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการแปลมาตรฐานการสอบบญัชี	มาตรฐานงาน

สอบทาน	มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	 มาตรฐานงาน

บริการเก่ียวเน่ือง	 และแนวปฏิบตัิงานสอบบญัชีระหว่าง

ประเทศฉบบัใหมท่ี่ก�าหนดโดย	The	International	Auditing 

and	Assurances	Standards	Board	(IAASB)	ของ	

International	Federation	of	Accountants		(IFAC)	และ 

ยกร่างมาตรฐานเหลา่นีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย

2.ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบญัชี	มาตรฐานงานสอบทาน	

มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่น	มาตรฐานงานบริการ

เก่ียวเน่ือง	และแนวปฏิบตังิานสอบบญัชีท่ีได้มีการประกาศ

และมีผลบงัคบัใช้แล้วให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับ

ล่าสุดท่ีได้มีการปรับปรุงโดย	IFAC

3.ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง

วิชาชีพสอบบญัชี	พร้อมทัง้เผยแพร่ความรู้ให้กบัผู้ปฏิบตัิ

งานสอบบญัชีได้ทราบถึงข้อมลูและพฒันาการในวงการ

สอบบญัชี

4.ก�าหนดแนวปฏิบตัด้ิานการสอบบญัชี	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ให้ผู้ปฏิบตัิงานสอบบญัชีสามารถปฏิบตัิตามข้อก�าหนดท่ี

ส�าคญัของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานสอบบญัชี

5.ตอบค�าถามเก่ียวกบัการปฏิบตังิานสอบบญัชีและเทคนิค

การสอบบญัชี	ทัง้นี	้	เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานสอบบญัชีได้แนวทาง 

ท่ีถกูต้องและสามารถน�าไปปฏิบตัิเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบตังิานสอบบญัชี

6.ด�าเนินการในเร่ืองตา่ง		ๆ 	ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการสอบบญัชีมอบหมาย

7.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการแทนหรือปฏิบตังิานอ่ืน

ตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี	 

มอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานการสอบบญัชี

และเทคนิคการสอบบญัชี

ผลการดำาเนินงาน

1.ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ 

สอบบญัชี	มาตรฐานงานสอบทาน	มาตรฐานงานท่ีให้ความ

เช่ือมั่น	 มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง	 และค�าอธิบาย

วิธีปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างประเทศทัง้ฉบับท่ีมีการ

ปรับปรุงและฉบบัท่ีก�าหนดขึน้มาใหมอ่ยา่งใกล้ชิด	 รวมทัง้

ด�าเนินการจดัแปลมาตรฐานเหลา่นัน้	ซึง่ในระหวา่งปี	2557	

ได้มีการแปลและประกาศใช้มาตรฐานฉบบัตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 -	มาตรฐานการสอบบญัชี	รหสั	315	(ปรับปรุง)	 -	

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดั

ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั	 โดยการท�าความเข้าใจ

กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

	 -	มาตรฐานการสอบบญัชี	รหสั	610	(ปรับปรุง)	–	

การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

	 -	 มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	 รหสั	 3420	 –	 

งานท่ีให้ความเช่ือมั่นเพ่ือรายงานต่อการรวบรวมข้อมูล

ทางการเงินเสมือนท่ีรวมอยูใ่นหนงัสือชีช้วน

2.จดัท�าคู่มือตวัอย่างรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต	

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การเขียนรายงาน

3.พฒันาหลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการสอบบญัชี	

และจดัฝึกอบรมตามแผนท่ีก�าหนด	เชน่	หลกัสตูรการปฏิบตัิ

งานตรวจสอบในชว่งตา่ง	 ๆ	ตัง้แตก่ารวางแผน	การปฏิบตัิ

งาน	และการสรุปผลการตรวจสอบ	หรือการจดัอบรมภาค

ปฏิบตัเิร่ืองการเขียนรายงานแบบหกวรรคอยา่งตอ่เน่ือง

4.จัดท�าบทความเผยแพร่แนวปฏิบตัิหรือประเด็นต่าง	 ๆ	 

เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีมีความเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบตัิ

ได้ผา่นทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชีและ	FAP	Newsletter  

เช่น	 ค�าชีแ้จงเร่ืองรายงานการสอบทานข้อมูลทางการ

เงินระหว่างกาล	 สรุปค�าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการจดัท�า

รายงานของผู้สอบบญัชี	และการเลือกตวัอยา่งเพ่ือทดสอบ

รายละเอียด	เป็นต้น
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คณะอนุกรรมการดา้นพฒันาและ
ควบคมุดูแลระบบควบคุมคณุภาพงาน
ของส�านกังานสอบบญัชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-มิถุนายน 2557
1.นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์   ประธานอนุกรรมการ

2.นางจินตนา	 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 อนกุรรมการ

3.นายจิรณฐั	 	 กลูมงคลรัตน์	 	 อนกุรรมการ	 	 	

4.นายเจริญ	 	 ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวชวนา		 	 วิวฒัน์พนชาติ		 	 อนกุรรมการ

6.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ		 	 อนกุรรมการ

7.นายธีรศกัดิ์	 	 ฉัว่ศรีสกลุ		 	 อนกุรรมการ

8.นายพรชยั	 	 กิตตปัิญญางาม	 	 อนกุรรมการ

9.นายโสภณ		 	 เพ่ิมศริิวลัลภ	 	 อนกุรรมการ

10.นางวิภาวี	 	 บณุยประสทิธ์ิ		 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

11.นางปราณี	 	 ภาษีผล	 	 	 ท่ีปรึกษา

อำานาจหน้าที่

1.เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพส�าหรับ

ส�านกังานสอบบญัชีให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพ

2.เป็นตวักลางระดมบคุลากรเพ่ือชว่ยพฒันาระบบควบคมุ

คุณภาพส�านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและเล็ก	 โดย 

มุ่งเน้นการน�าไปปฏิบตัไิด้จริง	ทัง้นี	้ ต้องเป็นระบบท่ีเหมาะ

สมกบัขนาดและความซบัซ้อนของส�านกังานสอบบญัชี

3.จดัท�าแผนการตรวจเย่ียมเพ่ือให้ค�าแนะน�ากบัส�านกังาน

สอบบญัชีในการพฒันาระบบควบคมุคณุภาพส�านกังาน

สอบบญัชี

4.จดัท�าหลกัเกณฑ์และแนวการตรวจสอบและด�าเนินการ

ตรวจสอบระบบควบคมุคณุภาพส�านกังานสอบบญัชี

5.ประสานงานกบัหนว่ยงานก�ากบัดแูล	เพ่ือก�าหนดขอบเขต

งานตรวจสอบและด�าเนินการตรวจสอบระบบควบคุม

คณุภาพส�านกังานสอบบญัชีร่วมกนั

6.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานและผลการ

ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี 

เ พ่ือส รุปผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือพิจารณาตอ่ไป

7 . ด� า เ นิ น ก า ร อ่ื น ใ ดตาม ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี	 ในส่วนท่ี

เ ก่ี ยวกับการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุม

คณุภาพส�านกังานสอบบญัชี

8.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบแทนได้หรือ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและ

ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของส�านักงาน 

สอบบัญชีมอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม

คณุภาพส�านกังานสอบบญัชี

9.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย
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ผลการดำาเนินงาน 

คณุภาพงานสอบบญัชีมีความส�าคญัอย่างย่ิงในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินซึ่งมีผู้ลงทุนและผู้ ใช้

อย่างกว้างขวาง	 และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ 

ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ		 

การท�างานของคณะอนกุรรมการชดุนีจ้ึงมีเป้าหมายหลกั

สองเร่ือง	คือ	สง่เสริมให้การปฏิบตังิานของส�านกังานสอบบญัชี

และผู้สอบบญัชีมีคณุภาพ	 และก�ากบัดแูลคณุภาพการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ

แนวทางการก�ากบัดแูลท่ีเป็นสากล	 และตามภาระผกูพนัท่ี

มีตอ่	IFAC

อย่างไรก็ตาม	 คณะอนุกรรมการชุดนี ไ้ด้หมดวาระ 

เม่ือเดือนมิถุนายน	 2557	 และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือก�ากับดูแลคุณภาพ 

งานสอบบญัชี	 	 ในระหว่างนี	้ ฝ่ายพฒันาและก�ากับดูแล

คณุภาพผู้สอบบญัชี	 สภาวิชาชีพบญัชี	 ได้ด�าเนินงานตาม

ภารกิจเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายข้างต้น	ดงันี ้

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานของส�านักงาน 

สอบบญัชีและผู้สอบบญัชี

ตามท่ีมาตรฐานการควบคมุคณุภาพ	 ฉบบัท่ี	 1	 (TSQC1)	 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต	่1	มกราคม	พ.ศ.	2557	นัน้	ฝ่ายพฒันา

และก�ากบัดแูลคณุภาพผู้สอบบญัชีได้ด�าเนินการเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจ	 และให้แนวทางในการปฏิบตัิงานตาม	

TSQC1	 ให้แก่ส�านักงานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีโดย 

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ืองตลอดปี	2557	ทัง้การ 

จดังานชีแ้จงและอบรมเชิงปฏิบตัิการ		งานเสวนาเก่ียวกบั

การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี	 การจัดพิมพ์และ 

เผยแพร่หนงัสือคู่มือส�าหรับผู้สอบบญัชีในการปฏิบตัิตาม	

TSQC1	 จัดท�าบทความใน	 FAP	 Newsletter	 รวมทัง้ 

เผยแพร่ข่าวสารพัฒนาการใหม่	ๆ	ในต่างประเทศผ่าน

เวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบญัชี	เป็นต้น	ส�าหรับผู้สอบบญัชีท่ี

อยู่ในตลาดทุนมีการจัดสัมมนาในหัวข้อท่ีส�านักงาน	

ก.ล.ต.	ตรวจพบวา่ผู้สอบบญัชีอาจยงัมีประเดน็ในเร่ืองขาด

ความรู้ความเข้าใจ	เพ่ือเน้นย�า้และให้มีการพฒันาปรับปรุง

อยา่งตอ่เน่ือง
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กจิกรรม จ�านวน

งานชีแ้จงการปฏิบตังิานตาม	TSQC1		ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี
2	ครัง้	(ผู้ เข้าร่วม	114	คน	 

จาก	72	ส�านกังาน)

สมัมนาการปฏิบตัิงานตาม	TSQC1		ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี 2		ครัง้	(ผู้ เข้าร่วม	124	คน)

สมัมนาการปฏิบตัิงานตาม	TSQC	1	ส�าหรับผู้สอบบญัชี 4	ครัง้	(ผู้ เข้าร่วม	274	คน)

สมัมนาหลกัสตูร	“TSQC1	Workshop	แบบเจาะลกึด้าน	Engagement	Review”	ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี

ตลาดทนุ

1	ครัง้	(ผู้ เข้าร่วม	41	คน	 

จาก	15	ส�านกังาน)

เสวนาเร่ือง	 “การพฒันาคณุภาพงานสอบบญัชี	 ประเดน็ปัญหาและความท้าทาย”	 ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี

ตลาดทนุ
1	ครัง้	(ผู้ เข้าร่วม	46	คน	 

จาก	24	ส�านกังาน)

เผยแพร่หนงัสือแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐาน	TSQC1	ส�าหรับผู้สอบบญัชีปฏิบตังิานคนเดียว 2,000	เลม่

โครงการคลนิิค	เพ่ือตอบค�าถามด้าน	TSQC1 เดือนละหนึง่ครัง้

ตารางสรุปกจิกรรมด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพงานสอบบญัชี 
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” ร่วมกับ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

ในเดือนพฤศจิกายน	 2557	 ด้วยการสนับสนุนจาก

ส� า นั ก ง านคณะก ร รมกา รก� า กั บหลัก ท รั พ ย์ แ ล ะ

ตลาดหลกัทรัพย์	 (ส�านกังาน	 ก.ล.ต.)	 สภาวิชาชีพบญัชี	 

ได้ด�าเนินการโครงการ	 “การพฒันาผู้สอบบญัชีตลาดทนุ”	

เพ่ือสง่เสริมผู้สอบบญัชีท่ีอยูน่อกตลาดทนุท่ีประสงค์จะย่ืน

ค�าขอความเห็นชอบเป็นผู้ สอบบัญชีตลาดทุนจาก

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 โดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ	

TSQC1	 และให้ค�าแนะน�าเพ่ือพฒันาระบบการควบคุม

คณุภาพส�านกังาน		เพ่ือให้พร้อมรับการตรวจคณุภาพจาก

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และสามารถให้บริการสอบบญัชีแก่

บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 อนัจะเป็นการรองรับการขยายตวัของกิจการ

ในตลาดทนุในอนาคต

โครงการนีมี้ระยะเวลาด�าเนินการจนถึงปี	 2560	 ทัง้นี	้

ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 เป็นผู้ ให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินโครงการ	 ในรุ่นแรก	 มีผู้ สอบบญัชีเข้าร่วม

โครงการทัง้สิน้	34	คน	จาก	21	ส�านกังาน
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2.ส่งเสริมการก�ากับดูแลคุณภาพงานของส�านักงาน

สอบบญัชีและผู้สอบบญัชี

ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้ สอบบัญชีได้จัด

โครงการตรวจเย่ียมระบบควบคุมคุณภาพส�านักงาน 

สอบบญัชี	 โดยให้ส�านกังานสอบบญัชีแจ้งความประสงค์

ให้เข้าสอบทานระบบควบคมุคณุภาพของส�านกังานแบบ 

สมัครใจ	 ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม	 และสนับสนุน

การเตรียมความพร้อมให้ส�านกังานสอบบญัชีปฏิบตัิตาม	

TSQC1	ได้อยา่งเหมาะสม	

ในระหว่างปี	 2557	 ได้เข้าตรวจเย่ียมทัง้สิน้จ�านวน	 9	

ส�านกังาน		จากการตรวจเย่ียมส�านกังาน	ได้ให้ค�าแนะน�า 

และข้อเสนอแนะตา่ง	 ๆ	 เพ่ือน�าไปปรับปรุงระบบ	 TSQC1	

ของส�านกังาน	อนัจะเป็นการสง่เสริมคณุภาพงานสอบบญัชี 

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ ใ ช้งบการเงินและบุคคลทั่วไป	

อย่างไรก็ ดี 	 พบว่า 	 ส�านักงานยังมี ปัญหาอุปสรรค 

อีกหลายประการ	เชน่	ขาดความรู้ความเข้าใจในการน�าไป

ปฏิบัติ ใ ห้ เหมาะสมกับขนาดของการด� า เ นินงาน		

ขาดแคลนบคุลากร		เป็นต้น	ดงันัน้	สภาวิชาชีพบญัชียงัคง

ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึง 

จัดท�าเคร่ืองมือและตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ สอบบัญชีและ

ส�านกังานสอบบญัชีน�าไปใช้ในการปฏิบตังิาน

3.พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการก�ากับดูแลคุณภาพงาน

สอบบญัชี

ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลผู้ สอบบัญชีได้ด�าเนินการ

พฒันาฐานข้อมลูเพ่ือก�ากบัดแูลผู้สอบบญัชีให้เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบญัชี	 วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การรายงาน

และการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาต	 พ.ศ.	 2556	 นอกจากนัน้	 ยงัได้ประสานงานกบั

กรมพฒันาธรุกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	และพฒันาฐาน

ข้อมูลของผู้ สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีเ พ่ือ

ประโยชน์ในการก�ากับดูแล	 โดยพิจารณาตามระดบั

ความเสี่ยงจากฐานข้อมลูท่ีได้พัฒนาขึน้
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คณะอนุกรรมการบริหาร
งานทดสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ผลการดำาเนินงาน

1.ก�าหนดการทดสอบความรู้ของผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็น 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ�าปี	 2557	 รวม	 3	ครัง้	 ได้แก่	 

ครัง้ท่ี	 27	 (1/2557)	 	 ครัง้ท่ี	 28	 (2/2557)	 และ	ครัง้ท่ี	 29	

(3/2557)

2.จัดการทดสอบตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต	 

พ.ศ.	 2556	ซึง่ได้ก�าหนดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับ

ใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	 จ�านวน	6	 รายวิชา		

โดยได้ยกเลกิการทดสอบในวิชาการสอบบญัชีท่ีประมวลผล 

โดยคอมพิวเตอร์	

(หมายเหตุ	 ต้องจัดให้มีการสอบวิชาการสอบบัญชี	 1

(ขอบเขตเดิม)	 และวิชาการสอบบัญชีท่ีประมวลผล 

โดยคอมพิวเตอร์ตามบทเฉพาะกาล)

3 .แต่ งตั ง้ คณะท� า งาน เ พ่ื อ เ ป็นการสนับสนุนการ 

ด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการ

ปฏิบตัิงาน	 ประกอบด้วยคณะท�างานด้านวิชาการบญัชี	 

คณะท�างานด้านวิชาการสอบบญัชี	 และคณะท�างานด้าน

วิชากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี

4.ก�าหนดขอบเขตรายละเอียดเนือ้หาวิชาในการทดสอบ

เพ่ือขอรับใบอนญุาตของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต

 •	 ปรับปรุงขอบเขตรายละเอียดเนือ้หาวิชาเพ่ือ
ให้เป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสมในการทดสอบวัด

ความรู้ความสามารถของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาต

 •	 พิจารณาและก�าหนดขอบเขตรายละเอียด

เนือ้หาวิชาการสอบบญัชี	 1	 (ขอบเขตใหม่)	 โดยน�าเนือ้หา

วิชาการสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ในเร่ืองท่ี 

ผู้สอบบญัชีจ�าเป็นต้องทราบเพ่ือใช้ในการประกอบวิชาชีพ

มารวมกบัเนือ้หาวิชาการสอบบญัชี	1	(ขอบเขตใหม)่

5.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการ

ทดสอบ	 ครัง้ท่ี	 27	 (1/2557)	 ครัง้ท่ี	 28	 (2/2557)	 และ	 

ครัง้ท่ี	29	(3/2557)
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วชิาที่ทดสอบ
ครัง้ที่ 27 (1/2557) ครัง้ที่ 28 (2/2557) ครัง้ที่ 29 (3/2557)

ผู้เข้าทดสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้เข้าทดสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้เข้าทดสอบ ผู้สอบผ่าน

1.	การบัญชี	1 622 19 1,129 67 1,028 40

2.	การบัญชี	2 509 91 685 25 755 145

3.	การสอบบัญชี	1	(ขอบเขตใหม่) 267 39 395 84 434 68

4.	การสอบบัญชี	2 312 49 446 114 387 184

5.	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
				ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	1

371 107 683 106 719 69

6.	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
				ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	2

750 24 999 82 883 147

7.	การสอบบญัชีท่ีประมวลผลโดย				
				คอมพิวเตอร์

111 25 84 31 38 13

8.	การสอบบญัชี	1	(ขอบเขตเดมิ) 151 19 139 9 97 42

รวม 3,093 373 4,560 518 4,341 708

คณะอนุกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การสอบบัญชี

ผลการดำาเนินงาน

1.ด�าเนินการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต	 ประจ�าปี	 2557	 รวม	 3	 ครัง้	 

ซึง่สรุปผลได้	ดงันี ้
(หน่วย : ราย)
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2.มีจ�านวนผู้ผา่นการทดสอบสะสมครบทกุรายวิชาภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดในการทดสอบครัง้ท่ี	27	 (1/2557)	ครัง้ท่ี	28 

(2/2557)	และครัง้ท่ี	29	(3/2557)	รวมจ�านวนทัง้สิน้ 220 ราย

 

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
เปรียบเทียบจ ำนวนผู้สอบสอบผ่ำนครบทุก

รำยวิชำ (รำย) ปี 2555-2557 305 208 220

เปรียบเทียบจ ำนวนผู้เข้ำทดสอบ
สอบผ่ำนครบทุกรำยวิชำ (รำย) 

ปี 2555-2557

ร้อยละของผู้สอบผ่านในแต่ละวิชา
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คณะท�างานพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อำานาจหน้าที่

1 .ศึ กษาและ พิ จ า รณากลั่ น ก ร อ งคุณสมบัติ ข อ ง 

ผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

2.วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต	 และ

เสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการสอบบญัชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน 

ในปี	 2557	 ได้จัดให้มีการประชุมเป็นรายเดือน	 เพ่ือ

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ ขอขึน้ทะเบียนเป็น 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	จ�านวน	208	ราย

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557 
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานคณะท�างาน

2.นางอนจิุต	 	 แก้วร่วมวงศ์	 	 คณะท�างาน

3.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 คณะท�างาน

4.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 คณะท�างาน

5.นายเจริญ	 	 ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ	 	 คณะท�างาน

6.นางสาวนงราม		 เลาหอารีดลิก	 	 คณะท�างาน

7.นางสาวศิวภรณ์	 ถนอมศริิศลิป์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานคณะท�างาน

2.นางอนจิุต	 	 แก้วร่วมวงศ์	 	 คณะท�างาน

3.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 คณะท�างาน

4.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 คณะท�างาน

5.นายเจริญ	 	 ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ	 	 คณะท�างาน

6.นางสาวนงราม		 เลาหอารีดลิก	 	 คณะท�างาน

7.นายจตพุร	 	 วนัเตม็	 	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร
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คณะท�างานดูแลงานบริการ 
ด้านการสอบบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานคณะท�างาน

2.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 คณะท�างาน

3.นางสาวนงราม			 เลาหอารีดลิก	 	 คณะท�างาน

4.นายศลิป์ชยั	 	 รักษาพล		 	 คณะท�างาน 

5.นายธนากร	 	 ฝักใฝ่ผล		 	 คณะท�างาน

6.นางสาวจตพุร	 	 สริิกวินกิจ	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

 
องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นางสาวชวนา   ววัิฒน์พนชาต ิ          ประธานคณะท�างาน

2.นายชยักรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 คณะท�างาน

3.นางสาวนงราม			 เลาหอารีดลิก	 	 คณะท�างาน

4.นายศลิป์ชยั	 	 รักษาพล		 	 คณะท�างาน

5.นายธนากร	 	 ฝักใฝ่ผล		 	 คณะท�างาน 

6.นางสาวจตพุร	 	 สริิกวินกิจ	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร
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อำานาจหน้าที่

1.พิจารณาปรับปรุงงานบริการของสภาวิชาชีพบญัชีในสว่น

ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการแก่ส�านกังานสอบบญัชี	ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต	และผู้ขอขึน้ทะเบียนฝึกหดังานสอบบญัชี	 เพ่ือ

ให้เกิดประสทิธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ รับบริการ

2.ประสานงานกบัคณะอนกุรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	สภาวิชาชีพบญัชี	และ/หรือทีมพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เพ่ือน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาให้บริการ

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี	(e-Service)

3.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี	ด�าเนินการ

ตามภารกิจอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการ

สอบบญัชีมอบหมายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานบริการด้าน

การสอบบญัชี

ผลการดำาเนินงาน

1.เสนอความเห็นและติดตามการปรับปรุงงานบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลของผู้ สอบบัญชี	 

ผู้ขอขึน้ทะเบียนผู้ ฝึกหดังาน	ผู้ เข้ารับการทดสอบ	ผู้ขอขึน้

ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและ

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการของสภาวิชาชีพบญัชี	

โดยระบบท่ีได้มีการพฒันาในปี	2557	ได้แก่

 • ระบบงานทดสอบ CPA

	 ใช้ในการสมัครสอบ	Online	 ของผู้ ท่ีเคยสมัคร

สอบมาก่อน	เร่ิมตัง้แตก่ารทดสอบครัง้ท่ี	27	(1/2557)	เป็นต้นมา  

ส่วนผู้ ท่ีสมัครสอบเป็นครัง้แรกซึ่งต้องมีการตรวจสอบ

เอกสาร	 อยู่ระหว่างการพฒันาระบบให้รองรับต่อไป	 โดย

คาดวา่จะสามารถน�ามาใช้ได้ภายในปี	2558

 • ระบบงานทะเบยีนผู้ฝึกหดังาน

	 มีการพฒันาระบบภายในโดยปรับจากการจดัเก็บ

ข้อมลูผู้ ฝึกหดังานในรูปแบบ	File	Excel	มาเป็นเก็บในระบบ

ฐานข้อมลู	ท�าให้สามารถประมวลผลได้งา่ยขึน้	 โดยเร่ิมใช้

งานตัง้แต่เดือนมิถุนายน	 2557	 ส�าหรับการให้บริการแก่

บุคคลภายนอกซึ่งจะท�าให้สามารถย่ืนชั่วโมงฝึกหัดงาน

Online	 ได้นัน้	 อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้	

เน่ืองจากการท�าระบบ	 Online	 จะต้องปรับเปลี่ยนวิธี

การย่ืนซึ่งจะกระทบระบบงานอ่ืนหลายส่วน	 เช่น	 การย่ืน

รายงานฝึกหดังานในปัจจบุนัจะต้องมีเอกสารท่ีผู้สอบบญัชี

ผู้ให้การฝึกหดังานรับรอง	ดงันัน้	เอกสารนีจ้งึต้องพิจารณา

ออกแบบใหมใ่ห้สามารถท�าแบบ	Online	ได้	เป็นต้น

 • ระบบงานสมาชกินิตบุิคคล

	 ได้เร่ิมพฒันาระบบภายใน	 เพ่ือปรับจากการจดั

เก็บข้อมูลสมาชิกนิติบุคคล	 และข้อมูลหลักประกันใน 

รูปแบบ	 File	 Access	 มาเป็นเก็บในระบบฐานข้อมูล	 

รวมทัง้อยู่ระหว่างพิจารณาพัฒนาระบบให้นิติบุคคล

สามารถบนัทกึข้อมลูผา่นระบบ	Online	ได้

ส�าหรับระบบ	e-Service	ท่ีปัจจบุนัได้พฒันาเสร็จเรียบร้อย

และให้บริการแก่สมาชิกแล้ว	มีดงันี ้

	 •	ทะเบียนสมาชิก	Online	

	 •	ทะเบียนผู้สอบบญัชี	Online

	 •	จองอบรม	Online

	 •	ผู้สอบบญัชีแจ้งรายช่ือกิจการและยืนยนัการลง

ลายมือช่ือแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน	Online

	 •	แจ้งชัว่โมง	CPD	Online	ของผู้สอบบญัชี

	 อนึ่ง	 ในปี	 2558	สภาวิชาชีพบญัชีได้รับโอนงาน

จากกรมพฒันาธรุกิจการค้าในการรับย่ืนชัว่โมง	CPD	ของ

ผู้ท�าบญัชี	จงึได้มีการปรับปรุงระบบการรับย่ืนชัว่โมง	CPD	

ให้รองรับการย่ืนชัว่โมงทัง้ของผู้สอบบญัชี	และผู้ท�าบญัชีใน

หน้าจอเดียวกนั

2.	ปรับปรุงงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ส�าหรับผู้สอบบญัชีให้

เป็นแบบ	one	stop	service

3.	 จดัท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นในสว่นภมิูภาค	 เพ่ือเป็น

ข้อมลูในการพิจารณาจดัทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ในสว่นภมิูภาค

4.	ประสานงานกบัคณะกรรมการชดุอ่ืน	เก่ียวกบัผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายสันต ิ            วลิาสศักดานนท์ ประธานกรรมการ 
2.นางสาวจิราพร	 	 ขาวสวสัดิ์	 													กรรมการ
3.นางดนนูาถ	 													สวุรรณานนท์	 													กรรมการ
4.นายทวีศกัดิ์	 	 แก้วรัตนปัทมา	 													กรรมการ
5.นายธนะชยั	 	 สนัตชิยักลู	 	 กรรมการ
6.นางนารี	 	 วงษ์มณี		 	 กรรมการ
7.นางนิสา	 	 จินดาสมบตัเิจริญ		 กรรมการ
8.นางสาวนิตยา	 	 เชษฐโชตริส	 	 กรรมการ
9.นายพิชิต	 	 ลีละพนัธ์เมธา	 	 กรรมการ
10.นางสาวภทัรลดา	 สงา่แสง		 	 กรรมการ
11.นางสาวศนัสนีย์	 กมัพลานวุตัร	 	 กรรมการ
12.นางสทุธารักษ์		 ปัญญา	 	 	 กรรมการ
13.นายวิโรจน์		 	 สตธิโรปกรณ์	 	 กรรมการ
14.นางวารุณี	 	 ปรีดานนท์	 	 กรรมการและเลขานกุาร	 
15.รศ.ดร.กลุภทัรา	 สโิรดม	 	 	 ท่ีปรึกษา
16.รศ.ดร.พส	ุ 	 เดชะรินทร์	 	 ท่ีปรึกษา

17.ดร.ศรายธุ	 	 แสงจนัทร์	 	 ท่ีปรึกษา

 

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 
1.นางปริศนา  ประหารข้าศกึ  ประธานกรรมการ 
2.ดร.วิลาสนีิ	 	 วงศ์แก้ว		 	 กรรมการ
3.นางสาวจิราพร	 	 ขาวสวสัดิ์	 	 กรรมการ
4.นางสาวจฑุารสา	 กาญจนสาย	 	 กรรมการ
5.นางสาวเพญ็ศรี		 สธีุรศานต์	 	 กรรมการ
6.นางวทัธยา	 	 พรพิพฒัน์กลุ	 	 กรรมการ
7.นางวิไลวรรณ	 	 กาญจนกนัต	ิ 	 กรรมการ
8.นางสาวสวาสดิ์วดี	 อนมุานราชธน	 	 กรรมการ
9.นายสกิุจ	 	 วงศ์ถาวราวฒัน์	 	 กรรมการ
10.นายสรุยทุธ	 	 ทวีกลุวฒัน์	 	 กรรมการ 
11.นางสาวภทัรลดา	 สงา่แสง		 	 กรรมการและเลขานกุาร 
12.รศ.ดร.กลุภทัรา	 สโิรดม	 	 	 ท่ีปรึกษา
13.รศ.ดร.พส	ุ 	 เดชะรินทร์	 	 ท่ีปรึกษา
14.ดร.ศรายธุ	 	 แสงจนัทร์	 	 ท่ีปรึกษา
15.นางสาวโสภาวดี	 เลศิมนสัชยั	 	 ท่ีปรึกษา
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อำานาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร	 และการ

ประกอบวิชาชีพโดยรวม	

2.ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ด้านการบญัชีบริหาร	

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบญัชีบริหาร	

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ	

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	 และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน	 และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร

อ่ืนใด	 เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชี

บริหาร	 ในการเสนอความเหน็เก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ

ตอ่สภาวิชาชีพบญัชี	

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหารมอบหมาย

เป้าหมาย

•	เผยแพร่การบัญชีบริหารท่ีน�าเสนอข้อมูลเพ่ือเป็น

แนวทางในการตดัสนิใจของผู้บริหาร

•	พฒันานกับญัชีบริหารให้เป็นทัง้นกัวิชาการข้ามศาสตร์

และนกัปฏิบตัิ	

• เป็นศูนย์กลาง	 ให้ค�าปรึกษาด้านบัญชีบริหารแก่ 

ผู้ท�าบญัชี	และผู้ประกอบการ	

ผลการดำาเนินงาน

1.งานมอบใบประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร

เม่ือวนัเสาร์ท่ี	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	สภาวิชาชีพบญัชี 

น�าโดย	คณุปริศนา	ประหารข้าศกึ	ประธานคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหาร	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหาร	 จดัการเสวนา	 M	 &	 A	

opportunities	 toward	 company’s	 sustainability	 ขึน้	

โดยได้เรียนเชิญ	 คณุปฏิภาณ	 สคุนธมาน	 รองกรรมการ 

ผู้จดัการใหญ่ด้านการเงินและบญัชี	บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	

เคมิคอล	จ�ากดั	(มหาชน)	คณุศริะ	อินทรก�าธรชยั	ประธาน

กรรมการบริหารบริ ษัท 	 PWC	 ประเทศไทย	 และ	 

คุณภัทรลดา	 สง่าแสง	 ผู้ จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	 

บริษัท	 ไทยออยล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มาร่วมพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนมมุมองในประเดน็ส�าคญัตา่ง	 ๆ	 เพ่ือให้ผู้ เข้า

ร่วมฟังการเสวนา	 ได้ทราบถึงความส�าคญัของการรวม

กิจการอันเป็นธุรกรรมส�าคัญในการเพ่ิมศักยภาพและ

สร้างโอกาสเตบิโตทางธรุกิจ	โดยมีผู้บริหารจากบริษัทตา่ง	ๆ 

เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 และช่วงท้ายของงาน	 ได้มี 

พิธีมอบประกาศนียบัตร	 โดยคุณประสัณห์	 เชือ้พานิช	

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ บริหารท่ีผ่านโครงการ

อบรม	CFO	รุ่นท่ี	18	Young	CFO	รุ่นท่ี	3	และโครงการนกั

ลงทนุสมัพนัธ์	IR	รุ่นท่ี	3	รวม	94	คน	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรูม	

โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม	สขุมุวิท	21
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2.หลักสูตรใหม่

คณะกรรมการได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมขึน้ใหม่ 

ดงันี ้

• หลักสูตร Fundamental Practice for CFO รุ่น 1 (หรือ 

Young CFO ปรับปรุงหลักสูตร)

คณะกรรมการไ ด้ มีการป รับปรุง เ นื อ้หาใ ห้ มีความ

สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีต้องมีการปรับตวัให้

ทนัสมยัมากขึน้	 ซึง่มีก�าหนดจดัอบรมรุ่นท่ี	 1	 ขึน้	 ระหวา่ง 

วนัท่ี	 25	 เมษายน	 พ.ศ.	 2558	 ถึงวนัท่ี	 30	 พฤษภาคม	 

พ.ศ.	2558	ห้อง	Ballroom	โรงแรม	S	31	ถนนสขุมุวิท	

• หลักสูตร Beyond Treasury Management 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงาน

ด้านการเงินให้กับองค์กร	 เน้นประเด็นเพ่ิมขีดความ

สามารถให้กบัผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการเงิน	 	 มีความ

เข้าใจในบทบาท	 Beyond	 Treasury	 และสามารถบริหาร

ทรัพยากรทางการเงินรอบด้านได้อยา่งสมบรูณ์แบบ	พร้อม

ทรัพยากรทางการเงินรอบด้านได้อยา่งสมบรูณ์แบบ	พร้อม

กบัการก้าวเข้าสูค่วามเป็น	 International	Treasury	 โดยมี

ก�าหนดการจดัอบรมรุ่นท่ี	 1	 ระหวา่งวนัท่ี	 4-5	 กนัยายน	

พ.ศ.	2558	ณ	โรงแรม	แกรนด์	มิลเลเนียม	ถนนสขุมุวิท

3.การจัดอบรมหลักสูตรเดิม

นอกจากหลัก สูตรให ม่  2  ห ลัก สูตร ข้ า ง ต้นที่

คณะกรรมการได้พัฒนาขึน้แล้ว ยังด�าเนินการจัด

อบรมหลักสูตรเดมิอย่างต่อเน่ืองในปี 2557 ดังนี ้

• โครงการประกาศนียบตัร CFO ครัง้ที่ 18

เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาลแหง่ชาต	ิ ซึง่ได้รับความสนบัสนนุเป็นอยา่งดี

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	 จงึได้ด�าเนินการโครงการนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง		

เพ่ือให้	 CFO	 เป็นผู้ ท่ีมีความรอบรู้สามารถปฏิบตังิานผสม

ผสาน	 เทคนิคในการบริหารงาน	 (Integrator)	 ในบทบาท

ของมืออาชีพด้านการเงินและการบัญชี	เพ่ือช่วยงาน

ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ธรุกิจ	

ผู้ ถือหุ้นและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องและโครงการนีจ้ะ

สามารถให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีของ	CFO	ได้เป็นอยา่งดีย่ิง	ในขณะเดียวกนัเป็นการ

สร้างเครือขา่ย	 CFO	 หรือผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการเป็น	 CFO	

ขององค์กรตา่ง	 ๆ	 ในประเทศได้อยา่งตอ่เน่ือง	 ซึง่จะก่อให้

เกิดมูลค่าเพ่ิมทัง้ในระดบัองค์กร	 กลุ่มธุรกิจ	 และระดบั

ประเทศโดยจดัอบรมระหวา่งวนัท่ี	 8	สงิหาคม	พ.ศ.	 2557	

ถึงวัน ท่ี 	20	กันยายน	พ.ศ. 	2557	(หลักสูตร	8	วัน)	 

ณ	 ห้องบอลรูม	 โรงแรม	 S31	 ถนนสุขุมวิท	 31	 ผู้บริหาร 

ด้านบญัชีและการเงินขององค์กรตา่ง	 ๆ	 เข้าร่วมการอบรม

รวม	28	คน	

• โครงการอบรมประกาศนียบตัร Young CFO (Young 

CFO Certification Program) รุ่นที่ 3 

เป็นโครงการอบรมท่ีเน้นการเสวนาระหว่างกลุ่มเพ่ือการ

แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์	 เน่ืองจากเป็นโครงการ

ท่ีมุ่งพฒันาผู้บริหารระดบักลางขององค์กรต่าง	 ๆ	 ในการ

บริหารงานองค์กร	 เพ่ือแลกเปลี่ยนความเหน็	มมุมอง	และ

ประสบการณ์รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศกึษาจากตวัอย่าง

ท่ีเกิดขึน้จริงในธุรกิจ	 รวมถึงมีการเข้าเย่ียมชมดูงานใน

บริษัทชัน้น�า	โดยจดัอบรมระหว่างวนัท่ี	15	มีนาคม		พ.ศ.	

2557	ถึงวันท่ี	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	ณ	ห้องอบรม 

ชัน้	8	อาคารสภาวิชาชีพบญัชี	ถนนสขุมุวิท	21	มีผู้บริหาร

ด้านบญัชีและการเงินขององค์กรตา่ง	 ๆ	 เข้าร่วมการอบรม

จ�านวนรวม	34	คน
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•  โครงการอบรม นักลงทุน สัมพัน ธ์ มืออา ชีพ 

(IR Professional Certification Program) รุ่นที่ 3 

เป็นโครงการรอบรมนี	้กลุม่เป้าหมาย	 คือ	นกัลงทนุสมัพนัธ์	

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในเร่ืองกลยทุธ์ของ

องค์กร	 สภาวะการลงทนุในตลาดการเงิน	 ตลาดทนุ	 และมี

ทกัษะในการสื่อสารเป็นอยา่งดี	ก�าหนดจดัอบรมขึน้ระหวา่ง

วนัท่ี	31	ตลุาคม	พ.ศ.	2557	ถงึวนัท่ี	13	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	

ณ	 โรงแรม	 แกรนด์	 มิเลเนียม	 ถนนสขุมุวิท	 21	 

มีผู้ เข้าอบรมจ�านวน	32	คน

• หลักสูตร Business Management for Internal Audit

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายใน	 มีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน	 ความรู้ในหลกัการ	 และวิธีการตรวจสอบ	 รวมทัง้

ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไป	หลกัสตูร	4	วนั	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบญัชี 

ถนนสขุมุวิท	21	ซึง่มีผู้ เข้าอบรม	2	รุ่น	รวมทัง้สิน้	78	คน

• หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิด

การจดัท�างบประมาณเพ่ือการวางแผน	รวมถงึวิธีการในการ

จดัท�างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	โดย

ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้	และประสบการณ์ 

มาร่วมถ่ายทอดความรู้	 และแลกเปลี่ยนความเห็นในการ

อบรมหลกัสตูรนี	้ก�าหนดจดัอบรมรวม	3	รุ่น	รวมทัง้สิน้	192	คน

• หลักสูตร Corporate Finance 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดีทางด้านการเงินให้

กับนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีโดยเฉพาะการคิดมูลค่า

ปัจจุบนัและอนาคตในด้านการประกอบธุรกิจ	 การเลือก

แหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับองค์กร	 และท�าให้สามารถ

ประเมินโครงการลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจ

ลงทุน		โดยในปี	2557	ได้จัดการอบรมจ�านวน	2	รุ่น	รวม

ทัง้สิน้	173	คน

•หลักสูตร ตรวจสุขภาพกจิการผ่านงบการเงนิ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถประเมินผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทจากงบการเงินได้	โดยในปี	2557	ได้จดัการอบรม

จ�านวน	3	รุ่น	รวมทัง้สิน้	320	คน

• หลักสูตร บญัชีบริหารเพื่อการตดัสินใจ

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถน�าข้อมลู

ทางบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุนมาท�าการวิคราะห์	

วางแผนการควบคมุ	 ประเมินและวดัผลการด�าเนินงานใน

องค์กรเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	ซึง่ในปี	2557	ได้จดัการอบรม

จ�านวน	3	รุ่น	รวมทัง้สิน้	234	คน

•  ห ลั ก สู ต ร  M a n a g e m e n t  A c c o u n t i n g  f o r  

Non-Financial Executives 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ บริหารหรือเจ้าของกิจการ

สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินได้

อยา่งถกูต้องและเตม็ประสทิธิภาพ	ซึง่มีก�าหนดจดัขึน้	2	รุ่น	

ในปี	2557	รวมทัง้สิน้	34	คน

4.หลักสูตร In house

คณะกรรมการได้ด�าเนินงานจดัอบรมภายใน	 (In	 house)	

โดยก�าลังด�าเ นินการจัดอบรมให้กับสมาคมสถาบัน

อดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย	 (สสอท.)	 ซึง่อยูร่ะหวา่ง

การประสานงาน

 

5.บทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการบญัชีบริหาร ผ่าน

ทาง FAP Newsletter และเวบ็ไซต์สภาวชิาชีพบญัชี
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คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี     ประธานกรรมการ

2.นายอนวุฒัน์			 	 จงยินดี				 	 รองประธานกรรมการ	 

3.รศ.บญุสวาท			 	 พฤกษิกานนท์			 	 กรรมการ

4.รศ.นิพนัธ์			 	 เหน็โชคชยัชนะ					 กรรมการ

5.รศ.ดร.พรรณนิภา		 รอดวรรณะ				 	 กรรมการ

6.นางสาวมนชัญา			 ศรีพนัล�า				 	 กรรมการ

7.รศ.ดร.วชันีพร				 เศรษฐสกัโก				 	 กรรมการ

8.รศ.วิสาข์			 	 หงษ์ศริิรัตน์	 	 กรรมการ

9.นายศรชยั			 	 วงศ์หิริวตัร	 	 กรรมการ

10.นางสาวสวาสด์ิวดี			 อนมุานราชธน				 	 กรรมการ

11.ดร.สวุจัชยั			 	 เมฆะอ�านวยชยั			 	 กรรมการ	

12.นางสวุิมล			 	 กลุาเลศิ		 	 กรรมการ

13.นางกฤษณา				 เอ่ียมวรสมบตั	ิ 	 กรรมการและเลขานกุาร

14.นางมณีรัตน์			 	 ตริไพรวงษ์	 	 ท่ีปรึกษา

15.นางสาวศิราภรณ์			 จฬูเศรษฐ์ภกัดี	 	 ท่ีปรึกษา

16.ดร.วีระ			 	 วีระกลุ					 	 ท่ีปรึกษา
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อำานาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการวางระบบบญัชี	 และการ

ประกอบวิชาชีพโดยรวม

2.ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ด้านการวางระบบบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบญัชี	

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	 และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน	 และประสานงานกบัต่างประเทศหรือองค์กร 

อ่ืนใด	 เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ	 ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ 

วางระบบบัญชี	 ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการ

ประกอบวิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการวางระบบบญัชี	มอบหมาย

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1. นางวารุณี  ปรีดานนท์  ประธานกรรมการ

2.ศ.ดร.พรชยั	 	 ชนุหจินดา	 	 กรรมการ

3.รศ.ดร.ประจิต	 	 หาวตัร	 	 	 กรรมการ

4.รศ.วิสาข์	 	 หงษ์ศริิรัตน์	 	 กรรมการ

5.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 กรรมการ

6.ดร.ชาญชยั	 	 ตัง้เรือนรัตน์	 	 กรรมการ

7.ดร.พรสริิ	 	 ปณุเกษม	 	 กรรมการ

8.ดร.สวุจัชยั	 	 เมฆะอ�านวยชยั	 	 กรรมการ

9.นางสาวนิตยา	 	 ดเิรกสถาพร	 	 กรรมการ

10.นายพงศ์ศกัดิ์	 	 แสงสงิคี		 	 กรรมการ

11.นายพิสจูน์	 	 สขุแสงทิพย์	 	 กรรมการ

12.นายศรชยั	 	 วงศ์หิริวตัร	 	 กรรมการ

13.นายสนัทดั	 	 สงวนดีกลุ	 	 กรรมการ

14.นายอนวุฒัน์	 	 จงยินดี	 	 	 กรรมการ

15.นางกฤษณา	 	 เอ่ียมวรสมบตั	ิ 	 กรรมการและเลขานกุาร

16.ศ.ดร.ศริิลกัษณ์	 โรจนกิจอ�านวย	 	 ท่ีปรึกษา

17.ดร.วีระ	 	 วีระกลุ	 	 	 ท่ีปรึกษา

18.นายลกัษณะน้อย	 พึง่รัศมี	 	 	 ท่ีปรึกษา

19.นางสาววรางคณา	 มสุกิะสงัข์	 	 ท่ีปรึกษา

20.นางวรัชญา	 	 ศรีมาจนัทร์	 	 ท่ีปรึกษา

21.นางพรรณขนิตตา	 บญุครอง	 	 ท่ีปรึกษา

22.นางสาวศิริพร		 วาณิชยานนท์	 	 ท่ีปรึกษา	

23.นายศิวะรักษ์	 	 พินิจารมณ์	 	 ท่ีปรึกษา

24.นางสนีินาฏ	 	 แจม่ศรี	 	 	 ท่ีปรึกษา	 	
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ผลการดำาเนินงาน
1.คณะกรรมการได้ด�าเนินการพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้ 

ผู้ปฏิบตัิงานทัง้ด้านระบบบญัชี	 และการควบคุมภายใน 

ท่ีดีแก่นักบัญชี	 ผู้ สอบบัญชี	 และผู้บริหารทุกระดับใน

ทกุอตุสาหกรรม	 เพ่ือให้องค์กรมีระบบบงานท่ีนา่เช่ือถือ	 มีการ 

ควบคมุภายในอยา่งเหมาะสม	 และสามารถน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในระบบบญัชีและระบบงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่การน�าไปปฏิบตั	ิ ทัง้นี	้ ได้จดัการอบรม

สมัมนาในหลกัสตูรตา่ง	ๆ	ดงันี	้																																																											

นอกจากนี	้ ได้จดัการอบรมหลกัสตูร	 “การวางระบบงาน

ธรุกิจค้าปลีก”	 ในวนัท่ี	 13-14	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2557	 มีผู้ เข้า

อบรมจ�านวน	31	คน	และหลกัสตูร	“การพฒันาระบบบญัชี

ต้นทนุเพ่ือรองรับ	CSR-Reporting”	ในวนัท่ี	27-28	มีนาคม	

พ.ศ.	2557	มีผู้ เข้ารับการอบรมจ�านวน	34	คน

2.การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา	 โดย 

คณะกรรมการฯ	 ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	

ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน	

Business	System	Development	:	BSD	กบัมหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย	เม่ือวนัจนัทร์ท่ี	9	 มิถนุายน	พ.ศ.	2557	และ 

มีก�าหนดจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวในเดือนมีนาคม	

2558

3.จดัท�าบทความเพ่ือแจ้งข่าวสารด้านการวางระบบบญัชี

ผา่นทาง	FAP	Newsletter	และเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี

หลักสูตร/รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า

อบรม (คน)

COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน

รุ่นท่ี	1/57 25-26		มกราคม	พ.ศ.	2557	 48

รุ่นท่ี	2/57 26-27	เมษายน	พ.ศ.2557 61

รุ่นท่ี	3/57 28-29	มิถุนายน	พ.ศ.	2557 66

รุ่นท่ี	4/57 6-7	กันยายน	พ.ศ.	2557 73

รุ่นท่ี	5/57 18-19	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 71

การวางระบบบญัชีต้นทนุอุตสาหกรรม

รุ่นท่ี	1/57 24-25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557 59

รุ่นท่ี	2/57 20-21	กันยายน	พ.ศ.	2557 41

รุ่นท่ี	3/57 20-21	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 85

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานฯ MFCA

รุ่นท่ี	1/57 15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557 51

รุ่นท่ี	2/57 17	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 42

รุ่นท่ี	3/57 28	สิงหาคม	พ.ศ.	2557 40

รุ่นท่ี	4/57 25	กันยายน	พ.ศ.	2557 45

รุ่นท่ี	5/57 30	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 40

รุ่นท่ี	6/57 27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 46

ระบบการป้องกันการทจุริตกับนิตศิาสตร์

รุ่นท่ี	1/57 31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557 53

รุ่นท่ี	2/57 30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 50

การบริหารความเส่ียงจากการทจุริตในองค์กร

รุ่นท่ี	1/57 31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 43

รุ่นท่ี	2/57 16	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 24

เทคนิคพืน้ฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี

รุ่นท่ี	1/57 16-17	สิงหาคม	พ.ศ.	2557 82

รุ่นท่ี	2/57 15-16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 55

XBRL มติใิหม่รายงานข้อมูลทางการเงนิในโลกยุคดจิติอล

รุ่นท่ี	1/57 7	สิงหาคม	พ.ศ.	2557 68

รุ่นท่ี	2/57 15	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 33

รุ่นท่ี	3/57 13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 50

รุ่นท่ี	4/57 2	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 52
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางจนัทมิา  สิริแสงทกัษิณ  ประธานกรรมการ 

2.นายชชูาต	ิ 	 รอดทอง		 	 กรรมการ

3.นางสาวทวีศรี	 	 วิกยาธิปัตย์	 	 กรรมการ

4.นางทศันา	 	 ชตูวิิศทุธ์ิ		 	 กรรมการ

5.นางสาวนงราม				 เลาหอารีดลิก	 	 กรรมการ

6.นางสาวพรเพญ็		 เอือ้ปิยะชาต	ิ 	 กรรมการ

7.นางสาวเพญ็ศรี		 สธีุรศานต์	 	 กรรมการ

8.นางวิไลรัตน์	 	 โรจน์นครินทร์	 	 กรรมการ

9.นายสมบรูณ์	 	 วีระวฒิุวงศ์	 	 กรรมการ

10.ดร.สาธิต	 	 ผอ่งธญัญา	 	 กรรมการ

11.นางสาวสชุาดา	 กรวิทยาศลิป	 	 กรรมการ	

12.นางชลลดา	 	 ฟวูฒันศลิป์	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

13.นายชมุพร	 	 เสนไสย	 	 	 ท่ีปรึกษา

14.นางทิพย์ภาพร	 เกิดผล	 	 	 ท่ีปรึกษา	

15.นางสาวน�า้ทิพย์		 รุ่งโรจน์ดี		 	 ท่ีปรึกษา	

16.ดร.พนิต	 	 ธีรภาพวงศ์	 	 ท่ีปรึกษา	

17.นางสาวเพญ็สขุ	 สงัฆสบุรรณ์	 	 ท่ีปรึกษา	

18.นายสมพงษ์	 	 ตณัฑพาทย์	 	 ท่ีปรึกษา	

19.นายสาโรช	 	 ทองประค�า	 	 ท่ีปรึกษา

20.นายอมรศกัดิ์	 	 พงศ์พศตุม์	 	 ท่ีปรึกษา	 	

21.นายอวยพร	 	 ตนัละมยั	 	 ท่ีปรึกษา	

22.ดร.อาทิตย์	 	 ศรัทธาวรสทิธ์	 	 ท่ีปรึกษา

23.นายแอนโทน่ี	 	 วิเศษ	โลห์	 	 ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร 
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1.นางสาวจ�ารัส	 	 แหยมสร้อยทอง	 	 ประธานคณะกรรมการ 

2.นายชชูาต	ิ 	 รอดทอง		 	 กรรมการ

3.นางสาวทวีศรี	 	 วิกยาธิปัตย์	 	 กรรมการ

4.นางสาวนงราม		 เลาหอารีดลิก	 	 กรรมการ

5.นางสาวพรเพญ็		 เอือ้ปิยะชาต	ิ 	 กรรมการ

6.นางพรรณี	 	 วรวฒิุจงสถิต	 	 กรรมการ

7.นายสมบรูณ์	 	 วีระวฒิุวงศ์	 	 กรรมการ

8.นางสาวสชุาดา		 กรวิทยาศลิป	 	 กรรมการ

9.นายสริุยะ	 	 ธีรวฒันสาร	 	 กรรมการ

10.นางสวุรรณี	 	 ศริิพรพิทกัษ์	 	 กรรมการ

11.นายอวยพร	 	 ตนัละมยั	 	 กรรมการ

12.นางชลลดา	 	 ฟวูฒันศลิป์	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

13.ดร.สาธิต	 	 ผอ่งธญัญา	 	 ท่ีปรึกษา

14.ดร.อาทิตย์	 	 ศรัทธาวรสทิธ์ิ	 	 ท่ีปรึกษา

15.นายชมุพร	 	 เสนไสย	 	 	 ท่ีปรึกษา

16.นางทิพย์ภาพร	 เกิดผล	 	 	 ท่ีปรึกษา

17.นางสาวน�า้ทิพย์	 รุ่งโรจน์ดี		 	 ท่ีปรึกษา

18.นางสาวภาวนา	 ธรรมศลิา	 	 ท่ีปรึกษา

19.นายสาโรช	 	 ทองประค�า	 	 ท่ีปรึกษา

20.นายแอนโทน่ี	 	 วิเศษ	โลห์	 	 ท่ีปรึกษา

  
อำานาจหน้าที่
1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชีภาษีอากร	 และการ

ประกอบวิชาชีพโดยรวม 

2.ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ด้านการบญัชีภาษีอากร

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการบญัชีภาษีอากร	

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	 และองค์กร
วิชาชีพอ่ืน	 และประสานงานกบัต่างประเทศหรือองค์กร 
อ่ืนใด	 เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ	 ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี	

6.เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในด้านการบญัชี
ภาษีอากร	 ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี	

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย

8.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีภาษีอากรมอบหมาย

นโยบายและแผนงาน

•	สร้างนกับญัชีภาษีอากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ
• ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชี			
ภาษีอากรและอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องแก่สมาชิก
•	ด�าเนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
อากรให้มากท่ีสดุ
•	 ศกึษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ
•	 ศึกษาปัญหาอุปสรรคการออก	 e-Tax	 invoice	 และ

ประสานกรมสรรพากรหาแนวปฏิบัติให้แก่นักบัญชี
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ล�าดับ หลักสูตร รุ่น/วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

1
การยื่นแบบ ส.บช.3 และ ภ.ง.ด. 50 เพื่อไม่ให้เกดิปัญหา 

ในทางปฏบิตัิ
รุ่นท่ี	1/57		วนัท่ี	29	มีนาคม	พ.ศ.	2557 45

2 เจาะลึกปัญหาภาษีเงนิได้นิตบุิคคล รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557 48

3

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี : หลักบญัชีและภาษีอากรความ

เหมือนที่แตกต่าง  

หลักสูตร 2 วันเตม็ 

หลักสูตรที่ 1  

หลักสูตรที่ 2

รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557												

และวนัท่ี	1	มิถนุายน	พ.ศ.	2557 80

15

9

4 ก้าวทนัภาษีมูลค่าเพิ่ม รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	22	มิถนุายน	พ.ศ.	2557 73

5 เจาะลึกภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	28	มิถนุายน	พ.ศ.	2557 73

6 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 94

7 เจาะลึกภาษีอากรส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 51

8 Update ภาษีอากรและบญัชี รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	26-27	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 73

9

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ 

(ขายหลักสูตรย่อย)

หลักสูตรเตม็ 2 วัน

หลักสูตรที่ 1 (1 วัน)

หลักสูตรที่ 2 (1 วัน)

รุ่นท่ี	1/57	วนัท่ี	28	สงิหาคม	พ.ศ.	2557

(124)

82

30

12

10

บญัชีกับภาษีอากร  (ขายหลักสูตรย่อย)

หลกัสตูรเตม็	8	วนั

หลกัสตูรท่ี	1	(2	วนั)

หลกัสตูรยอ่ย	101

หลกัสตูรยอ่ย	102

หลกัสตูรท่ี	2	(4	วนั)

หลกัสตูรยอ่ย	201

หลกัสตูรยอ่ย	202

หลกัสตูรยอ่ย	203

หลกัสตูรยอ่ย	204

หลกัสตูรท่ี	3	(2	วนั)

วันท่ี 6-7,	14,	20-21,27-28	กันยายน	และ

วันท่ี 5	ตุลาคม	พ.ศ.	2557

(101)

14

18

6 

6 

7 

10 

5 

15 

8 

12

นโยบายและแผนงาน

•	สร้างนกับญัชีภาษีอากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ

• ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชี			

ภาษีอากรและอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องแก่สมาชิก

•	ด�าเนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

อากรให้มากท่ีสดุ

•	 ศกึษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ

•	 ศึกษาปัญหาอุปสรรคการออก	 e-Tax	 invoice	 และ

ประสานกรมสรรพากรหาแนวปฏิบัติให้แก่นักบัญชี
 
ผลการดำาเนินงาน

1.ด�าเนินการจัดการอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ

เ ข้าใจในเ ร่ืองภาษีอากรประเด็นปัญหาภาษีอากร 

ต่าง	ๆ	โดยสรุปดังนี ้
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ล�าดับ หลักสูตร รุ่น/วันที่จดัอบรม
จ�านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

11 เจาะลึกปัญหาภาษีเงนิได้นิตบุิคคล รุ่นท่ี	2/57		วนัท่ี	7	กนัยายน	พ.ศ.		2557 72

12 ก้าวทนัภาษีมูลค่าเพิ่ม รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	13	กนัยายน	พ.ศ.	2557 57

13

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี : หลักบญัชีและภาษีอากร 

ความเหมือนที่แตกต่าง

(ขายหลักสูตรย่อย)

หลักสูตรเตม็ 2 วัน

หลักสูตรที่ 1 (1 วัน)

หลักสูตรที่ 2 (1 วัน)

รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี		26-27	กนัยายน	พ.ศ.	2557
93

34

17

14 เจาะลึกภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	18	ตลุาคม	พ.ศ.	2557 82

15 เจาะลึกภาษีอากรส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	25	ตลุาคม	พ.ศ.	2557 29

16
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน
รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 84

17

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

(ขายหลักสูตรย่อย)

หลักสูตรเต็ม 2 วัน

หลักสูตรที่ 1 (1 วัน)

หลักสูตรที่ 2 (1 วัน)

รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	19-20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

(89)

34

43

21

18 Update ภาษีอากรและบญัชี รุ่นท่ี	2/57	วนัท่ี	22-23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 113

19

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี : หลักบญัชีและภาษีอากร

ความเหมือนที่แตกต่าง  

(ขายหลักสูตรย่อย)

หลักสูตรเตม็ 2 วัน

หลักสูตรที่ 1 (1 วัน)

หลักสูตรที่ 2 (1 วัน)

รุ่นท่ี	3/57	วนัท่ี	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	และ 

วนัท่ี	1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

(166)

89

33

44

20 กฎหมายภาษีอากรใหม่ส�าหรับธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ วันที่	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 89

ผลการดำาเนินงาน

2.เสนอแนะและร่วมกบักรมสรรพากรเพ่ือด�าเนินการแก้ไข

กฎและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการค�านวณก�าไรสทุธิ	 เพ่ือเสีย

ภาษีของกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์จนกระทัง่ได้มีค�าสัง่

กรมสรรพากรท่ี	 ท.ป.288/2557	 และท่ี	 ป.148/2557	 

ลงวนัท่ี	11	กนัยายน	พ.ศ.	2557	และได้มีการอบรมสมัมนา

ให้แก่สมาชิกในวนัท่ี	14	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

3.จดัท�าบทความเพ่ือแจ้งข่าวสารด้านการบญัชีภาษีอากร	

ผา่นทาง	FAP	Newsletter	และเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี

4.เข้าร่วมประชมุสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเสนอ

แนะในการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองภาษีอากร	 เช่น  

การประชมุเชิงปฏิบตักิาร	 การศกึษาแนวทางการปรับปรุง

ระบบภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจา่ย

5.เข้าร่วมเป็นคณะท�างานเพ่ือศึกษาการปฏิรูปกฎหมาย

ภา ษี ท่ี เ ก่ี ยว ข้องกับตลาดทุน ไทย 	 โดยคุณจ� า รั ส	 

แหยมสร้อยทอง	 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบญัชีภาษีอากร	 ได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนในนามของ

สภาวิชาชีพบญัชี	

(127)
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.รศ.ดร.วรัิช  อภเิมธีธ�ารง  ประธานกรรมการ

2.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี	 อตุสาหะวาณิชกิจ	 กรรมการ	

3.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 กรรมการ	

4.ผศ.ดร.ณฐัชานนท์	 โกมทุพฒิุพงศ์	 	 กรรมการ	

5.ผศ.สมใจ	 	 จนัทร์เตม็	 	 กรรมการ	

6.ผศ.สมชาย	 	 ศภุธาดา		 	 กรรมการ

7.ดร.เกียรตนิิยม	 	 คณุตสิขุ		 	 กรรมการ

8.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 กรรมการ	

9.ดร.ฐิตาภรณ์	 	 สนิจรูญศกัดิ์	 	 กรรมการ

10.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 กรรมการ	

11.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 กรรมการ

12.นายวิชยั	 	 กิตตวิิทยากลุ	 	 กรรมการ	 	

13.นายโสภณ	 	 บณุยรัตพนัธุ์	 	 กรรมการ

14.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 กรรมการ 

15.ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

16.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	 ท่ีปรึกษา

17.นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	 	 ท่ีปรึกษา

18.นายสภุทัร	 	 จ�าปาทอง	 	 ท่ีปรึกษา

19.นางอรสา	 	 ภาววิมล		 	 ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1.รศ.ดร.วรัิช  อภเิมธีธ�ารง  ประธานกรรมการ

2.รศ.ดร.กญันิภทัธ์ิ	 นิธิโรจน์ธนทั	 	 กรรมการ

3.รศ.ดร.ศศวิิมล	 	 มีอ�าพล	 	 	 กรรมการ

4.ผศ.ดร.สมชาย	 	 สภุทัรกลุ		 	 กรรมการ

5.ดร.เกียรตนิิยม	 	 คณุตสิขุ		 	 กรรมการ

6.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 กรรมการ

7.ดร.ฐิตาภรณ์	 	 สนิจรูญศกัดิ์	 	 กรรมการ

8.ดร.ศริดา	 	 จารุตกานนท์	 	 กรรมการ

9.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 กรรมการ

10.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 กรรมการ

11.นายวิชยั	 	 กิตตวิิทยากลุ	 	 กรรมการ

12.นางสาวสมุนา		 พนัธ์พงษ์สานนท์	 	 กรรมการ

13.นายโสภณ	 	 บณุยรัตพนัธุ์	 	 กรรมการ

14.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 กรรมการ

15.ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 กรรมการและเลขานกุาร 

16.ผู้แทนจากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 ท่ีปรึกษา

					นางอรสา	 	 ภาววิมล		 	

17.นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	 	 ท่ีปรึกษา

18.รศ.ดร.สมนกึ	 	 เอือ้จิระพงษ์พนัธ์	 	 ท่ีปรึกษา	

19.ผศ.ดร.ณฐัชานนท์	 โกมทุพฒิุพงศ์	 	 ท่ีปรึกษา

20.ผศ.สมใจ	 	 จนัทร์เตม็	 	 ท่ีปรึกษา

21.ผู้แทนจากส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา	ท่ีปรึกษา

					ดร.ชยัพฤกษ์	 	 เสรีรักษ์	

22.ดร.พทัธนนัท์	 	 เพชรเชิดช	ู 	 ท่ีปรึกษา

23.ดร.สมชาย	 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 ท่ีปรึกษา

24.นางสาวชตุมิา		 รชนีกรไกรลาศ	 	 ท่ีปรึกษา

25.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 ท่ีปรึกษา

					นางสชุลทิพย์	 	 ผาธรรมชาต	ิ 	 		(ผู้แทนหลกั)

					นางสาวกลุยา		 จินดาวงษ์	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	
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อำานาจหน้าที่

1.ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 

การบญัชี	และการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2.ผดุง ไ ว้ซึ่ งศักดิ์ ศ รีแห่ งการประกอบวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

3.ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

4.ส่งเสริมและให้ความรู้	 รวมทัง้เสนอแนะการสร้าง

ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.ประสานการท�างานกบัวิชาชีพบญัชีด้านอ่ืน	 และองค์กร

วิชาชีพอ่ืน	 และประสานงานกบัต่างประเทศหรือองค์กร 

อ่ืนใด	 เพ่ือเป็นเครือขา่ยแหง่การประกอบวิชาชีพ	 ภายใต้

นโยบายของสภาวิชาชีพบญัชี

6.เป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ

ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีในการเสนอความเห็น 

เก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพตอ่สภาวิชาชีพบญัชี

7.กระท�าการอ่ืนใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

8.	 แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

มอบหมาย

นโยบายและเป้าหมาย

-	 สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาเพ่ือพฒันา

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ทุกฝ่ายท่ีใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ	 ทัง้นี	้ 

ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาง

เศรษฐกิจ	การค้าและอตุสาหกรรม	และตลาดการเงิน

-	 สร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์น�าองค์ความรู้มาใช้

ในภาคปฏิบัติจริง	 เพ่ือน�าประสบการณ์กลับไปพัฒนา

แผนการสอน

แผนการดำาเนินงาน

1.จัดประชุมหารือกับตัวแทนคณาจารย์ของสถาบันการ

ศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในการก�าหนด

กรอบหลกัสตูรบญัชีบณัฑิตท่ีเปิดกว้าง	 เพ่ือการพฒันาให้

ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง

2.จัดการชีแ้จงให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 

การบญัชี

3.จดักิจกรรมสง่เสริมและพฒันาด้านการศกึษา	 (กลุม่อาจารย์, 

กลุม่นกัศกึษา)

4.จัดอบรมผู้ แทนสภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือเป็นกรรมการ

พฒันาหลกัสตูรสถาบนัการศกึษาตา่ง	ๆ
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ผลการดำาเนินงาน

1.การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวชิาชีพบญัชี เพื่อ

เป็นผู้แทนในการพฒันาหลักสูตรให้แก่สถาบนัต่าง ๆ

คณะกรรมการได้แต่งตัง้ผู้ แทนให้กับสถาบนัการศึกษาท่ี

ขอผู้แทน	 จ�านวน	 18	 สถาบนั	 เพ่ือพฒันาหลกัสตูรตาม

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ	 เร่ือง	 มาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบญัชี	 สูก่ารปฏิบตัติาม	

มคอ.1	 สถาบันการศึกษาท่ีประสงค์จะเปิดสอนหรือ

ปรับปรุงหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบญัชี	

ควรด�าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบญัชี	 ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งน้อย	 5	 คน	 โดยมีกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร	

อยา่งน้อย	2	คน	กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุหรือผู้ เช่ียวชาญใน

สาขาวิชาการบญัชีจากบคุคลภายนอกอยา่งน้อย	 2	 คน	

และผู้ แทนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากสภาวิชาชีพบญัชีอย่าง

น้อย	1	คน	เพ่ือด�าเนินการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี	สาขาวิชาการบญัชี

2.การเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและ 

หน่วยงานด้านวชิาชีพบญัชีในต่างประเทศ

ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบัญชีได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาชีพบัญชี 

ในปี	2557	จ�านวน	2	ประเทศ	ได้แก่

- 	 ประเทศไต้หวัน	 ระหว่างวัน ท่ี 	 6 	 - 	 8	 เมษายน	 

พ.ศ.	2557	ศกึษาดงูาน	3	แหง่	ได้แก่	

	 1)	Federation	of	CPA	Associations	of	Chinese	

Taiwan

	 2)	KPMG,	Taiwan

	 3)	National	Taiwan	University	(NTU)

-	 ประเทศเกาหลีใต้	 ระหว่างวันท่ี	 16	 -18	 เมษายน	 

พ.ศ.	2557	ศกึษาดงูาน	3	แหง่	ได้แก่	

	 1)	 The	 Korean	 Institute	 of	 Certified	 Public	

Accountants	(KICPA)

	 2)	PricewaterhouseCoopers,	Seoul		

	 3)	Seoul	National	University

เพ่ือให้ทราบถงึบทบาทของหน่วยงานด้านวิชาชีพบญัชีท่ีมี

ตอ่การศกึษาของประเทศ	การรองรับการเปิดเสรีประชาคม

อาเซียน	การก�ากบัดแูลด้านคณุภาพตา่ง	ๆ	การศกึษาการ

วดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้	 การจูงใจให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ท�างานในสายวิชาชีพบญัชี	 ฯลฯ	 โดยคณะกรรมการได้

พิจารณาแล้ววา่	 การศกึษาดงูานนีจ้ะท�าให้สภาวิชาชีพบญัชี 

ได้รับข้อมลูข่าวสารล่าสดุ	 ตลอดจนมีโอกาสในการร่วม

แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับ

พฒันาการด้านการศกึษา	 เพ่ือน�ามาปรับใช้และพฒันา

สภาวิชาชีพบญัชี	รวมทัง้ร่วมรับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

ปัจจุบันเก่ียวกับการน�ามาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ

พร้อมแนวทางแก้ไข
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1.เผยแพร่มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ

คณะกรรมการได้เผยแพร่มาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ	 ฉบบัท่ี	 6	 (ฉบบัปรับปรุง)	 เร่ือง	 การพฒันาทาง

วิชาชีพระยะเร่ิมแรก	 –	 การประเมินความรู้ความสามารถ

เย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ	 ท่ีแปลแล้วเสร็จเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชีเรียบร้อยแล้ว

2.จดัสัมมนาหลักสูตร “Update ทศิทางและประเดน็

ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ” ร่วมกับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวัดพษิณุโลก

คณะกรรมการร่วมกบั	 คณะบริหารธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์

และการสื่อสาร	 มหาวิทยาลยันเรศวร	 จงัหวดัพิษณโุลก	 

ได้มีการจดัอบรมหลกัสตูร	 “Update	 ทิศทางและประเดน็

ส�าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”	 ในวนัท่ี	 22	

มีนาคม	พ.ศ.	2557	ณ	ห้อง	BEC	3303	คณะบริหารธรุกิจ	

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	มหาวิทยาลยันเรศวร	จงัหวดั

พิษณโุลก	เพ่ือสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการบญัชีให้

กบัอาจารย์ในสถาบนัการศกึษาตา่ง	 ๆ	 ในกลุม่	 9	 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนลา่งและบคุลากรในสายวิชาชีพบญัชีทัว่ไป	

รวมถงึนิสติของภาควิชาการบญัชี	ให้มีความรู้	ความเข้าใจ

ในมาตรฐานการบัญชีและการจัดท�างบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามข้อก�าหนดใหม่ของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ	 รวมทัง้ต้องการเตรียมความพร้อมให้

กับผู้ ท่ีอยู่ในสายอาชีพบัญชีและนิสิตของภาควิชาการ

บญัชีก่อนก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี	 2558	 การจดั

สมัมนาได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี	 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

สมัมนาจ�านวนทัง้สิน้	77	คน	

5.การจดัสัมมนาผู้แทนสภาวชิาชีพบญัชี ครัง้ที่ 3

คณะกรรมการได้จัดสัมมนาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ผู้ แทน 

สภาวิชาชีพบญัชี	ในการพฒันาหลกัสตูรสถาบนัการศกึษา

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

เร่ือง	มาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี	สาขาวิชาการบญัชี 

(มคอ.1)	 ซึ่งได้ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้ 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร	 ระดบัปริญญาตรี	 สาขา

วิชาการบญัชี	 ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากสภาวิชาชีพบญัชี	

อย่างน้อย	 1	 คน	 เพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตาม

แนวทางเดียวกัน	 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบญัชี

โดยได้จัดสมัมนาหวัข้อ	 “การพฒันาหลกัสูตรการบญัชี

และประเด็นส�าคัญของมาตรฐานการรายงานการเงิน 

ท่ีปรับปรุงใหม่”	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	 7	 มิถนุายน	 พ.ศ.	 2557	 

ณ	 ห้องบุษราคัม	 ชัน้	 1	 โรงแรมอะริสตัน้	 สุขุมวิท	 24	 

มีผู้แทนสภาวิชาชีพบญัชีเข้าร่วมสมัมนา	รวมทัง้สิน้	27	คน	
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6.จดัอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิส�าหรับธุรกจิ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ์ทาง

ภาษีสรรพากร”  ณ มหาวิทยา ลัยว ลัย ลักษณ์ 

จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรด้านการ

สอนวิชาการบญัชีในสถาบนัอุดมศึกษา	 เพ่ือมุ่งพฒันา

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตใน

สาขาวิชาบัญชี	 โดยร่วมกับส�านัก วิชาการจัดการ	

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	 จดัอบรมในหวัข้อ	 “มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส�าหรับธรุกิจ	 NPAEs/SMEs	 กบั

หลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร”	 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี	 8	กนัยายน	

พ.ศ.	 2557	 เวลา	 08.30–16.30	 น.	 และวันอังคารท่ี	 

9 	กันยายน 	พ .ศ . 	 2557 	 เ วลา 	08 .45–12 .15 	น .	 

ณ	ห้องประชมุ	1	ชัน้	2	อาคารวิจยั	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้แก่อาจารย์ 

ผู้สอนวิชาการบญัชี	 การจดัอบรมดงักลา่วส�าเร็จไปได้ด้วยดี 

มีจ�านวนผู้ เข้าอบรมทัง้สิน้	27	คน	แบง่เป็น	อาจารย์	13	คน		

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผู้ท�าบญัชี	14	คน



FAP Annual Report 2014 59

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.นนทวรรณ	 ยมจินดา	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ประวฒัน์	 เบญญาศรีสวสัดิ์	 	 อนกุรรมการ 

4.ดร.สนีุย์รัตน์	 	 วฒิุจินดานนท์	 	 อนกุรรมการ

5.ดร.สมชาย	 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

7.นางสาวสาวิตรี	 	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 ผู้ชว่ยเลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.นนทวรรณ	 ยมจินดา	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ประวฒัน์	 เบญญาศรีสวสัดิ์	 	 อนกุรรมการ

4.ผศ.ประทินพร	 	 แรมวลัย์		 	 อนกุรรมการ

5.ดร.พิมพาภรณ์	 	 พึง่บญุพานิชย์	 	 อนกุรรมการ

6.ดร.สนีุย์รัตน์	 	 วฒิุจินดานนท์	 	 อนกุรรมการ

7.ดร.สมชาย	 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 อนกุรรมการ

8.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 อนกุรรมการ 

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

					นางเกสนีิ	 	 บญุปัญญานนท์	 	 		(ผู้แทนหลกั) 

					นางธารัตน์	 	 ปิตภิมิูสขุสนัต์	 	 		(ผู้แทนรอง) 

10.นางสาวสาวิตรี	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

11.ดร.ชยัมงคล	 	 ผลแก้ว	 	 	 ผู้ชว่ยเลขานกุาร



60 FAP Annual Report 2014

อำานาจหน้าที่

1.พิจารณากลัน่กรองปริญญา	 หรือประกาศนียบตัร	 หรือ

วุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาสาขาวิชาการบญัชีของสถาบนั

การศกึษาตา่ง	ๆ	เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี	พิจารณารับรองตอ่ไป

2.ด�าเนินการตา่ง	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน

การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินการ

1.การกล่ันกรองหลักสูตรให้แก่สถาบนัการศกึษา 

คณะอนกุรรมการได้ให้การรับรองหลกัสตูรแก่สถาบนัการ

ศกึษาในประเทศ	จ�านวนรวม	28	หลกัสตูร	จาก	27	สถาบนั	

ทัง้นี	้ในการรับรองของสภาวิชาชีพบญัชีแบง่ออกเป็น	2	สว่น

สว่นท่ี	 1	 พิจารณารับรองปริญญาตรีในวิชาการบญัชีของ

สถาบันอุดมศึกษา	 เพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็น

สมาชิกสามญัสภาวิชาชีพบญัชี

สว่นท่ี	 2	 พิจารณาขอขึน้ทะเบียนฝึกหดังานและสมคัรเข้า

รับการทดสอบเพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้	 โดยจะ

ต้องเป็นหลกัสตูรวิชาการบญัชีท่ีเคยศกึษา	 และสอบผา่น	

8	 รายวิชา	 คือ	 การบญัชีขัน้ต้น/ชัน้ต้น	 และการบญัชี 

ขัน้กลาง/ชัน้กลาง	 3	 รายวิชา	 	 การบญัชีขัน้สูง/ชัน้สูง	 

2	 รายวิชา	 	 การบญัชีต้นทุน	 1	 รายวิชา	 การสอบบญัชี	 

1	รายวิชา	และการภาษีอากร	1	รายวิชา	มีหนว่ยกิตอยา่ง

น้อยวิชาละ	3	หนว่ยกิต

2.การรับรองวุฒกิารศกึษาเป็นรายบุคคล 

คณะอนุกรรมการ	 ได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษาเป็น 

รายบคุคลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	รวม	4	คน	ทัง้นี	้

ในการรับรองของสภาวิชาชีพบญัชี	วา่มีคณุสมบตัคิรบเพ่ือ

1)	ขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ฝึกหดังานเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้

2)	ขอสมคัรเป็นสมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพบญัชีได้
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คณะท�างานการแปล
มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (IES)

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานคณะท�างาน
2.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 คณะท�างาน 
3.ดร.ณฐัชานนท์	 	 โกมทุพฒิุพงศ์	 	 คณะท�างาน
4.ผศ.สมชาย	 	 ศภุธาดา		 	 คณะท�างาน
5.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 คณะท�างาน
6.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 คณะท�างาน
7.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 คณะท�างาน

8.นางสาวสาวิตรี	 	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒพิงศ์  ประธานคณะท�างาน
2.รศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 คณะท�างาน
3.ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 คณะท�างาน
4.ผศ.สมชาย	 	 ศภุธาดา		 	 คณะท�างาน
5.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 คณะท�างาน
6.ดร.พทัธนนัท์	 	 เพชรเชิดช	ู 	 คณะท�างาน
7.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 คณะท�างาน
8.นางสาวสมุนา	 	 พนัธ์พงษ์สานนท์	 	 คณะท�างาน
9.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 คณะท�างาน
10.ดร.ชยัมงคล	 	 ผลแก้ว	 	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	

และเผยแพร่ฉบบัภาษาไทย

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินการ

คณะท�างานได้แปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

แล้วเสร็จ	 จ�านวน	 2	 ฉบบั	 คือ	 ฉบบัท่ี	 1	 (ฉบบัปรับปรุง)	 

เร่ือง	 ข้อก�าหนดในการเข้าสูห่ลกัสตูรการศกึษาวิชาชีพบญัชี 

และ	 ฉบบัท่ี	 7	 (ฉบบัร่างใหม)่	 การพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง

ทางวิชาชีพ	และก�าลงัด�าเนินการแปล	ฉบบัท่ี	3	และ	ฉบบัท่ี	5
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 รองประธานคณะท�างาน

3.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 รองประธานคณะท�างาน

4.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 คณะท�างาน

5.ดร.ณฐัชานนท์	 	 โกมทุพฒิุพงศ์	 	 คณะท�างาน

6.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 คณะท�างาน

7.ดร.สมชาย	 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 คณะท�างาน

8.ผศ.สมใจ	 	 จนัทร์เตม็	 	 คณะท�างาน

9.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 คณะท�างาน

10.นางสาวสาวิตรี	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะท�างานการจัดการแข่งขัน
ตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ 
Thailand Accounting 
Challenge ครัง้ที่ 2

อำานาจหน้าที่

1.วางแผน	 เตรียมการ	 และด�าเนินการจัดการแข่งขัน 

ตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยี

การบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย
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แผนงานหลัก

คณะท�างานฯ	 ได้วางแผน	 เตรียมการ	 และด�าเนินการ

จดัการแขง่ขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ	ครัง้ท่ี	2	

ประจ�าปี	2556	“Thailand	Accounting	Challenge	2013”	

เ ม่ื อวัน เสา ร์ ท่ี 	29 	มีนาคม 	พ .ศ . 	2557 	ณ	อาคาร 

สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ

กระตุ้ นให้เห็นบทบาทส�าคัญของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

การศกึษา	 ท่ีเปิดสอนหลกัสตูรการบญัชีในด้านการประกนั

คณุภาพการศกึษาและนิสตินกัศกึษามีโอกาสในการแสดง

ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ืองานบญัชี	โดยเป็น

แนวทางการสร้างผลงานนกัศกึษา	ตามมาตรฐานคณุภาพ

การศึกษา	 ให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออก 

ซึ่งความรู้ความสามารถทางบญัชี	 เข้าร่วมกิจกรรมกับ

เพ่ือนตา่งสถาบนั	 สามารถน�าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุต์ใช้

ในทางปฏิบตัไิด้	 เสริมสร้างความสามคัคี	 และการท�างาน

ร่วมกันเป็นทีม	 โดยมีสถาบันท่ีเข้าร่วมแข่งขันทัง้สิน้	 

64	 สถาบนั	 126	 ทีม	 ซึง่ผลการแขง่ขนั	 6	 ทีมสดุท้าย	 

เป็นดงันี ้

-	รางวลัชนะเลศิอนัดบั	1		ได้แก่		 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

-	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี	1		ได้แก่		

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

-	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี	2		ได้แก่		

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

-	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี	3		ได้แก่		

มหาวิทยาลยับรูพา

-	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี	4		ได้แก่		  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
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องค์ประกอบ
1.ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั  ประธานคณะท�างาน

2.รศ.ดร.ศศวิิมล	 	 มีอ�าพล	 	 	 รองประธานคณะท�างาน

3.นางณฐพร	 	 พนัธุ์อดุม	 	 รองประธานคณะท�างาน

4.ผศ.ดร.ณฐัชานนท์	 โกมทุพฒิุพงศ์	 	 คณะท�างาน

5.ผศ.สมใจ	 	 จนัทร์เตม็	 	 คณะท�างาน

6.ดร.เกียรตนิิยม	 	 คณุตสิขุ		 	 คณะท�างาน

7.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 คณะท�างาน

8.ดร.ฐิตาภรณ์		 	 สนิจรูญศกัดิ์	 	 คณะท�างาน

9.ดร.พทัธนนัท์	 	 เพชรเชิดช	ู 	 คณะท�างาน

10.ดร.ศริดา	 	 จารุตกานนท์	 	 คณะท�างาน

11.ดร.สมชาย	 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 คณะท�างาน

12.นางสาวชตุมิา		 รชนีกรไกรลาศ	 	 คณะท�างาน

13.นางสาวดารารัตน์	 สขุแก้ว	 	 	 คณะท�างาน

14.นางสาวสมุนา		 พนัธ์พงษ์สานนท์	 	 คณะท�างาน

15.นายเอกสทิธ์ิ	 	 ชธูรรมสถิตย์	 	 คณะท�างาน

16.ดร.ชยัมงคล	 	 ผลแก้ว	 	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะท�างานการจัดการแข่งขัน
ตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ 
Thailand Accounting 
Challenge ครัง้ที่ 3

อำานาจหน้าที่

1.วางแผน	เตรียมการ	และด�าเนินการจดัการแขง่ขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชีมอบหมาย
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ผลการดำาเนินงาน

คณะท�างานได้ก�าหนดการจดังานแขง่ขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ	 ครัง้ท่ี	 3	 ประจ�าปี	 2558	 “Thailand	

Accounting	Challenge	 2015”	 ขึน้	 ในวนัเสาร์ท่ี	 28	 มีนาคม	พ.ศ.	 2558	 เวลา	 07.30-16.30	น.	ณ	ศนูย์อบรมสมัมนา

ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	เกษรี	ณรงค์เดช	ชัน้	6	สภาวิชาชีพบญัชี	เพ่ือเป็นการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพด้านการศกึษาให้

กลุม่อาจารย์และนิสตินกัศกึษา	 อีกทัง้กระตุ้นให้เหน็บทบาทส�าคญัของการศกึษาด้านบญัชีท่ีมีตอ่การประกอบวิชาชีพบญัชี 

ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่สถาบนัระดบัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนหลกัสตูรการบญัชี	ท�าให้นิสตินกัศกึษาได้แสดงความรู้ความสามารถ

ด้านบญัชี	 เป็นโอกาสท่ีนิสตินกัศกึษาจะได้รู้จกัส�านกังานสอบบญัชีและองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชีท่ีสนบัสนนุ

การจดัการแขง่ขนัครัง้นีด้้วย
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายปกรณ์  เพญ็ภาคกุล       ประธานคณะท�างาน

2.นายณฐัเสกข์	 	 เทพหสัดนิ	 	 							ผู้ทรงคณุวฒิุ

3.ผู้แทนจากบริษัท	เคพีเอม็จี	ภมิูไชย	สอบบญัชี	จ�ากดั							คณะท�างาน

4.ผู้แทนจากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมทัส	ุไชยยศ	จ�ากดั	 							คณะท�างาน

5.ผู้แทนจากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากดั			คณะท�างาน

6.ผู้แทนจากบริษัท	ส�านกังาน	เอินส์ท	แอนด์	ยงั	จ�ากดั								คณะท�างาน

7.นางสาวสาวิตรี	 	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 							คณะท�างานและเลขานกุาร

คณะท�างานการออกขอ้สอบ 
กลัน่กรองขอ้สอบและตดัสนิผล
การแข่งขนั การแข่งขันตอบค�าถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 
Accounting Challenge ครัง้ที่ 2

อำานาจหน้าที่

1.วางแผน	เตรียมการ	และด�าเนินการออกข้อสอบเพ่ือ

ใช้ในการแข่งขัน

2.พิจารณากลั่นกรองข้อสอบเ พ่ือใช้ในการแข่งขัน

แต่ละรอบ

3. เ ป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการ

แข่งขัน

4.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน
คณะท�างานฯ	ได้ด�าเนินการออกข้อสอบ	พิจารณากลัน่กรอง

ข้อสอบ	 เพ่ือใช้ในการแขง่ขนั	 และเป็นกรรมการตดัสนิผล

การแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ	 ครัง้ท่ี	 2	

ประจ�าปี	2556	“Thailand	Accounting	Challenge	2013”	

เ ม่ือวัน เสา ร์ ท่ี 	 29 	 มีนาคม	พ.ศ . 	2557	ณ	อาคาร 

สภาวิชาชีพบญัชี	เพ่ือให้การแขง่ขนัเป็นไปโดยเรียบร้อย
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องค์ประกอบ
1.นายปกรณ์  เพญ็ภาคกุล         ประธานคณะท�างาน

2.ผู้แทนจากบริษัท	เคพีเอม็จี	ภมิูไชย	สอบบญัชี	จ�ากดั						 	 คณะท�างาน

3.ผู้แทนจากบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมทัส	ุไชยยศ	จ�ากดั	 							 	 คณะท�างาน

4.ผู้แทนจากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากดั		 คณะท�างาน

5.ผู้แทนจากบริษัท	ส�านกังาน	อี	วาย	จ�ากดั									 								 	 คณะท�างาน

6.ดร.ชยัมงคล	 	 ผลแก้ว	 	 	 									 	 คณะท�างานและเลขานกุาร 

7.นายณฐัเสกข์	 	 เทพหสัดนิ	 	 							 	 ท่ีปรึกษา 

8.นางสาวสาวิตรี	 	 สมบรูณ์จนัทร์	 	 							 	 ท่ีปรึกษา

คณะท�างานการออกขอ้สอบ 
กลัน่กรองขอ้สอบและตดัสนิผล
การแข่งขนั การแข่งขันตอบค�าถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 
Accounting Challenge ครัง้ที่ 3

อำานาจหน้าที่

1.วางแผน	เตรียมการ	และด�าเนินการออกข้อสอบเพ่ือ

ใช้ในการแข่งขัน

2.พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบเพ่ือใช้ใน

การแข่งขันแต่ละรอบ

3. เ ป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการ

แข่งขัน

4.ส่งผู้ แทนหนึ่งท่านเป็นผู้ ตรวจสอบคะแนนในการ

แข่งขัน

5.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน
คณะท�างานฯ	ได้ด�าเนินการออกข้อสอบ	พิจารณากลัน่กรอง

ข้อสอบ	 เพ่ือใช้ในการแขง่ขนั	 และเป็นกรรมการตดัสนิผล

การแข่งขันตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ	ครัง้ท่ี	 3	

ประจ�าปี	2558	“Thailand	Accounting	Challenge	2015”	

เพ่ือให้การแขง่ขนัเป็นไปโดยเรียบร้อย
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คณะท�างานการจัดท�าวิจัย
หัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา
ที่จบการศกึษาทางด้านการบญัชี

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการจดัท�าวิจยัหวัข้อท่ีเก่ียวกบันิสิตนกัศกึษาท่ีจบ

การศกึษาทางด้านการบญัชี

2.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม

คณะกร รมกา ร วิ ช า ชีพบัญ ชี ด้ านกา รศึ กษาและ 

เทคโนโลยีการบญัชี

3.คณะท�างานนีใ้ห้ปฏิบตัหิน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ีในประกาศนีมี้ผล	

และสิน้สุดการปฏิบัติหน้าท่ีตามวาระคณะกรรมการ 

วิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

 

ผลการดำาเนินงาน

อยู่ระหวา่งด�าเนินการวิจยัหวัข้อท่ีเก่ียวกบันิสิตนกัศกึษาท่ี

จบการศกึษาทางด้านการบญัชี	 โดยมีวตัถปุระสงค์การ

วิจยัเพ่ือศกึษาภาวะการมีงานท�า	 และการตดัสนิใจในการ

ประกอบอาชีพของผู้ ส�าเ ร็จการศึกษาด้านบัญชีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีประกอบอาชีพ 

ด้านบญัชี	 และไม่ได้ประกอบอาชีพด้านบญัชี	 เพ่ือให้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการผลิตบัณฑิตด้านการบัญชี	 

น�าผลท่ีได้ไปพฒันาระบบการผลติบณัฑิตสาขาบญัชีให้ดีขึน้ 

โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีท�าให้บณัฑิตสาขาบญัชีเลือกท่ีจะ

ประกอบอาชีพด้านบญัชี	 รวมทัง้นโยบายในการจงูใจให้

บัณฑิตสาขาบัญชีมีความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพ 

ด้านบญัชี	 และสง่เสริมเพ่ือให้เกิดการเลือกประกอบอาชีพ

ด้านบญัชีมากย่ิงขึน้	

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 คณะท�างาน

3.นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	 	 คณะท�างาน

4.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี	 อตุสาหะวาณิชกิจ	 คณะท�างาน

5.นายวชัธนพงศ์	 	 ยอดราช		 	 คณะท�างานและเลขานกุาร	

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.ดร.ฐิตาภรณ์	 	 สนิจรูญศกัดิ์	 	 ประธานคณะท�างาน

2.รศ.ดร.กญันิภทัธ์ิ	 นิธิโรจน์ธนทั	 	 คณะท�างาน

3.ดร.คณิตศร	 	 เทอดเผา่พงศ์	 	 คณะท�างาน

4.นางสาวชตุิมา	 	 รชนีกรไกรลาศ	 	 คณะท�างาน

5.นางดารินทร์	 	 หยกไพศาล	 	 คณะท�างาน

6.นายวชัธนพงศ์	 	 ยอดราช		 	 คณะท�างานและเลขานกุาร
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คณะท�างานเพื่อศกึษา 
การรบัรองคุณวุฒิ

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการศึกษาการรับรองคุณวุฒิส�าหรับผู้ ท่ีไม่ได้

ส�าเร็จการศึกษาบญัชีบณัฑิต	 หรือบริหารธุรกิจบณัฑิต	

(การบญัชี)	เพ่ือสมคัรเป็นสมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพบญัชี 

และ/หรือเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

2.รายงานผลการด�าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี

ผลการดำาเนินงาน

คณะท�างานได้ศึกษาแนวทางการรับรองคุณวุฒิส�าหรับ 

ผู้ท่ีไมไ่ด้ส�าเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑิต	 หรือบริหารธรุกิจบณัฑิต 

(การบญัชี)	 ท่ีมีความประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกสามญั

ของสภาวิชาชีพบัญชี	 และ/หรือเข้ารับการทดสอบเป็น 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.ผศ.ดร.สมชาย  สุภทัรกุล  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 คณะท�างาน

3.ดร.เกียรตนิิยม	 	 คณุตสิขุ		 	 คณะท�างาน

4.ดร.ศริดา	 	 จารุตกานนท์	 	 คณะท�างาน

5.นายวิชยั	 	 กิตตวิิทยากลุ	 	 คณะท�างาน

6.นายสายชล	 	 เชือ้ทหาร	 	 คณะท�างาน

7.ดร.ชยัมงคล	 	 ผลแก้ว	 	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร
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คณะกรรมการจรรยาบรรณ
องค์ประกอบ 
วาระปี มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2557 
1.ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม  ประธานกรรมการ

2.นางสาวบบุผา	 	 อนนัตวฒัน์	 	 กรรมการ

3.นายประวิทย์	 	 วิวรรณธนานตุร์	 	 กรรมการ

4.นางภทัรียา	 	 เบญจพลชยั	 	 กรรมการ

5.นายมานิต	 	 บญุประกอบ	 	 กรรมการ

6.รศ.วฒันา	 	 ศวิะเกือ้	 	 	 กรรมการ

7.นายศกุรีย์	 	 แก้วเจริญ	 	 กรรมการ

8.นางสาวสมศรี	 	 ธญัญชีวี		 	 กรรมการ

9.นายสคุนธ์	 	 กาญจนหตัถกิจ	 	 กรรมการ

10.นางสาวสณีุ	 	 ตัง้ในคณุธรรม	 	 กรรมการ

11.นางสาวสภุา	 	 ปิยะจิตต	ิ 	 กรรมการ

12.นายอาทิตย์	 	 จินดาพรโสภิต	 	 กรรมการ 

1.นายทวี	 	 หนนุภกัดี	 	 ท่ีปรึกษา

2.นายกมล	 	 จนัทิมา	 	 	 ท่ีปรึกษา

องค์ประกอบ 
วาระปี มิถุนายน 2557 - มิถุนายน 2560 
1.ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม  ประธานกรรมการ

2.นายนเรศร์	 	 จนัทร์สริุยะเขต	 	 กรรมการ

3.นางสาวบบุผา	 	 อนนัตวฒัน์	 	 กรรมการ

4.นายประวิทย์	 	 วิวรรณธนานตุร์	 	 กรรมการ 

5.นางพนูทรัพย์	 	 สกณีุ	 	 	 กรรมการ

6.นางภทัรียา	 	 เบญจพลชยั	 	 กรรมการ

7.นายมานิตย์	 	 เลศิสาครศริิ	 	 กรรมการ

8.รศ.วฒันา	 	 ศวิะเกือ้	 	 	 กรรมการ

9.นายศกุรีย์	 	 แก้วเจริญ	 	 กรรมการ

10.นายสคุนธ์	 	 กาญจนหตัถกิจ	 	 กรรมการ

11.นางสาวสณีุ	 	 ตัง้ในคณุธรรม	 	 กรรมการ 

12.นางสาวสพุตัรา	 ธนเสนีวฒัน์	 	 กรรมการ

13.นายอาทิตย์	 	 จินดาพรโสภิต	 	 กรรมการ 

1.นายทวี	 	 หนนุภกัดี	 	 ท่ีปรึกษา

2.นายกมล	 	 จนัทิมา	 	 	 ท่ีปรึกษา

3.นางสาวสมศรี	 	 ธญัญชีวี		 	 ท่ีปรึกษา
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หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภายใต้

-	พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	หมวด	7 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	 และบทเฉพาะกาล      

มาตรา	76

-	ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	12)	เร่ือง	การพิจารณา

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549

-	ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	19)	เร่ือง	จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2553

-	ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	21)	เร่ือง	การพิจารณา

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพ่ิมเตมิ	ครัง้ท่ี	1)	พ.ศ.	2554

-	ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบญัชี	เร่ือง	การก�าหนดองค์ประกอบ 

วิธีการแต่งตัง้และอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ

สอบสวนเก่ียวกบัจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549

-	 ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบญัชี	 เร่ือง	หลกัเกณฑ์และวิธีการ

สอบสวนของคณะอนกุรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550

อำานาจหน้าที่

1.ก�ากบัดแูลความประพฤตแิละการด�าเนินงานของสมาชิก

และผู้ขึน้ทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพบญัชีให้

ถกูต้องตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพบญัชี	ตามท่ีบญัญตัไิว้

ในพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	

2.กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา	(มาตรา	56)

3.ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี	 พ.ศ.	 2547	

ข้อบงัคบั	ข้อก�าหนด	และประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

4.ก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของการ

พิจารณาเร่ืองจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพสากล

ผลการดำาเนินงาน

รายการ จ�านวน (ราย)

1.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งกลัน่กรองค�ากลา่วหา 8	ราย

2.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการสอบสวน

7	ราย

3.เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสอบสวน 8	ราย

4.เร่ืองท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 58	ราย
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คณะอนุกรรมการสอบสวน
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ
กรรมการจรรยาบรรณอยา่งน้อยหนึง่คนและอนกุรรมการอ่ืนซึง่คณะกรรมการจรรยาบรรณ

แตง่ตัง้จาก	 ผู้ซึง่มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	 50	 (1)	 (3)	 และ	 (4)	

แหง่พระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	ตามจ�านวนท่ีเหน็สมควร

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการสอบสวนเร่ืองจรรยาบรรณท่ีได้รับมอบหมายและพ้นหน้าท่ีเม่ือเร่ืองถงึท่ีสดุ	

2.เรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชีแ้จงหรือท�าค�าชีแ้จงเป็นหนงัสือหรือสง่บญัชี	ทะเบียน	เอกสาร	หรือหลกัฐานใด	

เพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

3.เสนอผลการสอบสวน	พร้อมทัง้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณา

4.อนกุรรมการสอบสวนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตัง้เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	56)	 

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547

5.ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 เร่ือง	 การพิจารณาเก่ียวกับจรรยาบรรณ	 (ฉบับท่ี	 12)	 

พ.ศ.	2549	และ	(ฉบบัท่ี	21)	(แก้ไขเพ่ิมเตมิ	ครัง้ท่ี	1)	พ.ศ.	2554	และข้อก�าหนด



FAP Annual Report 2014 73

คณะท�างานกลั่นกรอง 
ค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน
ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อำานาจหน้าที่

1.รวบรวมข้อเทจ็จริงและมลูแหง่การประพฤตผิิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี

2.สอบทานความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานประกอบค�ากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียน	 รวมทัง้การพิจารณาสิทธิการ 

กลา่วหาในเบือ้งต้น

3.ด�าเนินการขอข้อมลู	เอกสารหลกัฐานตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวกบัค�ากลา่วหาหรือเร่ืองร้องเรียนเพ่ือประกอบการน�าเสนอตอ่ไป

4.กรณีการรวบรวมตามประเด็นค�ากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความสลบัซบัซ้อน	 หรือเก่ียวข้องกบัหลกัทางวิชาการ

เฉพาะเร่ืองตามมาตรฐานการบญัชี	 มาตรฐานการสอบบญัชี	 มาตรฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีก�าหนดตามพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพบญัชี	 พ.ศ.2547	 หรือหลกักฎหมายนัน้	 ๆ	 เป็นส่วนประกอบการพิจารณา	 	 คณะท�างานกลัน่กรองค�ากล่าวหาฯ	 

จะด�าเนินการพิจารณาความเพียงพอของเอกสารในเบือ้งต้น	และอาจขอความเหน็จากผู้ เช่ียวชาญ

5.กลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบค�ากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียน	 พร้อมท�าความเห็นเสนอคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณเพ่ือพิจารณา

6.ด�าเนินการอ่ืนใด	ตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมาย

องค์ประกอบ 
1.นายศุกรีย์  แก้วเจริญ  ประธานคณะท�างาน

2.นายประวิทย์	 	 วิวรรณธนานตุร์	 	 คณะท�างาน

3.นายชวินทร์	 	 ลาภพิทกัษ์พงษ์				 คณะท�างาน

1.นางสาวสมศรี	 	 ธญัญชีวี		 	 ท่ีปรึกษา
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คณะท�างานรา่งกฎบตัร (Charter) 
การปฏิบัตงิานจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ 
อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ 
1.นางภทัรียา  เบญจพลชัย  ประธานคณะท�างาน

2.นายประวิทย์	 	 วิวรรณธนานตุร์	 	 คณะท�างาน

3.นายอาทิตย์	 	 จินดาพรโสภิต	 	 คณะท�างาน

1.นางสาวสมศรี	 	 ธญัญชีวี		 	 ท่ีปรึกษา

อำานาจหน้าที่

1.ศกึษา	รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานด้านจรรยาบรรณ	และก�าหนดแนวทางปฏิบตังิานจรรยาบรรณ

ของกรรมการจรรยาบรรณ	อนกุรรมการสอบสวน	และเจ้าหน้าท่ีส�านกังานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

2.ยกร่างกฎบตัร	(Charter)	ด้านจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ	อนกุรรมการสอบสวน	และเจ้าหน้าท่ี

ของส�านกังานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ผศ.ดร.ประวติร   นิลสุวรรณากุล  ประธานอนุกรรมการ

2.ดร.ชยันรินทร์	 	 วีระสถาวณิชย์	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นางสาวบงกช				 อ�่าเสง่ียม	 	 อนกุรรมการ

4.นายวิเชียร			 	 ก่ิงมนตรี		 	 อนกุรรมการ

5.ดร.ศภุมิตร			 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 อนกุรรมการ

6.นายสทิธิชยั			 	 จนัทราวดี				 	 อนกุรรมการ

7.นายโสภณ			 	 เพ่ิมศริิวลัลภ	 	 อนกุรรมการ

8.นายธีรพงษ์			 	 แก้วรัตนปัทมา	 	 อนกุรรมการ

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

									นางสาวอิสริยาศริิ			 พยตัตกิลุ			 				 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางสาวนงนชุ			 สริุยะปกรณ์			 				 		(ผู้แทนส�ารอง)

10.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 อนกุรรมการ

									นางปรมา				 วานิชถาวร			 				 		(ผู้แทนหลกั)

									นายสมชาย		 รีเจริญ			 	 			 		(ผู้แทนส�ารอง)	

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 	 อนกุรรมการ

									นางสาวพรสริิ			 รุ่งสริิโอภาส		 				 		(ผู้แทนหลกั)

									นางสาวกมลทิพย์	 เหลา่ทรัพย์เพ่ิมพนู			 		(ผู้แทนส�ารอง)

12.ผู้แทนตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	 	 อนกุรรมการ

									นายอ�านวย		 จิรมหาโภคา			 				 		(ผู้แทนหลกั)			

									นางสาวปริมใจ		 เอ่ียมเพชราพงศ์						 		(ผู้แทนส�ารอง)

13.ผู้แทนสมาคมส�านกังานบญัชีและกฎหมาย	 อนกุรรมการ

									นายชวินทร์		 ลาภพิทกัษ์พงษ์	 	 อนกุรรมการ	

14.นางสาวชวนา			 วิวฒัน์พนชาติ	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร	 

15.ศ.สมฤกษ์	 	 กฤษณามระ	 	 ท่ีปรึกษา    

คณะอนุกรรมการ
ก�าหนดจรรยาบรรณ
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1.นางปราณี  ภาษีผล   ประธานอนุกรรมการ

2.นายปกรณ์	 	 เพญ็ภาคกลุ	 	 อนกุรรมการ	(ผู้ทรงคณุวฒิุ)

3.ดร.ศภุมิตร	 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 อนกุรรมการ

4.ดร.สธุา	 	 เจียรนยักลุวานิช	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวปริมใจ		 เอ่ียมเพชราพงศ์	 	 อนกุรรมการ

6.นางวราภรณ์	 	 อุน่ปิตพิงษา	 	 อนกุรรมการ

7.นายวิเชียร	 	 ก่ิงมนตรี		 	 อนกุรรมการ

8.นางสมุาลี	 	 โชคดีอนนัต์	 	 อนกุรรมการ

9.นายโสภณ	 	 เพ่ิมศริิวลัลภ	 	 อนกุรรมการ

10.ผู้แทนสมาคมส�านกังานบญัชีไทย	 	 อนกุรรมการ

									นางอรวรรณ	 อศันียานนท์	 	 		(ผู้แทนหลกั)

									นายวีระพงษ์	 สนิธธุาน		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

11.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

									นางอารีพร	 	 จงวฒันานกุลู			 				 		(ผู้แทนหลกั)

									นางสาวถนอมทรัพย์			โสภณศิริกลุ			 			 		(ผู้แทนส�ารอง)	

12.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 อนกุรรมการ

									นางสาวจฑุารัตน์	 ศลิปะชยั	 				 		(ผู้แทนหลกั)

									นายสมชาย		 รีเจริญ					 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

13.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		อนกุรรมการ

									นางอภิชยา		 ฟอลเลต็			 				 		(ผู้แทนหลกั)			

									นางสาววราวรรณ	 ทาจนัทร์			 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

14.นางสาวบงกช		 อ�่าเสง่ียม	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

อำานาจหน้าที่

1.ปรับปรุงค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	วา่ด้วยจรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี

2.เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้และความเข้าใจข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชีและค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีส�าหรับผู้สอบบญัชี

และผู้ท�าบญัชี

3.ศกึษาและตดิตามการเปลี่ยนแปลง	และพฒันาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตา่ง	ๆ	ภายในประเทศ

4.ศกึษาและตดิตามการเปลี่ยนแปลง	และพฒันาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีของสถาบนัระหวา่งประเทศ	เชน่	

International	Federation	of	Accountants	(IFAC)

5.ศกึษาและปรับปรุงข้อก�าหนดและข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	วา่ด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีให้มีคณุภาพท่ีดี

เสมอและทนัสมยัตามมาตรฐานสากล

6.ด�าเนินการในเร่ืองต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับข้อก�าหนดจรรยาบรรณ	ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย
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ผลการดำาเนินงาน

1.จดัสมัมนาในหลกัสตูรค�าอธิบายค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	 (ฉบบัท่ี	 19)	 เร่ือง	 จรรยาบรรณของผู้ประกอบ 

วิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2553	ร่วมกบั	TSQC1	ส�าหรับผู้สอบบญัชี	และผู้ท�าบญัชี	ในวนัท่ี	18-19	มีนาคม	พ.ศ.	2557	ณ	อาคาร

สภาวิชาชีพบญัชี	ถนนสขุมุวิท	21

2.จดัสมัมนาหลกัสตูรค�าอธิบายค�าชีแ้จ้งข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	19)	เร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ.	2553	ส�าหรับผู้ สอบบัญชีและผู้ ท�าบัญชี	 ในวันท่ี	 16	 มิถุนายน	พ.ศ.	2557	ณ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	 

(ห้องทิพย์พิมาณ)	ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจ�านวน	100	คน
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แผนงานหลักที่อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน

1.การปรับปรุงสรุปสาระส�าคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพ

บญัชีท่ีเคยเผยแพร่แล้ว	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในทาง

ปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

บญัชี

2.จัดท�าสื่อประกอบการบรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือให้วิทยากรใช้

ประกอบการบรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีเป็นไป

ในแนวทางเดียวกนั

3.การปรับปรุงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	19)	เร่ือง

จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2553	 

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

-	 Handbook	 of	 the	 Code	 of	 Ethics	 for	 Professional		

Accountants	2014

4.ติดตามการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณของผู้ ประกอบ

วิชาชีพบญัชีของสถาบนัระหวา่งประเทศ	 International	

Federation	of	Accountants	(IFAC)

-	 ศกึษาตดิตามการแก้ไขจรรยาบรรณระหวา่งประเทศของ	

IESBA	 ซึ่งอยู่ ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างของ 

จรรยาบรรณใหม	่(Improving	the	Structure	of	the	Code	

of	 Ethics	 for	 Professional	 Accountants)	 รวมทัง้การ

ปรับปรุงรายละเอียดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 

(Proposed	Changes	to	Part	C	of	the	Code	Addressing	

Presentation	of	 Information	and	Pressure	 to	Breach	

the	Fundamental	Principles)	ซึง่ได้น�าเสนอ		Exposure	

Draft		November	2014		

5.ศกึษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอ่ืนในประเทศไทย

-	 อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยประสานงานกับวิชาชีพอิสระอ่ืนในประเทศเก่ียวกับ 

ข้อก�าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ	ได้แก่	สมาพันธ์วิชาชีพ 

ทัง้	11	แหง่

6.การจดัอบรมเพ่ือเผยแพร่ค�าชีแ้จ้งข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี

-	 การจัดอบรมในลักษณะ	 Train	 the	 trainer	 ให้กับ

คณาจารย์ผู้สอนวิชาการบญัชี

-	การจัดอบรมสัมมนาในกรุงเทพ	 (ส่วนกลาง)	และ 

สว่นภมิูภาค

-	 การจดัอบรมสมัมนาร่วมกบัคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านอ่ืน	ๆ	ของสภาวิชาชีพบญัชี	
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.รศ.ดร.วรศักดิ์   ทมุมานนท์  ประธานกรรมการ

2.นายณรงค์	 	 พนัตาวงษ์	 	 กรรมการ

3.นางสาวแนง่น้อย	 เจริญทวีทรัพย์	 	 กรรมการ

4.ดร.ศภุมิตร			 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 กรรมการ 

5.นางสาวสมบรูณ์			 ศภุศิริภิญโญ	 	 กรรมการ 

6.นางสวุิมล	 	 กฤตยาเกียรณ์	 	 กรรมการ 

7.นายอวยพร	 	 ตนัละมยั	 	 กรรมการ 

8.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั                    

									นางสาวนภา	 ลขิิตไพบลูย์	 	 กรรมการ									

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 กรรมการ

									นางสาวจฑุามณี	 ยอดแสง		 			 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางสาวธญัพร	 อธิกลุวริน	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	 	

10.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 กรรมการ	

									นางวนัทณีย์								 วฒันวิสทุธ์ิ	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นายนพโรจน์	 ศรีประเสริฐ	 	 		(ผู้แทนส�ารอง) 

									นางสาวพงารัตน์	 จินดาพล	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 	 กรรมการ	

									นางสาวปรียานชุ			 จงึประเสริฐ	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางสาวพรสริิ	 รุ่งสริิโอภาส	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

12.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ	 	 กรรมการ	

									ดร.สริินทร์	 	 พนัธ์เกษม	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางสาวธนัยรัตน์	 โชควิริยากร	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

13.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		 									

									นายธวชัชยั		 เกียรตกิวานกลุ	 	 กรรมการ	 	

14.ผศ.วิภาดา		 	 ตนัตปิระภา	 	 กรรมการและเลขานกุาร

15.รศ.ดร.องัค์รัตน์			 เพรียบจริยวฒัน์	 	 ท่ีปรึกษา

หมายเหตุ :	รายช่ือกรรมการท่ีเข้ารับหน้าท่ีแทนเม่ือวนัท่ี	6	มีนาคม	พ.ศ.	2557 

	 	 1.นางลกัขณานนัท์	 ลกัษมีธนานนัต์ 

	 	 2.นางสาววราวรรณ	 กิจวิชา

คณะกรรมการก�าหนด 
มาตรฐานการบัญชี
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.รศ.ดร.วรศักดิ์   ทมุมานนท์  ประธานกรรมการ

2.ดร.ศภุมิตร			 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 กรรมการ

3.ดร.สนัติ	 	 กีระนนัทน์	 	 กรรมการ

4.นายณรงค์	 	 พนัตาวงษ์	 	 กรรมการ

5.นางพรกมล	 	 ประยรูสนิ	 	 กรรมการ

6.นางสาววนัดี	 	 ลีวรวฒัน์	 	 กรรมการ

7.นางสาวสมบรูณ์			 ศภุศิริภิญโญ	 	 กรรมการ

8.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั                    

									นางสาวจอมขวญั			 จนัทร์ผา		 	 กรรมการ	

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 กรรมการ

									นางสาวจริยาธร	 เฉลมิชวลติ	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางสาวประภาพร		 สหปรีชานนท์		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	 	

									นางสาวภาสนิ	 จนัทรโมลี	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

10.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 กรรมการ	

									นายสาโรช								 ทองประค�า	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางธญัพร							 ตนัตยิวรงค์	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 	 กรรมการ	

									นางสาวปรียานชุ			 จงึประเสริฐ	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นายณรงค์	 	 ภานเุดชทิพย์	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

12.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ	 	 กรรมการ	

									นางสาวพวงชมนาถ		จริยะจินดา	 	 		(ผู้แทนหลกั)	

									นางภทัรา	 	 โชว์ศรี	 	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

									นางสาวสนิุตา	 เจริญศลิป์	 				 		(ผู้แทนส�ารอง)

13.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		 					

					นายธวชัชยั	 	 เกียรตกิวานกลุ	 	 กรรมการ

14.ผศ.วิภาดา		 	 ตนัตปิระภา	 	 กรรมการและเลขานกุาร

15.ดร.สนัสกฤต	 	 วิจิตรเลขการ	 	 กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

16.รศ.ดร.องัค์รัตน์			 เพรียบจริยวฒัน์	 	 ท่ีปรึกษา

17.นางสาวแนง่น้อย	 เจริญทวีทรัพย์	 	 ท่ีปรึกษา
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อำานาจหน้าที่

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	 34	 แหง่พระราชบญัญตัิ

วิชาชีพบัญชี	 พ.ศ. 	 2547	 คณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมีอ�านาจหน้าท่ีดงันี ้

1.ก�าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 เพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานในการจัดท�าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ

บญัชีและกฎหมายอ่ืน

2.ก�าหนดทิศทางและแนวทางการน�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 และมาตรฐานการบัญชีใหม่	 ๆ	 ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศมาใช้ส�าหรับประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันตาม

แผนท่ีก�าหนดไว้

3.ด�าเนินการบริหารจัดการ	 และสอบทานให้มีการแปล

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และมาตรฐานการบญัชี

ให้ครบถ้วนและถกูต้อง	 สอดคล้องตามมาตรฐานในการ

จดัท�าบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชีและกฎหมายอ่ืน 

รวมถึงติดตามและผลกัดนัเพ่ือให้ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี	 และ

น�าไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้บังคับ

ใช้ได้

4.ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีแก่กลุม่บคุคล

ต่าง	 ๆ	 รวมทัง้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 ตัง้แต่เร่ิม 

พฒันาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 จนกระทัง่มี

การประกาศใช้	 และภายหลังจากนัน้	 โดยด�าเนินการ 

อยา่งตอ่เน่ือง

5.ด�าเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้เก่ียวข้อง	ศกึษาผลกระทบ	ประเดน็ปัญหา	และข้อคดิเหน็

จากผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	 ผู้ ใช้ข้อมูลทางการเงิน	 หรือ

หนว่ยงานตา่ง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือน�าข้อคดิเหน็ตา่ง	 ๆ	 มา

พิจารณาด�าเนินการก�าหนด	 ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี 

หรือหาแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสม	 ศกึษาถึงแนวปฏิบตัิท่ี

ใช้ในประเทศอ่ืน	รวมทัง้การจดัท�าตวัอยา่ง	ค�าชีแ้จงเพ่ิมเตมิ

ท่ีจ�าเป็น

6.สนบัสนนุให้ภาครัฐมีการน�ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐ

สากล	 (International	 Public	 Sector	 Accounting	

Standards: IPSAS)	 ของสมาพันธ์นักบัญชีสากล	

(International	Federation	of	Accountants:	IFAC)	มาใช้

เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการบญัชีภาครัฐในประเทศไทยให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยา่งใดตามท่ีมอบหมายและตดิตามผลกัดนัการด�าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการท่ีอยู่ภายใต้การดูแลให้สามารถ

บรรลตุามเป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน

•  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	 (คณะกรรมการฯ)

ได้จัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทย	 (มาตรฐานฯ)	ซึง่ประกอบด้วย	มาตรฐานการบญัชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐาน

การบญัชี	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เพ่ือให้เป็นไปตาม	2013 Edition of the Bound Volume 

of IFRSs ตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่	 2557	 โดยมาตรฐานฯท่ี

ปรับปรุงถือเป็นฉบบั	 “ปรับปรุง	 2557”	 ทัง้นี	้ เพ่ือให้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็น

สากลตลอดจนสามารถเปรียบเทียบกนัได้	 	 โดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ท่ีจดัท�าใหมแ่ละปรับปรุง	2557	ซึง่

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเรียบร้อยแล้ว	 มีจ�านวนรวม

ทัง้สิน้	 55	 ฉบบั	 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดงักลา่ว	 จะมีผลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงั	1	มกราคม	พ.ศ.	2558	เป็นต้นไป

ปัจจุบนัคณะกรรมการฯ	 อยู่ระหว่างจัดท�าและปรับปรุง

มาตรฐานฯ	 ให้เป็นไปตาม	2015 Edition of the Bound 

Volume of IFRSs ซึง่คาดวา่จะสามารถประกาศใช้ได้ใน

ปี	2559

• การจดัท�าแนวปฏบิตัทิางการบญัชี

1)	 แนวปฏิบตัทิางบญัชีส�าหรับการบนัทกึบญัชี	 หุ้นปันผล	

(Stock	Dividend)	คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี 

ได้จัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับการจ่ายหุ้ นปันผล	

(Stock	dividend)	และได้ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา	

เรียบร้อยแล้ว

2)	ร่างแนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการรับรู้รายได้ในอนาคต 

(Sale	 of	 Future	 Revenue) คณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างจัดท�าร่างแนวปฏิบัติ

ท า งกา รบัญ ชีส� า ห รั บกา ร รั บ รู้ ร าย ไ ด้ ใ นอนาคต 
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(Sale	 of	 Future	 Revenue)	 และได้จดัสมัมนาพิจารณ์ใน

วนัองัคารท่ี	28	เมษายน	พ.ศ.	2558	

3)	 ร่างแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส�าหรับธุรกรรมการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์	(Securitization)		คณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 อยู่ระหว่างจัดท�าร่างแนว

ปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลกัทรัพย์	(Securitization)	ปัจจบุนัอยู่ระหว่างศกึษาถึง

ความเป็นไปได้ในการถือปฏิบตัิ

4)	 ร่างแนวปฏิบตัิทางบญัชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคมุเดียวกนั	 (Common	 control)	 คณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 อยู่ระหว่างจัดท�าร่างแนว

ปฏิบตัิทางบญัชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั	(Common	control)	

5)	 ร่างแนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	 อยู่ระหวา่งจดั

ท�าร่างแนวปฏิบตัิทางบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน	

จ�านวน	5	ฉบบั	ดงันี ้

	 5.1)	 ร่างแนวปฏิบตัทิางบญัชี	 ฉบบัท่ี	 32	 เร่ือง 

การแสดงรายการส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

	 5.2)	 ร่างแนวปฏิบตัทิางบญัชี	 ฉบบัท่ี	 39.1	 เร่ือง

การรับรู้และการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงิน

	 5.4)	 ร่างแนวปฏิบตัทิางบญัชี	 ฉบบัท่ี	 39.2	 เร่ือง

ตราสารอนพุนัธ์

	 5.5)	 ร่างแนวปฏิบตัทิางบญัชี	 ฉบบัท่ี	 39.3	 เร่ือง

การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง

 5.6)	 ร่างแนวปฏิบตัิทางบญัชี	 ฉบบัท่ี	 7	 เร่ือง

การเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

• การจดัท�าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมาตรฐาน

การบญัชี

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีได้มีการเผยแพร่

ขา่วสารด้านการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	เพ่ือให้สมาชิก

ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถติดตามข่าวสารได้	 ผ่านทาง

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี	และ	FAP	Newsletter		ขา่วสารท่ี

เผยแพร่	 เชน่	 อนาคตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของประเทศไทย	ขา่วสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการ

จดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย		การจดั

ท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปี	 2557	

เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าใจการจดัท�าและปรับปรุง	 รวม

ถงึการน�าไปใช้		(ส�าหรับขา่วอ่ืนสามารถสืบค้นรายละเอียด

ขา่วสารได้ท่ี	www.fap.or.th)

•  การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	 ได้มอบหมาย

กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

เข้าร่วมการประชมุ	 	 IASB	MEETING	 	WITH	 	WORLD	

S TANDARD -SETTERS - LONDON 	 ท่ี จั ด โ ดย	

International	 Accounting	 Standards	 Board	 (IASB	 )	 

ณ	 ประเทศองักฤษ	 ในวนัท่ี	 28-29	 กนัยายน	 พ.ศ.	 2557	 

ซึง่เป็นการประชมุองค์กรวิชาชีพบญัชีทัว่โลก	 เพ่ือตดิตาม

ความคืบหน้าการปรับปรุงและการน�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมาถือปฏิบตัิในแต่ละประเทศ	และน�า

ข้อมลูความคืบหน้าของการปรับปรุงและการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมาเป็นแนวทางในการจัดท�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย
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ล�าดับ เรื่อง

1.
โครงการอบรม	TFRS	ทุกฉบับ	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	(Train	the	trainer)	จ�านวน	2		รุ่น	โดยมีจ�านวนอาจารย์
สอนบัญชีเข้าร่วมโครงการ	76	คน	จากจ�านวนมหาวิทยาลัย	41	สถาบัน

2.
โครงการ	 “สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	 TFRS	 ฉบับปรับปรุง	 2557	 :	 ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี”	 จัดทั้งหมด	 5	 รุ่น	 
จ�านวนผู้เข้าอบรมรวม	332		คน

3.
หลักสูตร	 “สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	 TFRS	 ฉบับปรับปรุง	 2555	 :	 ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป”	 จัดทั้งหมด	 4	 รุ่น	 
จ�านวนผู้เข้าอบรมรวม	351		คน

4.
หลักสูตร	 “สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	 TFRS	 ฉบับปรับปรุง	 2557	 :	 ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป”	 จัดทั้งหมด	 4	 รุ่น		 
จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม	312	คน

5. หลักสูตร	“สัมมนาการบัญชีเกี่ยวกับเครื่่องมือทางการเงิน”	หลักสูตร	2	วัน		จ�านวน	1		รุ่น	จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม	85	คน

6.
หลักสูตร	 	 “การจัดท�างบการเงินรวมให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีใหม่	 (Pack5)	 	 และหลักการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างถูกต้อง”	 
จัดทั้งหมด	2	รุ่น		จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม	132	คน

7. หลักสูตร	“Financial	Model”		จ�านวน	1		รุ่น	จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม	152	คน	

ล�าดับ เรื่อง

1.
การจัดสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางเงิน	 6	 ฉบับ	 Pack	 5	 (TFRS10,TFRS11,TFRS12,TAS27,TAS28)	 และ	
TFRS13)	วันท่ี 	25-26	มีนาคม	พ.ศ.	2557	เวลา	09.00	–	16.30	น.	ณ		อาคารสภาวิชาชีพบัญชี		จ�านวนผู้ร่วมสัมมนา	91		คน

2.
สัมมนาพิจารณ์	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม	TFRS		for		SMEs		วันท่ี	1	กรกฎาคม		
พ.ศ.	2557	เวลา	9.00-17.00	น.	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี			จ�านวนผู้ร่วมสัมมนา		325		คน

3.
สัมมนาพิจารณ์	 “Focus	Group	 for	New	Concept	of	Consolidation	and	Joint	Arrangement”	 (Pack	5)	วันที่	 10	กันยายน	
พ.ศ.	2557	เวลา	09.00-11.30	น.		ห้องประชุม	1601	(Auditorium)	ชั้น	16		อาคารส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ถนนวิภาวดีรังสิต		จ�านวนผู้ร่วมสัมมนา		117		คน

4.
“Summary	Concept	of	Consolidation,	Joint	Arrangement	and	Fair	Value”	(Pack	5	and	Fair	Value)	วันพุธท่ี 29	ตุลาคม	 
พ.ศ.	2557	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน	อินทรวิชัย	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�านวน
ผู้ร่วมสัมมนา		300		คน

5.
สัมมนาพิจารณ์	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับปรับปรุง	2557	และฉบับที่มีการจัดท�าใหม่”	(TAS	1,	TAS	34	TAS	19,	
TFRI2,	TFRI14,	TFRI20)	วันศุกร์ท่ี 31	ตุลาคม	พ.ศ.	2557		เวลา	09.00-16.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี		จ�านวนผู้ร่วมสัมมนา		
181		คน

6.
การประชุม	Focus	Group	 เรื่อง	 TFRS13	 	การวัดมูลค่ายุติธรรม	วันอังคารท่ี 16	 	 ธันวาคม	 	พ.ศ.	 2557	 	 เวลา	 	 9.00-12.00	น.	 
ณ	 ห้องประชุม	 1601	 (Auditorium)	 ช้ัน	 16	 อาคารส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ถนนวิภาวดีรังสิต 
จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม	74	คน

7.
การประชุม	 Focus	 Group	 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่ี 20	 เรื่อง	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน	 (TFRIC20)	 วันพุธท่ี 24	ธันวาคม	พ.ศ.	 2557	 เวลา	09.00-10.30	น.	ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 ชั้น	 7	 
สุขุมวิท	21(อโศก)	จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม		24		คน

 • การจดัอบรม (โครงการใหม่)

•การจดัสัมมนาพจิารณ์ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การจดั Focus group การจดัอบรมและการเข้าร่วม
ประชุม
 • การสัมมนาพจิารณ์เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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คณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการบัญชี

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557 
1.นางสาวจงจติต์        หลีกภยั            ประธานอนุกรรมการ
2.นายณฐัเสกข์																 เทพหสัดนิ	 					 อนกุรรมการ
3.นายศริะ																							 อินทรก�าธรชยั	 						 อนกุรรมการ
4.นายวินิจ																							 ศลิามงคล	 					 อนกุรรมการ
5.ผศ.ดร.วิศรุต																	 ศรีบญุนาค	 	 อนกุรรมการ
6.รศ.กอบแก้ว					 	 รัตนอบุล		 	 อนกุรรมการ
7.นางวิไล		 	 ฉทัทนัต์รัศมี	 	 อนกุรรมการ 
8.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 	 อนกุรรมการ
									นางสาวปรียานชุ							จงึประเสริฐ	 	 		(ผู้แทนหลกั)
									นางวิเรขา	 	 สนัตะพนัธุ์	 	 		(ผู้แทนส�ารอง) 
9.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั	 อนกุรรมการ
									นางเยาวภา		 ศรีวฒันศกัดิ์						 	 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวญาดา	 สขุเกษม		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
									นางสาววนัทนา	 เจียรวชัระมงคล		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
10.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ	 	 อนกุรรมการ
									นางดวงพร						 หม่ืนนชุ				 	 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวรัชนี													ชลนากิจกลุ	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
11.ผู้แทนกรมสรรพากร		 	 	 	 อนกุรรมการ					
									นางลขัณานนัท์							 ลกัษมีธนานนัต์								 		(ผู้แทนหลกั)
									นายไพศาล						 เตชะสมิตม		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
									นายนพโรจน์										 ศรีประเสริฐ		 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
12.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		 อนกุรรมการ
									นายธวชัชยั										 เกียรตกิวานกลุ	 	
13.ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	 	 อนกุรรมการ
									นายอิศเรศ											 รัตนดลิก	ณ	ภเูก็ต						 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวสภุา												กิจศรีนภดล			 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
14.ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย		 	 	 อนกุรรมการ
									นายเกรียง														 วงศ์หนองเตย								 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวสภุา												กิจศรีนภดล			 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
15.ผู้แทนสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย	 	 อนกุรรมการ
									นางสาวอรดี	 รุ่งเรืองโรจน์								 	 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวพรทิพย์	 ดาวสงา่										 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
16.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร
									นายทวีป	 	 ชินะประยรู						 	 		(ผู้แทนหลกั)
									นางสาวอจัฉรา									ศรีสนัต์							 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
									นางสาวธญัพร	 อธิกลุวริน			 	 		(ผู้แทนส�ารอง)
17.ศาสตราจารย์หิรัญ	 รดีศรี	 	 	 ท่ีปรึกษา
หมายเหตุ :	รายช่ือกรรมการท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีถงึวนัท่ี	6	มีนาคม	พ.ศ.	2557 
	 	 1.นายสเุทพ	 	 พงษ์พิทกัษ์	 	 (ผู้แทนหลกั) 
	 	 2.นางวนัทณีย์	 	 วฒันวิสทุธ์ิ	 	 (ผู้แทนส�ารอง)



FAP Annual Report 2014 85

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 
1.นางสาวจงจติต์        หลีกภยั            ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.พิมพ์พนา	 ปีตธวชัชยั	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.วิศรุต																 ศรีบญุนาค	 	 อนกุรรมการ

4.ผศ.สมชาย	 				 ศภุธาดา		 	 อนกุรรมการ

5.ดร.น่ิมนวล	 				 วิเศษสรรพ์	 	 อนกุรรมการ

6.นายเกรียง	 			 วงศ์หนองเตย	 	 อนกุรรมการ

7.นายณฐัเสกข์														 เทพหสัดนิ	 	 อนกุรรมการ

8.นายพิชิต	 		 ลีละพนัธ์เมธา	 	 อนกุรรมการ

9.นายวินิจ																	 ศลิามงคล	 	 อนกุรรมการ

10.นายศิระ																	 อินทรก�าธรชยั	 	 อนกุรรมการ

11.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	 	 	 อนกุรรมการ

         นางสาวปรียานชุ						จงึประเสริฐ											 		(ผู้แทนหลกั)

         นางสาวยพิุน											 เรืองฤทธ์ิ															 		(ผู้แทนส�ารอง)	  

12.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์		 อนกุรรมการ

         นางสาวอารีวลัย์						 เอ่ียมดลิกวงศ์		 	 		(ผู้แทนหลกั)

         นางสาวภมรวรรณ	 เสียงสวุรรณ				 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

13.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

         นางสาวสนุทรา						 ตลิะกลุ							 			 		(ผู้แทนหลกั)

         นางสาวธญัพร									อธิกลุวริน													 		(ผู้แทนส�ารอง)

         นางสาวภาสนิ								 จนัทรโมลี													 		(ผู้แทนส�ารอง)	

14.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 ท่ีปรึกษา

         นางลขัณานนัท์	 ลกัษมีธนานนัต์		 	 		(ผู้แทนหลกั)

         นายนพโรจน์	 ศรีประเสริฐ							 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

15.ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	 	 ท่ีปรึกษา

         นางสาวสภุา	 กิจศรีนภดล		 	 		(ผู้แทนหลกั)

         นายพฒันพงศ์	 อิทธิผลนิ						 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

16.ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั	ท่ีปรึกษา

         นางสาวหนึง่ฤทยั	 เฮ้งบริบรูณ์พงศ์			 	 		(ผู้แทนหลกั)

         นางสาวญาดา				 สขุเกษม																	 		(ผู้แทนส�ารอง)	

17.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ	 	 ท่ีปรึกษา

         นางสาวพวงชมนาถ	จริยะจินดา												 		(ผู้แทนหลกั)

         นางสาวรัชนี									 ชลนากิจกลุ											 		(ผู้แทนส�ารอง)	

18.ผู้แทนสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย	 	 ท่ีปรึกษา
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อำานาจหน้าที่

1.กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีก�าหนดและให้ค�าแนะน�าแนวทางเพ่ือ

ให้กิจการสามารถถือปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสม	และให้เป็นท่ี

ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ	 ก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีและคณะกรรมการก�ากับ

ดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี	พิจารณาตอ่ไป

2.ด�าเนินการอ่ืน	 ๆ	ตามกรอบอ�านาจหน้าท่ีในข้อ	 1.	 ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	

และคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี	

ผลการดำาเนินงาน

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชีในวาระปี 

2554-2557	 	 ได้ประชมุเพ่ือพิจารณาสอบทานมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบญัชี	และแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชี	 ท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี

จดัท�าและปรับปรุงใหมต่าม	 IFRS	 Bound	 Volume	 2013	

และอยู่ระหว่างการพิจารณาสอบทานร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินอยา่งตอ่เน่ือง	 โดยได้ให้ความเหน็ชอบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มาตรฐานการบัญชี	 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และการตีความ 

มาตรฐานการบญัชี	 	 ซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว	

จ�านวน	55	ฉบบั	ซึง่ได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี	

ในหวัข้อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัปรับปรุง	2557

ปัจจบุนัคณะอนกุรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชีใน

วาระปี	2557-2560		อยูร่ะหวา่งการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ท่ีคณะกรรมการ

ก�าหนดมาตรฐานการบัญชีจัดท�าและปรับปรุงใหม่ตาม	

IFRS	Bound	Volume	2015		จ�านวน	7	ฉบบั	ดงันี ้

	 1)	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	3	

(ปรับปรุง	2558)	เร่ือง	การรวมธรุกิจ	

	 2)	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	8	

(ปรับปรุง	2558)	เร่ือง	สว่นงานด�าเนินงาน	

	 3)	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	12	

(ปรับปรุง	2558)	เร่ือง	การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสีย

ในกิจการอ่ืน

	 4)	 ร่างมาตรฐานการบญัชี	 ฉบบัท่ี	 24	 (ปรับปรุง	

2558)	 เร่ือง	 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั

	 5)	 ร่างมาตรฐานการบญัชี	 ฉบบัท่ี	 27	 (ปรับปรุง	

2558)	เร่ือง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 6)	 ร่างมาตรฐานการบญัชี	 ฉบบัท่ี	 16	 (ปรับปรุง	

2558)	เร่ือง	ท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์

	 7)	 ร่างมาตรฐานการบญัชี	 ฉบบัท่ี	 40	 (ปรับปรุง	

2558)	เร่ือง	อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ		
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางสาวสมบรูณ์ ศุภศริิภญิโญ  ประธานอนุกรรมการ

2.นายจมุพฏ	 	 ไพรรัตนากร	 	 อนกุรรมการ

3.นางสาวเบญจพร	 ไพรสวุรรณา	 	 อนกุรรมการ

4.ดร.ปัญญา	 	 สมัฤทธ์ิประดษิฐ์	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวรุ้งนภา		 เลศิสวุรรณกลุ	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาววนัดี	 	 ลีวรวฒัน์	 	 อนกุรรมการ

7.นางสาววิไลวรรณ	 กาญจนกนัต	ิ 	 อนกุรรมการ

									นางสาวสพุตัรา	 ชาญสมร	

									นางสาวพชัรมณฑ์	 วนานเุวชพงศ์	

8.ดร.สวุจัชยั	 	 เมฆะอ�านวยชยั	 	 อนกุรรมการ

9.นายสมเกียรติ	 	 หิรัญปัณฑาพร	 	 อนกุรรมการ

10.ผู้แทนจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 อนกุรรมการ

									นางสาวถนอมทรัพย์	โสภณศริิกลุ					 	 		(ผู้แทนหลกั)						

									นางสาวจริยาธร	 เฉลมิชวลติ							 	 		(ผู้แทนส�ารอง)	 	

11.ผู้แทนจากกรมสรรพากร	 	 	 อนกุรรมการ

									นายวชัรินทร์	 วงศ์ตระกลูชยั	

12.ผู้แทนจากส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ		 อนกุรรมการ

									นางชลาลยั									 สขุสถิตย์

13.ผู้แทนจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั		 อนกุรรมการ	 																																					

									นางสาววนัทนา					 เจียรวชัระมงคล	 	

14.นางสาวยวุนชุ														เทพทรงวจัจ	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิ
มาตรฐานการบญัชี

อำานาจหน้าที่

1.รวบรวมข้อเท็จจริงและรายละเอียด	 เพ่ือพิจารณาและ

จัดท�าร่างหนังสือตอบข้อหารือท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 เสนอตอ่นายกสภาวิชาชีพบญัชี

พิจารณาตอ่ไป

2.ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติของการน�ามาตรฐาน 

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการ เ งิน 

ส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะมาใช้

3.จดัท�าสมัมนาพิจารณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4.ด�าเนินการในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชีมอบหมาย
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1.นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  ประธานอนุกรรมการ

2.ดร.จิรดา	 	 เพทายบรรลือ				 	 อนกุรรมการ

3.นายกษิต	ิ 	 เกตสุริุยงค์					 	 อนกุรรมการ

4.นางสาวกญัญาณฐั	 ศรีรัตน์ชชัวาลย์	 	 อนกุรรมการ

5.นางฐานิตา			 	 อ�่าส�าอางค์	 	 อนกุรรมการ

6.นายภาคภมิู	 	 วณิชธนานนท์	 	 อนกุรรมการ

7.นายไพศาล	 	 บญุศริิสขุะพงษ์	 	 อนกุรรมการ

8.นายอดุมศกัดิ์	 	 บศุรานิพรรณ์	 	 อนกุรรมการ

9.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

					นางสภุาพร				 	 บญุแทน		 	 (ผู้แทนหลกั)

					นางสาวองัคณา				 นนัทวดีพิศาล	 	 (ผู้แทนส�ารอง)

10.ผู้แทนกรมสรรพากร	 	 	 	 อนกุรรมการ					

					นางสาววราวรรณ					 กิจวิชา		 	 	 อนกุรรมการ

11.ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ	 	 อนกุรรมการ

					นางสาวสนิุตา									 เจริญศลิป์	 	 อนกุรรมการ

12.ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย		 	 	 อนกุรรมการ

					นางสาวยพิุน											 เรืองฤทธ์ิ				 	 (ผู้แทนหลกั)

					นางสาวเขมวนัต์							 ศรีสวสัดิ์					 	 (ผู้แทนส�ารอง)	

13.นายกิตต	ิ 	 เตชะเกษมบณัฑิตย์	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

14.รศ.ดร.องัครัตน์										 เพรียบจริยวฒัน์	 	 ท่ีปรึกษา

อำานาจหน้าที่

1.รวบรวมข้อมลู	 ข้อเทจ็จริงและรายละเอียด	 จากการรับฟัง 

จากผู้ มีหน้าท่ีจัดท�ารายงานทางการเงินและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต่าง	 ๆ	 ถึงปัญหาในการน�ามาตรฐานการบญัชี		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้	 จัดท�า

ประเดน็สรุปส�าหรับกรณีท่ีเป็นปัญหา

2.ท�าการศกึษาค้นคว้า	 หรือท�าวิจยั	 หรือหาข้อมลูเก่ียวกบั

ประเด็นท่ีเกิดจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและมาตรฐานการบญัชีมาปฏิบตัใิช้

3.ติดตามและศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน 

การบญัชี	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 อยูเ่สมอ

โดยการน�าไปเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ		หรือสถานการณ์

ภาพรวมภายในประเทศ	 ประสานและร่วมมืออยา่งใกล้ชิด

กบัคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีเพ่ือติดตาม

มาตรฐานการบญัชีในประเดน็พฒันาการใหม่

4.จดัท�าคูมื่อ	ตวัอยา่ง	รวบรวมกรณีศกึษาตา่ง	ๆ	เพ่ือน�ามา

เผยแพร่ตอ่บคุคลทัว่ไป	 หรือจดัท�าแนวทางปฏิบตัเิพ่ิมเตมิ

ในกรณีท่ีมีความไม่ชดัเจน	 หรือจดัให้มีการอบรมสมัมนา

ในประเดน็เหลา่นัน้เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตัใิช้จริงได้

5.สนบัสนนุ	 ชว่ยเหลือ	 และตดิตามรับเร่ืองจากการท�างาน

ของคณะอนุกรรมการ	 หรือคณะท�างานท่ีเก่ียวข้องกับ

ตลาดทุน	 โดยด�าเนินการยกร่างการจัดท�าแนวปฏิบัต ิ

ทางบัญชี	 เสนอต่อคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 

การบญัชี	 ในการพิจารณาเพ่ือจดัท�าแนวปฏิบตัทิางบญัชี

ตอ่ไป

6.รายงานโดยต่อเน่ืองถึงความคืบหน้าของงาน	 ต่อ 

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	 หรือด�าเนินการ

ในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 

การบญัชีมอบหมาย
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ล�าดับ ร่างคู่มือเร่ือง

1.
ร่างคู่มือกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	
(ปรับปรุง	2557)

2.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	1	(ปรับปรุง	2557)	
เร่ือง	การน�าเสนองบการเงิน	

3.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	12	(ปรับปรุง	2557)	
เร่ือง	ภาษีเงินได้	

4.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	19	(ปรับปรุง	2557)		
เร่ือง	ผลประโยชน์ของพนกังาน

5.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	34		(ปรับปรุง	2557)
เร่ือง	งบการเงินระหวา่งกาล

6.
ร่างคู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 2 
(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7.
ร่างคู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 3 
(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การรวมธรุกิจ

8.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	27	(ปรับปรุง	2557)
เร่ือง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

9.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	28	(ปรับปรุง	2557)
เร่ือง	เงินลงทนุในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า

10.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 10	
เร่ือง	งบการเงินรวม

11.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 11	
เร่ือง	การร่วมการงาน

12.
ร่างคูมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 12	
เร่ือง	การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน

ผลการดำาเนินงาน

• การตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบญัชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชีวาระปี	

2554-2557	 ได้พิจารณาการตอบข้อหารือด้านมาตรฐาน

การบญัชีของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	 บริษัท/หนว่ยงาน 

ท่ีมีหนงัสอืถงึสภาวิชาชีพบญัชี	ในปี	2557	จ�านวน	9	 	 เร่ือง 

ได้แก่	

 1.ข้อหารือ	 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีส�าหรับ

กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์	

 2.ข้อหารือ	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ 

การโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน	

 3 . ข้อหา รือ 	 การบันทึกบัญ ชี 	 ของบ ริ ษัท	 

การบนิกรุงเทพ	จ�ากดั(มหาชน)	

 4.ข้อหารือ	 กรณีบริษัท	 โรงแรมเอราวณั	 จ�ากดั	

(มหาชน)	 ไมน่�าคา่บริการ	 (Service	Charge)	 มาลงบญัชี

เป็นรายได้	

	 5.ข้อหารือ	การพิจารณารายการรายรับด้านขนสง่

ท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้	(Unearned	Revenue)	

 6.ข้อหารือ	 เพ่ือพิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบตัิ

ทางบญัชีเร่ืองหุ้นปันผล	(Stock	dividend)	

 7.ข้อหารือ	 กรณีการตัดบัญชีเ งินลงทุนใน 

บริษัท	นมไทย-เดนมาร์ค	จ�ากดั	

 8.ข้อหารือ	เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	21 

(ปรับปรุง	2552)	เร่ือง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ		

 9.ข้อหารือเร่ืองการบนัทึกบญัชี	 การจ่ายค่าเช่า/

คา่บริการ	 ให้แก่กองทนุรวมและการบนัทกึบญัชี	 เงินภาษี

โรงเรือนตามผลการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดินของ

เทศบาลเมือง

คณะอนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี	 วาระปี	

2557-2560	 	 ตามอ�านาจหน้าท่ีใหม	่ อยูร่ะหวา่งการจดัท�า

ร่างคูมื่ออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ

ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจในหลักการบัญชีเร่ือง

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือน�ามาเผยแพร่ต่อบุคคลทัว่ไป	 เพ่ือน�าคู่มือ

ตวัอยา่งท่ีจดัท�าขึน้ใช้เป็นแนวทางไปสูก่ารปฏิบตัใิช้จริงได้

ล�าดับ ตวัอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเร่ือง

1.

ร่างตวัอยา่งค�าอธิบายเพ่ือประกอบความเข้าใจ	เร่ือง		
เงินลงทนุในบริษัทร่วม	(หลกัการบญัชีท่ีส�าคญั	กรณี
การโอนเปลี่ยนประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงสว่นได้
เสียของเงินลงทนุ)

2.
ร่างตวัอยา่งค�าอธิบายเพ่ือประกอบความเข้าใจ	เร่ือง	
การรับรู้รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ

3.
ร่างตวัอยา่งค�าอธิบายเพ่ือประกอบความเข้าใจ	เร่ือง	
การรับรู้ประมาณการหนีส้นิและการจดัท�างบการเงิน
รวมของกิจการ

• จดัท�าร่างตวัอย่างค�าอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจ

• จดัท�าร่างคู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.ประวิตร		 นิลสวุรรณากลุ	 	 อนกุรรมการ

3.นายปกรณ์	 	 เพญ็ภาคกลุ	 	 อนกุรรมการ

4.นายกิตตพิงษ์	 	 เลศิอนนัต์	 	 เลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ  ประธานอนุกรรมการ

2.ผศ.ดร.ประวิตร		 นิลสวุรรณากลุ	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ชยันรินทร์		 วีระสถาวณิชย์		 	 อนกุรรมการ

4.รศ.ไพบลูย์		 	 ผจงวงศ์			 	 อนกุรรมการ

5.นายกิตตพิงษ์	 	 เลศิอนนัต์	 	 เลขานกุาร

อำานาจหน้าที่

1.สอบทานให้สภาวิชาชีพบญัชีมีรายงานทางการเงินให้ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี

2.สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีระบบการควบคุมภายในตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ 

มีประสทิธิผล

3.สอบทานการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547

4.พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี	 และเสนอ 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีให้สภาวิชาชีพบญัชีพิจารณาแตง่ตัง้

5.ด�าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย
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ผลการดำาเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการตรวจสอบตามอ�านาจหน้าท่ีดงันี	้	

1.สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชีส�าหรับปี	 2557	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี	 ซึง่สภาวิชาชีพบญัชีได้เลือกใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสียสาธารณะ	(PAEs)

2.ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต	 และผู้ บริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี	 สอบทานการด�าเนินงานของ 

สภาวิชาชีพบญัชีและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหารด้านการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกบัการด�าเนินงานและระบบการ

ควบคุมภายใน	รวมทัง้เร่งรัดให้มีการสรรหาบุคลากรส�าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบญัชี	ซึ่งในปี	

2557	สภาวิชาชีพบญัชีได้ก�าหนดสว่นงานตรวจสอบภายในขึน้มาและอยูร่ะหวา่งด�าเนินการจดัหาเจ้าหน้าท่ีประจ�าสว่นงาน

3.สอบทานแผนงานของคณะกรรมการแตล่ะด้านของสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือให้สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547

4.พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ�าปี	2557	โดยพิจารณาผลงาน	ความเป็นอิสระ	และการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพของผู้สอบบญัชี	รวมทัง้คา่ธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเหมาะสม	และเสนอความเหน็ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บญัชี	 เพ่ือน�าเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี	 ประจ�าปี	 2557	 เพ่ือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิา่ธรรมเนียม

วิชาชีพตอ่ไป
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คณะอนุกรรมการ
ดา้นการพัฒนาวชิาชีพบญัชี  

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานอนุกรรมการ

2.นายเจริญ	 	 ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นายชยัยทุธ	 	 องัศวุิทยา	 	 อนกุรรมการ

4.นายนิติ	 	 จงึนิจนิรันดร์	 	 อนกุรรมการ

5.นายบญุเลศิ	 	 กมลชนกกลุ	 	 อนกุรรมการ

6.นายพงษ์ศกัดิ์	 	 อชัชะกลุวิสทุธ์ิ	 	 อนกุรรมการ

7.นางสาวรวิภา	 	 เกริกไกวลัธ์	 	 อนกุรรมการ

8.ผศ.ดร.วชิระ	 	 บณุยเนตร	 	 อนกุรรมการ

9.ผศ.ดร.ศลิปพร	 	 ศรีจัน่เพชร	 	 อนกุรรมการ

10.นางสาวสนัทนา	 สงิห์เสนห์่	 	 อนกุรรมการ

11.นายสาธิต	 	 อไุรเวโรจนากร	 	 อนกุรรมการ

12.นายโสภณ	 	 เพ่ิมศริิวลัลภ	 	 อนกุรรมการ

13.นายอธิพงศ์	 	 อธิพงศ์สกลุ	 	 อนกุรรมการ

14.นางมญัชภุา	 	 สงิห์สขุสวสัดิ์	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร
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อำานาจหน้าที่

1.ศกึษาและก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพฒันาวิชาชีพบญัชี	
เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

2.ประสานงานกบัคณะกรรมการ	 คณะอนกุรรมการ	 และ/
หรือคณะท�างานตา่ง	ๆ	ของสภาวิชาชีพบญัชี	เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการพฒันาวิชาชีพบญัชี

3.จดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีคณะอนกุรรมการด้านการพฒันา
วิชาชีพบัญชี	 สภาวิชาชีพบัญชี	 เห็นสมควรทัง้ ใน
กรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั

4.พฒันาวิทยากรแตล่ะวิชาชีพของสภาวิชาชีพบญัชี

5 . แ ต่ ง ตั ้ง ค ณ ะ ท� า ง า น เ พ่ื อ ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ท่ี 
คณะอนุ ก ร ร มก า ร ด้ า นก า รพัฒนา วิ ช า ชี พบัญ ชี	 
สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

6.ด� า เ นินการในเ ร่ืองต่าง 	ๆ 	ตาม ท่ีคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบญัชี	มอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน

1.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานผู้จดัการอบรม	
หรือสมัมนา	และชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพ	
(CPD)	ส�าหรับผู้เข้าอบรมหรือสมัมนาทัง้ในและตา่งประเทศ 

2.แต่งตัง้คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จดัการ
อบรมสมัมนา	 วิทยากร	 และหลกัสูตร	 เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบหน่วยงานผู้ จัดการอบรมหรือสัมมนา	
วิทยากร	 และหลกัสตูรพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
ของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั	 หรือ
ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี

3.การติดตามและตรวจสอบหน่วยงานผู้จดัการอบรมหรือ 
ประชมุสมัมนาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบญัชี	
จ�านวน	 34	 หลกัสตูร	 ผลสรุปการตดิตามและตรวจสอบ
หน่วยงานดงักลา่วมีการด�าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

4.จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพโดยการศกึษาด้วยตนเอง	 (Self-Study	 CPD)	 ซึง่ 
ผู้ ท่ีผา่นการทดสอบสามารถใช้นบัชัว่โมงการพฒันาความรู้
ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพได้ในปีผา่นการทดสอบ	โดยในปี	2557 
ได้จดัการทดสอบจ�านวน	2	ครัง้	ดงันี ้

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานอนุกรรมการ

2.นายเจริญ	 	 ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.วชิระ	 	 บณุยเนตร	 	 อนกุรรมการ

4.ดร.สธุาวลัย์	 	 พฤกษ์อ�าไพ	 	 อนกุรรมการ

5.นายชยัยทุธ	 	 องัศวุิทยา	 	 อนกุรรมการ

6.นายธนากร	 	 ฝักใฝ่ผล		 	 อนกุรรมการ

7.นายธีรศกัดิ์	 	 ฉัว่ศรีสกลุ	 	 อนกุรรมการ

8.นายนิติ	 	 จงึนิจนิรันดร์	 	 อนกุรรมการ

9.นางนนัทนา	 	 สงัขวิจิตร	 	 อนกุรรมการ

10.นายพงษ์ศกัดิ์		 อชัชะกลุวิสทุธ์ิ	 	 อนกุรรมการ

11.นางสาวสนัทนา	 สงิห์เสนห์่	 	 อนกุรรมการ

12.นายสาธิต	 	 อไุรเวโรจนากร	 	 อนกุรรมการ

13.นายโสภณ	 	 เพ่ิมศริิวลัลภ	 	 อนกุรรมการ

14.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

									นางธญัยพร	 อธิกลุวริน	 	 		(ผู้แทนหลกั)

									นายเสถียร	 	 สถานเดมิ	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

15.นางมญัชภุา	 	 สงิห์สขุสวสัดิ์	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร
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จัดทดสอบ สมคัรทดสอบ ขาดสอบ เข้าทดสอบ ผา่นการทดสอบ	

ครั้งที่	1	 

วันที่ี่	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2557
89 2 87 87

ครั้งที่	2

วันที่ี่	28	กันยายน	พ.ศ.	2557
51 5 46 46

รวม 140 7 133 133

ครั้งที่ หลักสูตร/รุ่น วันที่จดัอบรม
จ�านวน

(คน)

1.

เทคนิคการควบคมุการปฏิบตัิงานด้านบญัชีส�าหรับ

กิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ	NPAEs

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

14	มีนาคม	พ.ศ.	2557

15	สงิหาคม	พ.ศ.	2557

7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

46

42

43

2.

การป้องกนัการทจุริตในองค์กร	

-	รุ่นท่ี	7

-	รุ่นท่ี	8

7,	9,	15-16,	23,	29	มีนาคม	พ.ศ.	2557

11-12,18-19,25-26	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

111

164

3.

ประกาศนียบตัรด้านตรวจสอบภายใน

-	รุ่นท่ี	10

-	รุ่นท่ี	11

17	พฤษภาคม	ถงึ	22	มิถนุายน	พ.ศ.	2557

1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	57	ถงึ	15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

124 

158

4.

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจ

สอบภายใน

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

17-18	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557

20-21	ธนัวาคม	พ.ศ.2557

 

 

14 

29

5.

การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ 

(Integrated	Audit)	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	1/57

 

 

26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557

22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

 

 

59 

51

6.

การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการส�าหรับระบบ

จดัซือ้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

30	สงิหาคม	พ.ศ.	2557

1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

45 

51

(หน่วย : คน)
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ครั้งที่ หลักสูตร/รุ่น (ต่อ) วันที่จดัอบรม
จ�านวน

(คน)

7.

เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

2-3		สงิหาคม	พ.ศ.	2557

1-2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

40 

25

8.

เทคนิคการตรวจสอบบญัชีท่ีส�าคญั	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

13	กนัยายน	พ.ศ.	2557

13	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

41

29

9.
การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ	

-	รุ่นท่ี	1/57 20-21,27-28	กนัยายน	พ.ศ.	2557 30

10.
เข้าทนัถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส�าคญั

และเข้าใจรายงานของผู้สอบบญัชี 19	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557 63

11.

ตดิอาวธุทางภาษาองักฤษเพ่ือเข้าสู	่AEC	 

ของนกับญัชีไทย	

-	รุ่นท่ี	1/57 

-	รุ่นท่ี	2/57

3,10,17,24,31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557

17,24	กนัยายน	1,8	และ	15	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

46 

22

หลักสูตรประหยัด

1.

รู้ใช้เข้าใจงบการเงิน

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

-	รุ่นท่ี	4/57

15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557

25	กนัยายน	พ.ศ.	2557

25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

22	ธนัวาคม	พ.ศ.2557

193

320

316

309

2.

การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าสง่ 

งบการเงิน

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

-	รุ่นท่ี	4/57

 

 

19	เมษายน	พ.ศ.	2557

23		สงิหาคม	พ.ศ.	2557

4	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

8	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

 

 

118

245

145

229

3.

บญัญตัิ	10	ประการของนกับญัชียคุ	AEC

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

-	รุ่นท่ี	4/57

 

26	เมษายน	พ.ศ.	2557

16		สงิหาคม	พ.ศ.	2557

11	ตลุาคม	พ.ศ.2557

23	ธนัวาคม	พ.ศ.2557

 

233

252

290

314
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ครั้งที่ หลักสูตร/รุ่น (ต่อ) วันที่จดัอบรม
จ�านวน

(คน)

4.

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

มาตรฐานการสอบบญัชีของไทย

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

-	รุ่นท่ี	4/57

-	รุ่นท่ี	5/57

6	มีนาคม	พ.ศ.	2557

12	มิถนุายน	พ.ศ.	2557

1	สงิหาคม	พ.ศ.	2557

16	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

18	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

258

242

228

344

313

5.

สรุปหลกัการบญัชีเก่ียวกบัรายได้ส�าหรับ	NPAEs	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

-	รุ่นท่ี	4/57

20	สงิหาคม	พ.ศ.	2557

ยกเลกิ

29	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

17	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

113

-

345

301

6.

สรุปหลกัการบญัชีด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

-	รุ่นท่ี	3/57

1	ตลุาคม	พ.ศ.	2557

5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

3	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557

267

300

302

7.
เจาะลกึวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัรายได้ส�าหรับ	NPAEs	

-	รุ่นท่ี	1/57 18	มิถนุายน	พ.ศ.	2557 275

8.
เจาะลกึวิธีปฏิบตัิด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs	

-	รุ่นท่ี	1/57 2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 285
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คณะท�างานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรม
สัมมนา วิทยากร และหลักสูตร

อำานาจหน้าที่

1.พิจารณาให้ความเหน็ชอบหนว่ยงานผู้จดัการอบรมหรือการสมัมนา	 วิทยากรอบรมหรือสมัมนา	 และหลกัสตูรพฒันา

ความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

2.พิจารณาให้ความเห็นชอบประเภทการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตต่าง	 ๆ	 ตามท่ี

ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั	หรือประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี	

3.องค์ประชมุของคณะท�างานให้เป็นไปตามมาตรา	26	แหง่พระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547

4.กรณีประธานคณะท�างานไม่มา	 หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้ให้คณะท�างานท่ีเหลือแต่งตัง้คณะท�างานหนึ่งท่านเพ่ือ 

ท�าหน้าท่ีประธานแทน

5.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานคณะท�างาน

2.ผู้แทนจากคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี	ไมน้่อยกวา่	2	ทา่น			 คณะท�างาน

3.นางสาวยวุดี	 	 เจียมวฒันศริิกิจ	 	 เลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานคณะท�างาน

2.ผู้แทนจากคณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี	ไมน้่อยกวา่	2	ทา่น			 คณะท�างาน

3.นางสาวเมตตา		 เสมสมบรูณ์	 	 เลขานกุาร
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ลำาดับที่ การรับรองให้ความเห็นชอบ จำานวน หน่วย

1. หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา 17 หน่วยงาน

2.

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

2.1	ประเภทหลกัสตูรจากหนว่ยงานผู้จดัอบรบหรือสมัมนาในตา่งประเทศ

2.2	ประเภทส�าเร็จการศกึษาในระดบัสงูกวา่วฒิุเดมิ

2.3	ประเภทการผา่นการทดสอบในหลกัสตูรท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด

2.4	ประเภทเขียนหนงัสือหรือต�าราทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี

และได้รับการเผยแพร่

26 

31

133

1

ราย 

ราย 

ราย 

ราย

3.
หลกัสตูร	และวิทยากรการอบรมหรือสมัมนา	เพ่ือพฒันาความรู้ตอ่เน่ือง
ทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

1,524 หลักสูตร

4.
การเปลี่ยนแปลงการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาต	ของหนว่ยงานผู้จดัการอบรมหรือสมัมนาและหลกัสตูร

176 หลักสูตร

5.
การยกเลกิการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตของหนว่ยงานผู้จดัอบรมหรือสมัมนาและหลกัสตูร

95 หลักสูตร

ผลการดำาเนินงาน
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คณะท�างานโครงการประกาศนยีบตัร
การรายงานทางการเงนิไทย (DipTFR)  

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557 
1.นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.วชิระ	 	 บญุยเนตร	 	 คณะท�างาน

3.ผศ.ดร.ศลิปพร	 	 ศรีจัน่เพชร	 	 คณะท�างาน

4.นายสาธิต	 	 อไุรเวโรจนากร	 	 คณะท�างาน

5.นางสาวสนัทนา		 สงิห์เสนห์่	 	 คณะท�างาน

6.นางสาวยวุดี	 	 เจียมวฒันศริิกิจ	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 

1.นายเจริญ  ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ  ประธานคณะท�างาน

2.ผศ.ดร.วชิระ	 	 บณุยเนตร	 	 คณะท�างาน

3.ผศ.ดร.ศลิปพร	 	 ศรีจัน่เพชร	 	 คณะท�างาน

4.นางสาวยวุดี	 	 เจียมวฒันศริิกิจ	 	 คณะท�างาน

5.นายสาธิต	 	 อไุรเวโรจนากร	 	 คณะท�างาน

6.นางมญัชภุา	 	 สงิห์สขุสวสัดิ์	 	 คณะท�างาน

7.นางสาวเมตตา		 เสมสมบรูณ์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร 

8.นายสพุจน์	 	 สงิห์เสนห์่	 	 ท่ีปรึกษา

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยตามท่ี 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีให้ความเหน็ชอบ

2.จดัท�าและปรับปรุงโครงสร้างเนือ้หาท่ีครอบคลมุในการ

ทดสอบตามรายละ เ อี ยดของหลักสูต ร โค ร งการ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทย

3.ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมหลกัสตรูประกาศนียบตัรการ

รายงานทางการเงินไทย	 โดยผา่นชอ่งทางตา่ง	 ๆ	 ของ 

สภาวิชาชีพบญัชี

4.ด�าเนินการออกข้อสอบและท�าการตรวจกระดาษค�าตอบ

ตามโครงสร้างเนือ้หาท่ีครอบคลุมในการทดสอบท่ีได้

ก�าหนด

5.สรุปผลการทดสอบในแตล่ะครัง้	 และน�าเสนอรายช่ือ 

ผู้ ท่ีผ่านการทดสอบให้แก่นายกสภาวิชาชีพบญัชีโดยผ่าน

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	

เพ่ือมอบประกาศนียบตัรให้แก่ผู้ ท่ีผา่นการทดสอบ

6.พิจารณาความจ�าเป็นในการจดัตัง้หลกัสตูรการเตรียม

ความพร้อม	 โดยก�าหนดเนือ้หาและเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม	พร้อมเสนอแนะวิทยากรท่ีเหมาะสม

7.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานโครงการ

ประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทยต่อท่ีประชุม

คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

8.ด�าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบญัชี	สภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย
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ผลการดำาเนินงาน

1.คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงาน

ทางการเงินไทย	 (คณะท�างาน)	 ได้จดัโครงการทดสอบเพ่ือ

รับประกาศนียบตัรการรายงานทางการเงินไทย	(Dip	TFR)	

เม่ือวนัท่ี	 13	กนัยายน	พ.ศ.	 2557	 เวลา	13.00-17.00	น.	

อาคารสภาวิชาชีพบญัชี	มีผู้ผา่นการทดสอบจ�านวน	4	คน	

คือ	คุณโชติมา	กิจศิรกร		คุณธนาวฒัน์	เสริมวงศ์ตระกูล	

คณุนายนฤวตั	 นพคณุ	 และคณุปฐมภรณ์	 อปุโชตสิวุรรณ	

โดยคณะท�างานได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดง

ความยินดีกบัทัง้	4	คน	 เม่ือวนัท่ี	19	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบญัชี

2.คณะท�างานได้ก�าหนดจดัโครงการทดสอบความรู้ความ

เข้าใจของนักบัญชีไทยเก่ียวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไทยท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีมีส่วนได้เสีย

สาธารณะและยกระดบัความรู้ของนักบญัชีไทยเก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจบุนัครัง้ตอ่ไป	

ในวันท่ี	14	มีนาคม	พ.ศ.	2558	เวลา	13.00-17.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบญัชี
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คณะท�างานโครงการ
พฒันาหลกัสตูรการอบรม
ดา้นการตรวจสอบภายใน 

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในตามท่ีคณะ

กรรมการสภาวิชาชีพบญัชีให้ความเหน็ชอบ

2.ป รับปรุง โครงส ร้างของโครงการการอบรมเ พ่ือ 

รับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน	 (IACP)	 ให้มีความ

เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ

3.จัดท�าหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 

เพ่ิมขึน้	เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เข้ารับการ

อบรมและตลาดวิชาชีพ

4.ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมหลกัสตูรการอบรมด้านการ

ตรวจสอบภายใน	 โดยสื่อสารผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ	ของสภา

วิชาชีพบญัชี

5.รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานของโครงการ

หลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในต่อท่ีประชมุ

คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาวิชาชีพบญัชี

6.ด�าเนินการในเร่ืองตา่ง	 ๆ	 ตามท่ีคณะอนกุรรมการด้าน

การพฒันาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางนันทนา  สังขวจิติร  ประธานคณะท�างาน

2.ดร.กญัญมน	 	 วิทยาภมิู	 	 คณะท�างาน

3.นางจนัทร์เพญ็	 	 กสกิิจน�าชยั	 	 คณะท�างาน

4.นายบญุเกียรต	ิ 	 เดชะวรานนท์	 	 คณะท�างาน

5.นายมานิต	 	 พาณิชย์กลุ	 	 คณะท�างาน

6.นางสาวยวุดี	 	 เจียมวฒันศริิกิจ	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร 

 

องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นางนันทนา  สังขวจิติร  ประธานคณะท�างาน

2.นางสาวจนัทร์เพญ็	 กสกิิจน�าชยั	 	 คณะท�างาน

3.นายธนกฤต	 	 ลขิิตวงศ์		 	 คณะท�างาน

4.นายบญุเกียรต	ิ 	 เดชะวรานนท์	 	 คณะท�างาน

5.นายมานิต	 	 พาณิชย์กลุ	 	 คณะท�างาน

6.นายเสนีย์	 	 วชัรศริิธรรม	 	 คณะท�างาน

7.นายสมชยั	 	 แพทย์วิบลู	 	 คณะท�างาน

8.นางขวญัหทยั	 	 มิตรภานนท์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

9.นางสาวเมตตา		 เสมสมบรูณ์	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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ผลการดำาเนินงาน

1.คณะท�างานได้พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรด้านการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ	Integrated	Audit	แตล่ะระบบงาน 

เชน่	การตรวจสอบแบบ	Integrated	Audit	ในระบบจดัซือ้	ระบบลกูหนีข้าย	เป็นต้น	

2.จดัอบรมหลกัสตูรตา่ง	ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี	ดงันี ้

ล�าดับที่ หลักสูตร วันที่จดัอบรม
จ�านวน

(คน)

1.

ประกาศนียบตัรด้านตรวจสอบภายในงบการเงิน

-	รุ่นท่ี	10

-	รุ่นท่ี	11

17	พ.ค.	ถงึ	22	มิ.ย.57

1	พ.ย.	ถงึ	15	ธ.ค.57

 

124 

158

2.

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

17-18	พ.ค.57

20-21	ธ.ค.57

14

29

3.

การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ	 

(Integrated	Audit)	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	1/57

 

26	ก.ค.57

22	พ.ย.57

 

 

59 

51

4.

การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการส�าหรับ

ระบบจดัซือ้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

30	ส.ค.57

1	ธ.ค.57

 

 

45 

51

5.

เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน	

-	รุ่นท่ี	1/57

-	รุ่นท่ี	2/57

2-3	ส.ค.57

1-2	พ.ย.57

40 

25

6.
การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ	

-	รุ่นท่ี	1/57 20-21,27-28	ก.ย.57 30

3.ในปี	2558	คณะท�างานมีแผนงานจะพฒันาและจดัการอบรมหลกัสตูรด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง	 ได้แก่	 

IT	audit	การตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ	การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ	การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ

ระบบจดัซือ้	การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการระบบลกูหนีข้าย	IT	Audit	for	Non	IT	Audit	เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ	

CIA	 (Part1)	 การบริหารงานตรวจสอบภายใน	 โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน	 (In-House)	 และ

การควบคมุภายในส�าหรับธรุกิจขนาดกลางและขนาดเลก็	รวมทัง้พฒันาโปรแกรมชว่ยในการตรวจสอบ	เพ่ือให้ผู้สอบบญัชี

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานของตนตอ่ไป
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560
1.นายเจษฎา   อนุจารี   ประธานอนุกรรมการ

2.นางกลัยา	 	 สวุณิชย์	 	 	 อนกุรรมการ	

3.นางสาวชวนา	 	 วิวฒัน์พนชาติ	 	 อนกุรรมการ	

4.นางวิภาวี	 	 บณุยประสทิธ์ิ											 อนกุรรมการ	

5.นายศริิพงษ์	 	 ศภุกิจจานสุรณ์								 อนกุรรมการ

6.นางอนจิุต	 	 แก้วร่วมวงศ์	 	 อนกุรรมการ

7.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

					นางสภุาพร		 	 บญุแทน

					นางสชุลทิพย์	 	 ผาธรรมชาติ

					นางสาวนงนชุ		 สริุยะปกรณ์

คณะอนุกรรมการจดัท�า
รา่งข้อบงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

อำานาจหน้าที่

1.ด�าเนินการรวบรวม	 แก้ไข	 และปรับปรุงข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบญัชีตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี 

พ.ศ.	2547	ทกุฉบบั	เพ่ือจดัท�าร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี

ฉบบัใหมพ่ร้อมบนัทกึแสดงหลกัการแหง่ข้อบงัคบั

2.แตง่ตัง้คณะท�างานฯ	 เพ่ือท�าการศกึษาพิจารณาเร่ืองตา่ง	 ๆ  

และรวบรวมข้อเท็จจริง	 	 รวมทัง้รายละเอียดเสนอต่อ 

คณะอนกุรรมการ	 หรือปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีคณะอนกุรรมการ

มอบหมาย

3.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี

มอบหมาย

วัตถุประสงค์

เพ่ือด�าเนินการรวบรวม	 แก้ไข	 และปรับปรุงข้อบงัคบัของ

สภาวิชาชีพบญัชีตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี 

พ.ศ.	2547	โดยมีความประสงค์ท่ีจะยกเลิกข้อบังคับ 

ฉบับ เดิมและแก้ ไข เ พ่ิม เติม โดยรวบรวมข้อบังคับ 

ท่ีเ ก่ียวข้องหรือเป็นเร่ืองเดียวกันมาไว้เป็นฉบับเดียว	 

เพ่ือจดัท�าข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่		รวมทัง้

แก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสม	
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ผลการดำาเนินงาน

1.ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีท่ีด�าเนินการเสร็จสิน้	 และ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้มีผลใช้บงัคบัแล้ว	 จ�านวน	

2	ฉบบั	ประกอบด้วย

	 (1)	ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี		วา่ด้วยระยะเวลา

การประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

จรรยาบรรณ	พ.ศ.	2557	(ยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

ฉบบัท่ี	10)

	 (2)	 ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	 วา่ด้วยคณุสมบตัิ	

ลกัษณะต้องห้าม	 การคดัเลือก	 และการพ้นจากต�าแหนง่

ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบัญชี	 พ.ศ. 	 2557	 (ยกเลิกข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	11)

2.ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการจ�านวน	5	ฉบบั	ประกอบด้วย

 (1)	 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย

คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบญัชี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี	

และหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้	พ.ศ.	 ....	 (โดยยกเลิก 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	4)

 (2)	 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่าด้วย

คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม	การเลอืกตัง้หรือการแตง่ตัง้ 

การด�ารงต�าแหน่ง	 การพ้นจากต�าแหน่งของประธาน 

คณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	

อ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	พ.ศ.	 ....	 (โดยยกเลิกข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	5	และ16)

 (3) 	 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว่า ด้วย 

จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ. 	. . . .	 

(โดยยกเลกิข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	19)

 (4)	 ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	 ว่าด้วยการ

พิจารณาเก่ียวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	 ....	 (โดยยกเลิก 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	12	และ	21)

 (5)	 ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	 ว่าด้วยการ

ปฏิบตัหิน้าท่ี	 อ�านาจหน้าท่ี	 และการพ้นจากต�าแหนง่ของ 

ผู้ ด� า ร งต� าแหน่ งอุปนายก 	 เลขา ธิการ 	 เห รัญญิก	 

นายทะเบียน	และต�าแหน่งอ่ืน	ๆ 	ตามท่ีคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบญัชีก�าหนด	 พ.ศ.	 ....	 (โดยยกเลิกข้อบงัคบั

สภาวิชาชีพบญัชี	ฉบบัท่ี	14)

3.	 ด�าเนินการรวบรวมข้อมลูและศกึษาข้อมลูเพ่ิมเตมิเพ่ือ

เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญตัวิิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547
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อำานาจหน้าที่

1.ศกึษาผลกระทบของ	AEC	ตอ่วิชาชีพบญัชี	และการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบญัชี

2.เสนอแนวทางในการปรับกฎระเบียบ	และมาตรฐานวิชาชีพบญัชีเพ่ือรองรับการเปิดตลาดการค้าภายใต้	AEC

3.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ	 รวมทัง้การจัดประชุมอบรมสมัมนาเก่ียวกับ	 AEC	 เพ่ือรองรับการปรับตวัแก่สมาชิก	 

   ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทัง้ในสว่นกลางและภมิูภาค

4.ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี	มอบหมาย

คณะอนุกรรมการ 
เตรียมความพรอ้มเขา้สู่ AEC   

องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557 
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์   ประธานอนุกรรมการ

2.ดร.เกียรตนิิยม	 	 คณุตสิขุ		 	 อนกุรรมการ

3.รศ.ดร.จกัรกฤษณ์	 ดวงพสัตรา	 	 อนกุรรมการ

4.ดร.น่ิมนวล	 	 ผิวทองงาม	 	 อนกุรรมการ

5.นายบญุเลศิ	 	 กมลชนกกลุ	 	 อนกุรรมการ

6.นายพรชยั	 	 กิตตปัิญญางาม	 	 อนกุรรมการ

7.ผศ.ดร.วรรณี	 	 เตโชโยธิน		 	 อนกุรรมการ

8.นายวิชาต	ิ 	 โลเกศกระวี		 	 อนกุรรมการ

9.นางวิไล	 	 ฉทัทนัต์รัศมี	 	 อนกุรรมการ

10.นายศรัณย์	 	 สภุคัศรัณย์	 	 อนกุรรมการ

11.นางสาวจฬุารัตน์	 จิตไพศาลวฒันา	 	 เลขานกุาร

 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการด้านงานตา่งประเทศ	เม่ือวนัท่ี	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 

ด�ารงต�าแหนง่ในวาระปี	 2557	 -	 2560	 โดยเปลี่ยนช่ือคณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู	่ AEC	 ซึง่แตง่ตัง้โดย 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี	 ในวาระปี	 2554	 -	 2557	ทัง้นี	้ เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู	่ AEC	 รวมถงึ

การศกึษาและตดิตามงานด้านตา่งประเทศด้วย
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2557-2560 
1.นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล   ประธานอนุกรรมการ 

2.รศ.ดร.จกัรกฤษณ์	 ดวงพสัตรา	 	 อนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.วรรณี	 	 เตโชโยธิน	 	 อนกุรรมการ

4.ดร.จารุภา	 	 วิภภิูญโญ	 	 อนกุรรมการ

5.ดร.น่ิมนวล	 	 ผิวทองงาม	 	 อนกุรรมการ

6.ดร.สวุจัชยั	 	 เมฆะอ�านวยชยั	 	 อนกุรรมการ

7.นายยทุธพงศ์	 	 สนุทรินคะ		 	 อนกุรรมการ

8.นายภทัรกฤช	 	 เตชะศิกานต์		 	 อนกุรรมการ

9.นายวิชาต	ิ 	 โลเกศกระวี	 	 อนกุรรมการ

10.นางสาวจฬุารัตน์	 จิตไพศาลวฒันา	 	 เลขานกุาร

11.นางวิไล	 	 ฉทัทนัต์รัศมี	 	 ท่ีปรึกษา

คณะอนุกรรมการ 
ดา้นงานต่างประเทศ   

อำานาจหน้าที่

1.ศกึษาและก�าหนดแนวปฏิบตัิและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กบัการด�าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนใน

สาขาวิชาชีพบัญชี	 ASEAN	 Mutual	 Recognition	

Arrangement	on	Accountancy	Services	(MRA)

2.ศกึษาผลกระทบของ	MRA	และกรอบความตกลงวา่ด้วย

บริการของอาเซียน	ASEAN	Framework	Agreement	on	

Services	 (AFAS)	 หรือข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง	 และจดัท�าแผน

ปฏิบัติ การ เ พ่ือรอง รับการ เต รียมความพร้อมของ 

สภาวิชาชีพบญัชี	และนกับญัชีไทยในการก้าวสู	่AEC	

3.เข้าร่วมหรือจัดส่งผู้ แทนเข้าร่วมในการประชุมของ 

คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	 ASEAN	

Coordination	Committee	on	Services	(CCS)	กรมเจรจา

การค้าระหวา่งประเทศ	 หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั

การท�าความตกลงท่ีมีผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชี	 และ 

น�าเสนอผลการประชุมพร้อมข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือรับทราบและ

ด�าเนินการ

4.ศกึษาและท�าความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบ	 ข้อบงัคบั	

และมาตรฐานวิชาชีพบญัชีของแต่ละประเทศสมาชิกใน

กลุ่ม	 AEC	 	 เพ่ือท�าการเสนอแนวทางในการปรับกฎ

ระเบียบ	 ข้อบงัคบั	 และมาตรฐานวิชาชีพบญัชีของไทยให้

ทัดเทียมเพ่ือรองรับการเปิดตลาดการค้าและบริการ 

ภายใต้	AEC	

5.เจรจาและประสานงานการท�าความตกลงกับองค์กร

วิชาชีพบญัชีตา่งประเทศท่ีได้รับการยอมรับ	เชน่	Association

	of	Chartered	Certified	Accountants	(ACCA),	Institute	

of	 Chartered	 Accountants	 in	 England	 and	 Wales	

(ICAEW),	 Chartered	 Institute	 of	 Management	

Accountants	 (CIMA)	หรือ	CPA	Australia	 เป็นต้น	 เพ่ือ 

ยกระดบัการยอมรับคณุสมบตัแิละฐานะของนกับญัชีไทย	

6.ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าคัญเก่ียวกับ

วิชาชีพบญัชีตา่งประเทศ	 รวมถงึข้อผกูพนัท่ีมีผลกระทบ

ตอ่วิชาชีพ	เพ่ือให้นกับญัชีไทยได้รับทราบอยา่งตอ่เน่ือง
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7 . ติ ด ต่ อ แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร	 

คณะอนกุรรมการ	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องของ 

สภาวิชาชีพบญัชี	 ในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมของนกับญัชีไทยในการก้าวเข้าสูส่ากล

8.พฒันาหลกัสตูร	 และจดัการประชมุอบรมสมัมนาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักบญัชีไทยในการปรับตวัเพ่ือ

รองรับการแข่งขนัในการเปิดตลาดการค้าและบริการกับ

ประเทศอ่ืน	ๆ	

9.ด�า เ นินการ อ่ืนใดในเ ร่ือง ท่ี เ ก่ียวข้องกับงานด้าน 

ต่างประเทศตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

มอบหมาย	

ผลการดำาเนินงาน

1.การพัฒนาขีดความสามารถแก่นักบัญชีไทยอย่าง 

ต่อเน่ืองและการให้ข้อมลูข่าวสารเพ่ือเตรียมความพร้อมสู	่

AEC	ได้แก่

	 •	 การจดัอบรมสมัมนา	 ได้แก่	 หลกัสตูร	 “ก้าวสู	่

AEC	 อย่างมั่นใจ”	 เม่ือวนัท่ี	 30	 เมษายน	 พ.ศ.	 2557	

หลกัสตูร	 “วิชาชีพบญัชี	AEC”	 เม่ือวนัท่ี	 13	ตลุาคม	พ.ศ.	

2557	นอกจากนี	้ยงัมีหลกัสตูรท่ีจดัมาอยา่งตอ่เน่ืองหลาย

รุ่นด้วยกนั	เชน่	หลกัสตูร	“บญัญตัิ	10	ประการของนกับญัชี

ยคุ	AEC”	และหลกัสตูรเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ	

“ตดิอาวธุทางภาษาองักฤษเพ่ือเข้าสู	่ AEC	 ของนกับญัชีไทย” 

ซึง่แต่ละหลกัสตูรมีผู้ เข้าร่วมอบรมจ�านวนมากและให้การ

ตอบรับอยา่งดีให้มีการจดัอบรมในปีตอ่	ๆ	ไป

	 •	 การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวข้องกบั	 AEC	

เช่น	 ร่างความตกลงยอมรับร่วมกนัของอาเซียน	 ส�าหรับ

บริการวิชาชีพบัญชี	 (ASEAN	 Mutual	 Recognition	

Arrangement	 on	 Accountancy	 Services	 :	 MRA)	 

หลกัเกณฑ์	 วิธีการและเง่ือนไขของการประกอบวิชาชีพบญัชี

ในประเทศสมาชิกอาเซียน	 รวมถึงการค้าบริการระหว่าง

ประเทศอ่ืน	ๆ	 เช่น	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน

ภมิูภาค	(RCEP)	FTA	ไทย-สหภาพยโุรป	และความตกลง

หุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิค	 (TPP)	 ผ่านทาง

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบญัชี		www.fap.or.th	ภายใต้	หวัข้อ	AEC

 • การเผยแพร่บทความเก่ียวข้องกบัการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู	่ AEC	 ผา่นทาง	 FAP	 Newsletter	 ของ 

สภาวิชาชีพบญัชี	อยา่งตอ่เน่ือง	ได้แก่	ความตกลงยอมรับ

ร่วมของอาเซียนส�าหรับสาขาบริการบญัชี	 (MRA)	 (ฉบบัท่ี	

14	และ	15	เดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม	2557)	สงกรานต์

ความสุขกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (ฉบบัท่ี	 16	 เดือนเมษายน	 2557)	 การ

ประกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศอาเซียน	 :	 สงิคโปร์	 ลาว	

มาเลเซีย	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 เมียนมาร์	 ฟิลิปปินส์	

กมัพชูา	 (ตอ่เน่ืองตัง้แต	่ฉบบัท่ี	17	–	24	 เดือนพฤษภาคม

ถงึธนัวาคม	2557)
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2.การสง่ผู้แทนเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการประสาน

งานด้านบริการอาเซียน	 (ASEAN	 Coordinat ion	

Committee	on	Services	:	CCS)	ร่วมกับผู้ แทนของ 

ทกุประเทศในอาเซียน	 โดยในการประชมุ	 CCS	 ครัง้ท่ี	 77	

จัดขึ น้ ท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 10	

กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2557	การประชมุ	CCS	ครัง้ท่ี	78	จดัขึน้ท่ี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 26-28	

พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	การประชมุ	CCS	ครัง้ท่ี	79	จดัขึน้ท่ี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 เม่ือวนัท่ี	 23	กนัยายน	พ.ศ.	 2557	

ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับการจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 

ด้านวิชาชีพบัญชี	 (MRA)	 ซึ่งมีความชัดเจนเก่ียวกับ

คณุสมบตัิของนกับญัชีอาเซียน	 และลกัษณะการท�างาน

ร่วมกันระหว่างนักบัญชีภายในประเทศและนักบัญชี 

ตา่งประเทศตามความตกลง	MRA	นี ้

 

3.การสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุกบักรมเจรจาการค้าระหวา่ง

ประเทศ	 ในการจัดท�าข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการ

ภายใต้กรอบการเปิดเสรีในด้านการบริการวิชาชีพบญัชี	

เชน่	 ความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจระดบัภมิูภาค	 (RCEP)	

การค้าบริการภายใต้	 FTA	 ไทย-EU	 ความตกลงหุ้นสว่น

ทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซฟิิค	(TPP)

4.การจัดการแข่งขันโครงการวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ	 

“ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของนกับญัชีไทย	 ในวาระ

ท่ีจะมีการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในภูมิภาค

อาเซียน	 (AEC)”	 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการสง่เสริม

และสนับสนุนทุนวิจัยในการศึกษาขีดความสามารถของ

นกับญัชีไทยตอ่การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน	 ซึง่ได้

รับความสนใจจากนิสติ	นกัศกึษา	และอาจารย์ผู้สอนวิชาบญัชี 

น�าส่ง เ พ่ือเสนอโครงการวิจัยเ ข้ามาแข่งขันจ� านวน	 

13	 โครงการ	 โดยผู้วิจยัท่ีได้รับการคดัเลือกเพ่ือรับทนุวิจยั	

คือ	 ผศ.ดร.อมรา	 ติรศรีวัฒน์	 ภาควิชาการบัญชี	 

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั	 ในหวัข้อวิจยั

เร่ือง	 “ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการ

วิชาชีพบญัชี”

แผนการดำาเนินงาน
	 การด�าเนินงานเพ่ือการขึน้ทะเบียนเป็นนกับญัชี

วิชาชีพอาเซียน	 (ASEAN	 Chartered	 Professional	

Accountant	:	ACPA)	ของประเทศไทย

1.	 การประชาสมัพนัธ์เร่ือง	MRA	และขัน้ตอนในการเ ป็น	

ACPA	 โดยการจัดอบรมสัมมนาทัง้ในกรุงเทพมหานคร

และสว่นภมิูภาคหรือส�านกังานสาขา

2.	การปรับข้อระเบียบเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง

ส�าหรับ	ACPA	เพ่ือยกระดบัให้ทดัเทียมกบัประเทศสมาชิก

อาเซียน	 และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	 ฉบบัท่ี	 7	 เร่ืองการ

พฒันาทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัโปรแกรมเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี

อยา่งตอ่เน่ือง	(IES	7	)	
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายประสัณห์  เชือ้พานิช  ประธานอนุกรรมการ

2.นางสาวพรรณี	 	 รุจิตานนท์	 	 อนกุรรมการ

3.นายสมศกัดิ์	 	 พงษ์สวุภาพ	 	 อนกุรรมการ

4.นางสทุธารักษ์	 	 ปัญญา	 	 	 อนกุรรมการ

5.นางวารุณี	 	 ปรีดานนท์	 	 อนกุรรมการ

6.นางวรางคณา	 	 มสุกิะสงัข์	 	 อนกุรรมการ

คณะอนุกรรมการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำานาจหน้าที่

1.วางแผนและก�าหนดงบประมาณด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	 (TOR)	 ของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ระบบเครือข่ายการสื่อสาร	 และ

โปรแกรมจัดการท่ีเก่ียวข้อง	 (Hardware,	 Network,	

Software)

3.ก�าหนดวิธีการ	 ขัน้ตอน	 และหลกัเกณฑ์การพิจารณาไว้

ในเอกสารประกวดราคา

4.ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา	 พิจารณาข้อเสนอ

ด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคา	และคดัเลอืก

เฉพาะรายท่ีเสนอได้ตรงตามรายละเอียด	 และข้อก�าหนด

ในเอกสารประกวดราคา

5.พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้ เสนอราคาท่ีผ่านการ

พิจารณาตามข้อ	 4.	 และรายงานผลการพิจารณาและ 

ความเหน็ตอ่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ืออนมุตัิ

6.แต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือควบคุมการด�าเนินการติดตัง้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามรายละเอียด

และข้อก�าหนดในสญัญา

7.ปฏิบตัิงานอ่ืน	ๆ	ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน
สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก	 และผู้ เข้ามา

ตดิตอ่เพ่ิมเตมิในงานตา่ง	ๆ	ดงันี	้

- 	 ระบบ Single Point สมัครเป็นผู้ท�าบัญชีที่ 

กรมพฒันาธุรกจิเพยีงจุดเดยีว

	 ผู้ ท่ีศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีสามารถ

สมัครเป็นผู้ ท�าบัญชี	 และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้	 

ณ	เวบ็ไซต์	กรมพฒันาธรุกิจการค้า	ณ	จดุเดียวโดยไมต้่อง

มาขึน้ทะเบียนท่ีสภาวิชาชีพบัญชีก่อน	 ด้วยการร่วมมือ

ของ	2	หนว่ยงานท่ีแลกเปลี่ยนข้อมลูกนั

-	ระบบงานทดสอบ CPA	ผู้ขอเข้าทดสอบ	CPA	สามารถ

ท่ีจะสมคัรเข้าทดสอบได้ผา่นทางเวบ็ไซต์	 ด้วยระบบสมคัร

สอบ	Online	รวมทัง้ตรวจสอบผลการทดสอบ

-	 ระบบรับแจ้งรายช่ือธุรกิจที่ ผู้สอบบัญชีรับรอง 

งบการเงนิ Online	 เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถเข้ามาแจ้ง

รายช่ือธรุกิจท่ีต้องการสอบบญัชีได้

-	ระบบอ่ืน ๆ	ได้แก่	พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางระบบ	Online	

สมาชิกท่ีท�าธรุกรรมตา่ง	 ๆ	 กบัสภาวิชาชีพบญัชีสามารถ	

Download	ใบเสร็จรับเงินได้ผา่นระบบ	Online
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นางสาวชวนา  ววัิฒน์พนชาต ิ  ประธานอนุกรรมการ

2.นายสทุศัน์	 	 เวชพานิช	 	 อนกุรรมการ

3.นางวิไล	 	 ฉทัทนัต์รัศมี	 	 อนกุรรมการ

4.นายกิตตพิงษ์	 	 เลศิอนนัต์	 	 อนกุรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจรับงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำานาจหน้าที่

1.ตรวจสอบการปฏิบตังิานและผลงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไป

ตามสญัญาวา่จ้างและขอบเขตแหง่งาน

2.เสนอผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี	

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

3.แตง่ตัง้คณะท�างานเพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีเหน็สมควร

4.ปฏิบตังิานอ่ืน	ๆ		ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ผลการดำาเนินงาน
ได้ด�าเนินการตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย	 Hardware	

ท่ีได้จัดซือ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปีท่ีแล้วสามารถใช้

งานได้ปกติ

-	 ตรวจสอบความเรียบร้อยเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 Server	

แม่ข่าย

-	ตรวจสอบความเรียบร้อยระบบ	Network	Security	 ท่ี

ใช้ดูแลความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลท่ีได้เก็บรักษา

ใน	Server	แม่ข่าย

-	 ตรวจสอบความเรียบร้อย	 Access	 Point	 ส�าหรับใช้

งาน	 Wi-Fi	 ในพืน้ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี	 ท่ีใช้งานเช่ือมต่อ

เข้าถึง	 Network	 และสามารถใช้งาน	 	 Internet	 ได้ทุก

พืน้ท่ีของสภาวิชาชีพบญัชี
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.ศาสตราจารย์หรัิญ รดศีรี   ประธานคณะท�างาน

2.ดร.วีรวฒัน์	 	 กาญจนดลุ	 	 คณะท�างาน

3.นางกรรณิการ์	 	 งามโสภี		 	 คณะท�างาน

4.นางสาวปริมใจ		 เอ่ียมเพชราพงศ์	 	 คณะท�างาน

5.นางสาวอรอมุา		 ภูส่าตรา		 	 เลขานกุาร

คณะท�างานที่ปรกึษาพฒันา
วชิาชีพบญัชีภายใตข้้อตกลง
การสนบัสนนุเงินงบประมาณ
สภาวิชาชีพบัญชี

อำานาจหน้าที่

1.ให้ความเห็น	 ค�าแนะน�า	 ติดตามการด�าเนินงานเพ่ือ 

การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในขัน้ตอนต่าง	 ๆ	

ตามแผนการพฒันาวิชาชีพบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี

2.พิจารณาปรับแผนงบประมาณตามความจ�าเป็นและ

เหมาะสมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ภายใต้ข้อตกลงการ

สนบัสนนุงบประมาณพฒันาวิชาชีพบญัชี

ผลการดำาเนินงาน

คณะท�างานท่ีปรึกษาพฒันาวิชาชีพบญัชีภายใต้ข้อตกลง

กา รสนับสนุน เ งิ น งบประมาณสภา วิ ชา ชีพบัญ ชี	 

(คณะท�างานฯ)	 แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี	 9	 มกราคม	 พ.ศ.	 2552	

เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็	 ตดิตามและอนมุตัิงบประมาณ

สนับสนุนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีให้การ

สนบัสนนุงบประมาณจ�านวน	 20	 ล้านบาท	 โดยปรับปรุง

มาตรฐานเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีรวม	4	ด้าน	ได้แก่	มาตรฐาน

การบญัชี	มาตรฐานการสอบบญัชี	การประกนัคณุภาพงาน

สอบบญัชี	 และการก�าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	ซึง่ในปี	2557	คณะท�างานฯ 

ได้มีการประชมุจ�านวน	2	ครัง้		เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

การจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้าน

การพฒันาวิชาชีพบญัชีด้านต่าง	ๆ	ให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกบัแผนการด�าเนินงานในปัจจบุนัของคณะ

กรรมการในแตล่ะด้าน
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การประชมุนกับญัชีทัว่ประเทศ	 เป็นการประชมุใหญ่ระดบั

ประเทศท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้จดัขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี	

พ.ศ.	 2509	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักบัญชี

สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	และเร่ืองตา่ง	ๆ	

ท่ีผู้บริหารงานบญัชี	และผู้ปฏิบตังิานบญัชีควรทราบ	รวมทัง้

เป็นเวทีของการแลกเปลีย่นความรู้	ประสบการณ์	แนวคดิและ 

พฒันาการใหมเ่พ่ือเพ่ิมศกัยภาพของนกับญัชีไทย	 รวมทัง้

เช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลนกับญัชี

ส�าหรับงานการประชมุนกับญัชีทัว่ประเทศ	ครัง้ท่ี	19	ภายใต้

หวัข้อ	 “2020s…	 Where	 We	 Are…บทบาทนกับญัชีใน

ทศวรรษหน้า”	ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี	1-2	กนัยายน	พ.ศ.	2557	

โดยมีนางสาวชตุมิา	บณุยประภศัร	ปลดักระทรวงพาณิชย์	

เป็นประธานในพิธีเปิด	 ซึ่งมีแขกผู้ มีเกียรติ	 ผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี	อาจารย์	และผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในวงการวิชาชีพมาร่วมงานกวา่	1,400	คน	โดยได้รับความ

ร่วมมือในการจัดงานจากคณะท�างานซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรในวิชาชีพ	 และการสนับสนุนจากบริษัทชัน้น�า

ของประเทศ	รวมถงึส�านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่

ในการจดัการประชมุครัง้นี	้ สภาวิชาชีพบญัชีได้รับเกียรติ

จากวิทยากรท่ีเป็นผู้บริหารระดบัสงู	 และผู้ทรงคณุวฒิุจาก

ทัง้ภาครัฐและเอกชนจ�านวนมากกวา่	 30	 ทา่น	 ท่ีมาร่วม

บรรยายและเสวนาในหวัข้อส�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้บริหาร	และนกับญัชี	ตลอดทัง้สองวนั	ได้แก่	นกับญัชีกบั

ความส�าเร็จของธุรกิจ,	 	 Mega-trends	 :	 แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของโลก,	นวตักรรมการบริหารองค์กร

ยุคใหม่,	 	 Fair	 Value	 /	 Valuation,	 นักบัญชีกับธุรกิจ

ครอบครัวเป็นของคู่กนั,	 การส่งเสริมและพฒันานกับญัชี

ยคุใหม,่	 DNA	 ของนกับญัชีรุ่นใหม,่	 ปัญหา	 อปุสรรคของ

การปฏิบตังิานตามาตรฐานวิชาชีพ,	Current	Research	in	

Accounting	 และ	 Integrated	 Reporting	 โดยใน 

วนัสดุท้ายมีการสรุปประเด็นส�าคญัจากหวัข้อการประชมุ

ทัง้หมดและสิ่งท่ีสภาวิชาชีพบญัชีจะด�าเนินการต่อไปใน

หัวข้อ	 Moving	 Forward	 :	 ก้าวต่อไปของนักบัญชีใน

ทศวรรษหน้า	 โดยมีนายประสณัห์	 เชือ้พานิช	 นายกสภา

วิชาชีพบญัชี	นายสพุจน์	สงิห์เสนห์่	ประธานคณะอนกุรรม 

การจัดงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ	 ค รั ง้ ท่ี 	 19	 

รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธ�ารง	ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 และนางสาว 

แนง่น้อย	 เจริญทวีทรัพย์	ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี

ด้านการสอบบญัชีเป็นผู้ด�าเนินการอภิปราย	เป็นการปิดงาน

การจดังานประชุมนักบัญชี 
ทัว่ประเทศ ครัง้ท่ี 19

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านสรุปเนือ้หาของแต่ละหวัข้อข้างต้นได้จาก FAP Newsletter  

ฉบบัที่ 23 (พฤศจกิายน 2557) – 27 (มีนาคม 2558)
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องค์ประกอบ 
1.นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ประธานอนุกรรมการ

2.นางวิไล	 	 ฉทัทนัต์รัศมี	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.รศ.ดร.พส	ุ 	 เดชะรินทร์	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายวิชาการ

4.นางสาวแนง่น้อย		 เจริญทวีทรัพย์	 	 อนกุรรมการด้านการสนบัสนนุวิชาการและเอกสาร

5.นางปริศนา	 	 ประหารข้าศกึ	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายจดัหารายได้

6.นายเชาวรัตน์	 	 เชาวน์ชวานิล	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายกิจกรรมและสถานท่ี

7.นางสาวโสภาวดี	 เลศิมนสัชยั	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์

8.นายพรชยั	 	 กิตตปัิญญางาม	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายทะเบียนและจ�าหนา่ยบตัร

9.นางสาวชวนา	 	 วิวฒัน์พนชาติ	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายการเงิน

10.นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 อนกุรรมการ	และประธานฝ่ายพิธีการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการจดังาน 
ประชุมนกับญัชีทั่วประเทศ ครัง้ที่ 19 
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ประกอบด้วย คณะทำางานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะทำางานฝ่ายวิชาการและเอกสาร มีองค์ประกอบดังนี้
 	 1.		รศ.ดร.พส	ุ		 	 เดชะรินทร์	 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นางสาวแนง่น้อย	 เจริญทวีทรัพย์	 	 รองประธาน	

	 	 3.		นายลกัษณะน้อย	 พึง่รัศมี	 	 	 คณะท�างาน

	 	 4.		รศ.ดร.กญันิภทัธ์ิ	 นิธิโรจน์ธนทั	 	 คณะท�างาน	

	 	 5.		นายกิตติ	 	 เตชะเกษมบณัฑิตย์	 คณะท�างาน	

	 	 6.		ผศ.ดร.เกรียงไกร	 บญุเลศิอทุยั	 	 คณะท�างาน		

	 	 7.		ผศ.ดร.ขวญัสกลุ	 เตง็อ�านวย	 	 คณะท�างาน		

	 	 8.		นางสาวณชัชารีย์	 พงษ์รัตน์ธนาเดช	 	 คณะท�างาน

	 	 9.		ดร.ไพลนิ											 ตรงเมธีรัตน์	 	 คณะท�างาน

	 	 10.	นางวารุณี	 	 ปรีดานนท์	 	 คณะท�างาน		

	 	 11.	ดร.ศรายทุธ	 	 แสงจนัทร์	 	 คณะท�างาน

	 	 12.	นางสาวสายฝน	 อินทร์แก้ว	 	 คณะท�างาน		 	

	 	 13.	ดร.สนัสกฤต							 วิจิตรเลขการ	 	 คณะท�างาน

	 	 14.	นางสาวสพุตัรา	 ชาญสมร	 	 คณะท�างาน																										

	 	 15.	นางสาวสวุิมล	 กลุาเลศิ		 	 คณะท�างาน			

	 	 16.	นางสาวกฤติยา					 อธิวิทวสั		 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

2. คณะทำางานฝ่ายจัดหารายได้ มีองค์ประกอบดังนี้
 	 1.		นางปริศนา	 	 ประหารข้าศกึ	 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นางชาริตา	 	 ลีลายทุธ		 	 คณะท�างาน	

							 	 3.		นางวาสนา		 	 ธชทรงธรรม	 			 คณะท�างาน

	 	 4.		นายสกิุจ	 	 วงศ์ถาวราวฒัน์	 	 คณะท�างาน

	 	 5.		นายสมเกียรต	ิ	 หิรัญปัณฑาพร	 	 คณะท�างาน

	 	 6.		นางสาววิไลวรรณ	 กาญจนกนัต	ิ 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 	 7.		นางสาวอรอมุา	 ภูส่าตรา		 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

	 	 8.		นางสาวลดัดาวลัย์	 คงเรือง	 	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร	
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3. คณะทำางานฝ่ายกิจกรรมและสถานที่ มีองค์ประกอบดังนี้ 
 	 1.		นายเชาวรัตน์			 เชาวน์ชวานิล	 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นายปรีชา		 	 บณุยกิดา	 	 คณะท�างาน

	 	 3.		นางสนีุย์		 	 ศรไชยธนะสขุ	 	 คณะท�างาน

	 	 4.		นายวิชิต		 	 ลือชยัประสทิธ์ิ	 	 คณะท�างาน

	 	 5.		นางสาวชลุีพร		 นว่มทนง		 	 คณะท�างาน

	 	 6.		นายพีระพล	 	 พิภวากร		 	 คณะท�างาน

	 	 7.		นางปิยะลกัษณ์	 ศรีนิล	 	 	 คณะท�างาน

	 	 8.		นายธนพนัธ์	 	 วงศ์ชินศรี	 	 คณะท�างาน

	 	 9.		นายกิตติพงษ์			 เลศิอนนัต์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 	 10.	นายจตพุร		 	 วนัเตม็	 	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

	 	 11.	นางสาวอภิชญา		 ผิวทองดี		 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

4. คณะทำางานฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีองค์ประกอบดังนี้
 	 1.		นางสาวโสภาวดี	 เลศิมนสัชยั	 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นางสาวเพญ็ศรี	 สธีุรศานต์	 	 คณะท�างาน

	 	 3.		นางอภิญญา	 	 มัน่ช้อย	 	 	 คณะท�างาน	

	 	 4.		นายอ�านวย		 	 จิรมหาโภคา			 	 คณะท�างาน

					 	 5.		นายกิตติพงษ์		 เลศิอนนัต์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

					 	 6.		นายจตพุร	 	 วนัเตม็		 	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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5. คณะทำางานฝ่ายทะเบียนและจำาหน่ายบัตร มีองค์ประกอบดังนี้
 	 1.		นายพรชยั	 	 กิตตปัิญญางาม	 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นางสาวชวนา		 วิวฒัน์พนชาติ	 	 คณะท�างาน

	 	 3.		นางสวุนีย์	 	 กิตตปัิญญางาม	 	 คณะท�างาน

	 	 4.		นางสาวนงราม	 เลาหอารีดลิก	 	 คณะท�างาน

	 	 5.		นางสวุิมล	 	 กฤตยาเกียรณ์	 	 คณะท�างาน

	 	 6.		นางจินตนา	 	 เตชะมนตรีกลุ	 	 คณะท�างาน

	 	 7.		นางสาววชัรา	 	 วารุณประภา	 	 คณะท�างาน

	 	 8.		นายเทวา	 	 ด�าแดง	 	 	 คณะท�างาน

	 	 9.		นางสาวศวิภรณ์	 ถนอมศริิศลิป์		 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 	 10.	นางสาวพิชญากร	 วณิชสขุสมัพนัธ์	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

6. คณะทำางานฝ่ายการเงิน มีองค์ประกอบดังนี้
 	 1.		นางสาวชวนา			 วิวฒัน์พนชาติ				 	 ประธานคณะท�างาน

	 	 2.		นางสาวยวุนชุ		 เทพทรงวจัจ์	 	 คณะท�างาน	

	 	 3.		นายวิทยา	 	 บญุสาย		 	 คณะท�างาน

	 	 4.		นายกิตติพงษ์		 เลศิอนนัต์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร	

	 	 5.		นางสาวนิตยา		 ภมิูชยัวิจิตร์	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร	

	 	 6.		นางฉตัรชวาณี	 วงษ์งามข�า	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร	
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7. คณะทำางานฝ่ายพิธีการและเลขานุการ มีองค์ประกอบดังนี ้   

	 	 1.		นายชาญชยั	 	 ชยัประสทิธ์ิ	 	 ประธานคณะท�างาน	

	 	 2.		นายกนัตเมศฐ์		 โชตจิิราภิรมย์	 	 คณะท�างาน

	 	 3.		นายจิรณฐั	 	 กลูมงคลรัตน์	 	 คณะท�างาน

	 	 4.		นางสาวดรุณี	 	 ธนโชษิต		 	 คณะท�างาน	

	 	 5.		นางสาวธนภร		 ธนอาภาพงษ์	 	 คณะท�างาน

	 	 6.		นายนพวงศ์	 	 โอมาธิกลุ	 	 คณะท�างาน	

	 	 7.		นางสาวปรีณา	 ย่ิงชล	 	 	 คณะท�างาน

	 	 8.		นายไพรัตน์	 	 รัตนมนญูพร	 	 คณะท�างาน	 		

	 	 9.		นางลดัดา	 	 รัตนาอมัพวลัย์	 	 คณะท�างาน

	 	 10.	นายวิรัตน์	 	 กมลโสภณวศนิ	 	 คณะท�างาน

	 	 11.	นายศภุวฒิุ	 	 กิจเกือ้โกศล	 	 คณะท�างาน

	 	 12.	นางสนุทรี	 	 สริิพนัธุ์	 	 	 คณะท�างาน

	 	 13.	นางสาวองัคณา	 เฉลมิชยักิจ	 	 คณะท�างาน

	 	 14.	นายกิตตพิงษ์		 เลศิอนนัต์	 	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 	 15.	นางสาวสกุญัญา	 สายเสมา	 	 คณะท�างานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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องค์ประกอบ 
วาระปี 2554-2557
1.นายพรชัย     กติตปัิญญางาม  ประธาน

2.นายธีรพงษ์	 	 แก้วรัตนปัทมา	 	 รองประธาน

3.นายชยัยทุธ	 	 องัศวุิทยา	 	 อนกุรรมการ

4.นางชนิดา	 	 เกตเุอม	 	 	 อนกุรรมการ

5.นายเทวา		 	 ด�าแดง	 	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวนงราม		 เลาหอารีดลิก	 	 อนกุรรมการ

7.นายบญุเลี่ยม		 	 เหลืองนาคทองดี	 	 อนกุรรมการ

8.นายพนา	 	 วิวฒัน์พนชาติ	 	 อนกุรรมการ

9.นายศลิป์ชยั	 	 รักษาพล		 	 อนกุรรมการ

10.ดร.สมชาย		 	 เลศิภิรมย์สขุ	 	 อนกุรรมการ

11.นางสาวสชุาดา	 กรวิทยาศลิป์	 	 อนกุรรมการ

12.นางสวุนีย์		 	 กิตตปัิญญางาม	 	 อนกุรรมการ

13.นายโสมนสั	 	 ณ	บางช้าง		 	 อนกุรรมการ

14.ผู้แทนกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 	 	 อนกุรรมการ

									นางธารัตน์		 ปิตภิมิูสขุสนัต์										 		(ผู้แทนหลกั)

									นางสาวเรวดี	 วชิราภากร	 	 		(ผู้แทนส�ารอง)

15.นางสาววชัรา	 	 วารุณประภา	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการ 
ประสานการบริหารสาขา

เป้าหมายหลัก

1.ประสานงานกบัส�านกังานสาขาของสภาวิชาชีพบญัชี	 ในพระบรมราชปูถมัภ์	 เพ่ือให้การบริหารงานด�าเนินไปอยา่งคลอ่งตวั 

มีประสทิธิภาพและทนัตอ่เหตกุารณ์	ทัง้งานด้านทะเบียนสมาชิก	การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท�าบญัชี	การแจ้งและการฝึกหดังาน

สอบบญัชี	 การขอขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	 การขอความเหน็ชอบชัว่โมงการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทาง

วิชาชีพ	และงานอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี

2.ด�าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีมอบหมาย
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รายนามคณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขา

ส�านักงานสาขา

ขอนแก่น

1.ผศ.ดร.ศริิลกัษณ์			 ศทุธชยั	 	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.นางสาวปาริชาติ	 บตุรวงค์		 	 รองประธานอนกุรรมการและเลขานกุาร

3.นางวิภาพร	 	 วีรฤทธิชยั	 	 อนกุรรมการ

4.นางสาวณฐัพร	 	 พนัธุ์งาม		 	 อนกุรรมการ

5.นายประเสริฐ	 	 วรวฒันากลุ	 	 อนกุรรมการ

6.นายปวิช	 	 แสนชยัธร	 	 อนกุรรมการ

7.นางสริิภรณ์	 	 ศกัดิ์สจุริต	 	 อนกุรรมการ

8.นายชินวฒัน์	 	 พบวนัดี	 	 	 อนกุรรมการ

9.นางวรรณี	 	 กนกศีชริน	 	 อนกุรรมการ

10.นางสาวปรียากร	 นกัร้อง	 	 	 อนกุรรมการ

11.นางสาวธนิดา		 อทุยาพงษ์	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

12.นางสาวอาริยา	 ธีรธวชั	 	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

13.นางสาววิชชลุดา	 เวชกลู	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

14.นายธานี	 	 วฒันเสถียร	 	 ท่ีปรึกษา

15.นายสชุาต	ิ 	 สมใจวงษ์	 	 ท่ีปรึกษา

16.นายสกิุจ	 	 สหนกุลู	 	 	 ท่ีปรึกษา

ส�านักงานสาขา

ชลบุรี

1.ดร.ศริดา	 	 จารุตกานนท์	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.สมศกัดิ์	 	 ประถมศรีเมฆ	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.ดร.อิสราภรณ์	 	 พลนารักษ์	 	 อนกุรรมการ

4.นายพงษ์สนัต์	 	 วาณิชพงษ์พนัธุ์	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาวไสว	 	 ธนสงวนวงศ์	 	 อนกุรรมการ

6.นายชวินโรจน์	 	 ธีรพชัรพร	 	 อนกุรรมการ

7.นางสาวนงนชุ	 	 เจนการประเสริฐ	 	 อนกุรรมการ

8.นางสาวภรณ์ศริิ	 ศศศิาสตร์	 	 อนกุรรมการ

9.นางสาวกรวิภา			 เทียนภาสกร			 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

10.นางสาวศิริวรรณ	 ภิญโญสริิพนัธุ์	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์ 

11.นางพชันี	 	 นนทศกัดิ์	 	 ท่ีปรึกษา

12.นายเกียรต	ิ 	 ก่อเกียรต	ิ 	 ท่ีปรึกษา

13.นางปรียา	 	 สวุรรณโชตชิว่ง	 	 ท่ีปรึกษา
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1.รศ.บญุสวาท		 	 พฤกษิกานนท์		 	 ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.นฤนาถ	 	 ศราภยัวานิช	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.ดร.กรวีร์	 	 ชยัอมรไพศาล	 	 อนกุรรมการ

4.นางสาวสปุรียา		 มณีใส	 	 	 อนกุรรมการ

5.รศ.ดร.พิธากรณ์	 ธนิตเบญจสทิธ์ิ	 	 อนกุรรมการ

6.นางจนัทร์จิรา	 	 ม้าล�าพอง	 	 อนกุรรมการ

7.นางยสัมิตกอร์	 	 คาร์นิยอร์	 	 อนกุรรมการ

8.นางณิยดา	 	 พนัธุ์ทอง		 	 อนกุรรมการ

9.ดร.อรรถพงศ์	 	 พีระเชือ้	 	 	 อนกุรรมการ

10.นายขจิต		 	 ชยัวิวธัน์		 	 อนกุรรมการ

11.นายยงยทุธ	 	 พลอยทบัทิม	 	 อนกุรรมการ

12.นายจกัรกฤษณ์	 ตนัตพิงศ์	 	 อนกุรรมการ

13.ผศ.สทุธิดา	 	 จนัทร์คง		 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

14.นายเจษฎา	 	 เลี่ยมประวตั	ิ 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

15.ผศ.ดร.ชยัยศ	 	 สมัฤทธ์ิสกลุ	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

16.รศ.ชศูรี		 	 เทีย้ศริิเพชร	 	 ท่ีปรึกษา

17.รศ.อมรา		 	 โกไศยกานนท์	 	 ท่ีปรึกษา

18.นางสาวอรุณี	 	 ธีระสนุทร	 	 ท่ีปรึกษา

19.นางปริศนา	 	 จิตต์ปรารพ	 	 ท่ีปรึกษา

20.นายณรงค์	 	 คองประเสริฐ	 	 ท่ีปรึกษา

21.ดร.องอาจ	 	 กิตตคิณุชยั	 	 ท่ีปรึกษา

22.ดร.ณรงค์		 	 ตนานวุฒัน์	 	 ท่ีปรึกษา

23.นายชาตรี	 	 ตนัตวิาณิชกิจ	 	 ท่ีปรึกษา

24.นายสรุพล	 	 วฒันโยธิน	 	 ท่ีปรึกษา

25.นางนารีรัตน์	 	 จนัทรมงักร	 	 ท่ีปรึกษา

26.รศ.ดร.สริิวฒิุ	 	 บรูณพิร	 	 	 ท่ีปรึกษา

ส�านักงานสาขา

เชียงใหม่
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ส�านักงานสาขา

นครสวรรค์

ส�านักงานสาขา

นครราชสีมา

1.รศ.สวุฒันา	 	 ตุ้งสวสัดิ์		 	 ประธานอนกุรรมการ

2.รศ.เลศิลกัษณ์	 	 กาญจนวฒันา	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.สมใจ	 	 บญุหม่ืนไวย	 	 รองประธานอนกุรรมการ

4.นางสนุนัท์	 	 สภุา	 	 	 อนกุรรมการ

5.นางปฏิมา	 	 ถนิมกาญจน์	 	 อนกุรรมการ

6.นางพร้อมพร	 	 ภวูดิน	 	 	 อนกุรรมการ

7.นางสาวชตุิมา	 	 นาคประสทิธ์ิ	 	 อนกุรรมการ

8.นางพรพิมล	 	 อิฐรัตน์	 	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

9.นางสาวเกศชฎา	 ธงประชา	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

10.ดร.อษุณา	 	 แจ้งคล้อย	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

11.ผศ.พลานชุ	 	 คงคา	 	 	 เลขานกุาร 

12.นางประไพศรี	 	 สภุา	 	 	 ท่ีปรึกษา

13.ผศ.วิไลวรรณ	 	 อศัวกลุ	 	 	 ท่ีปรึกษา

14.นางประกายมาศ	 กิริวฒันศกัดิ์	 	 ท่ีปรึกษา

15.ผศ.นงนชุ	 	 ศรีสตัตบตุร	 	 ท่ีปรึกษา

1.นางธนพร	 	 กศุลธรรมรัตน์	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.นายณนน	 	 มากกมลธรรม	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.มนตรี	 	 ไชยานกุลูกิตต	ิ 	 รองประธานอนกุรรมการ

4.นายเอนก	 	 เมธเศรษฐ	 	 รองประธานอนกุรรมการ

5.ผศ.นิตยา	 	 ชนินทยทุธวงค์	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวจ�าเนียร	 สขุสวรรค์	 	 อนกุรรมการ

7.นางจีรวรรณ	 	 จนัลา	 	 	 อนกุรรมการ

8.นางสาวกนัตยา		 มานนท์	 	 	 อนกุรรมการ

9.นายถาวร	 	 พงษ์จินดาทิพย์	 	 อนกุรรมการ

10.นางจรรยา	 	 โพลา	 	 	 อนกุรรมการ

11.นายวีราพชัร์	 	 ธารบวัสวรรค์	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

12.นางสาววรรณิศา	 กลิน่ชยั	 	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์ 

13.นางปราณี	 	 เนรมิตร	 	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

14.นางสาวพชัรีย์		 นฤหาย	 	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

15.นางสาวอษุา	 	 คงสบิ	 	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

16.นางอณภุา	 	 คณุาสนิธาร	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

17.นางแววตา	 	 สกลุสรรเสริญ	 	 ท่ีปรึกษา

18.นายสชุาต	ิ 	 ทรัพย์ข�า		 	 ท่ีปรึกษา 

19.คณบดี	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์	 ท่ีปรึกษา
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ส�านักงานสาขา

ภูเก็ต

1.นางพรรณ์ธญักร	 ถาวรภทัรพงษ์	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.นางสาวปฐมพร		 เจียมจตุกิลุ	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นายภานวุฒัน์	 	 อรุณทิพย์ไพฑรูย์	 	 อนกุรรมการ

4.นางกิระนชุ	 	 ศขุสวสัดิ์	ณ	อยธุยา	 อนกุรรมการ

5.นางสาววรัชพนัธ์	 โภคาพนัธ์	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวนสุรา	 	 ฟองศรีสนิ	 	 อนกุรรมการ

7.นางสกุญัญา	 	 พฤฒิพนัธ์	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

8.นายธนวฒัน์	 	 พึง่ทองค�า	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

9.นางวนิดา	 	 อธิกิจไพบลูย์	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

10.นางสาวจฬุารัตน์	 โฆษิตานราพร	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

11.รศ.มนสั	 	 ชยัสวสัดิ์		 	 ท่ีปรึกษา

12.นางวิมลวรรณ		 เจริญ	 	 	 ท่ีปรึกษา

13.นายสญัชยั	 	 รัตนสงวน	 	 ท่ีปรึกษา

14.นางสาวพรรณี		 นฤขตัพิชยั	 	 ท่ีปรึกษา

ส�านักงานสาขา

มหาสารคาม

1.รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี	 อตุสาหะวาณิชกิจ	 ประธานอนกุรรมการ

2.ดร.อคัรเดช	 	 ฉวีรักษ์	 	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.ผศ.ดร.ญาณินท์	 ตัง้ภิญโญพฒิุคณุ		 อนกุรรมการ

4.นายพินิจ	 	 ตัง้ใจ	 	 	 อนกุรรมการ

5.นางสชุาดา	 	 อิฐฎากร		 	 อนกุรรมการ

6.อาจารย์นภทัร	 	 จนัทรจตรุภทัร	 	 อนกุรรมการ

7.อาจารย์มจุรินทร์	 แก้วหยอ่ง	 	 อนกุรรมการ

8.อาจารย์ผกากรอง	 บรรดาศกัดิ์	 	 อนกุรรมการ

9.อาจารย์อมร	 	 โทธรรม	 	 	 อนกุรรมการ

10.นางสาววลัภา		 มาลาเพชร	 	 อนกุรรมการ

11.นายจรัลพฒัน์		 แซต่ัง้	 	 	 อนกุรรมการ

12.ดร.กญัญมน	 	 วิทยาภมิู	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

13.ดร.ไพรัช	 	 พรพนัธ์เดชวิทยา	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

14.ดร.ศรีรุ่งรัตน์	 	 สดุสมบรูณ์	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

15.อาจารย์รสจรินทร์	 กลุศรีสอน	 	 อนกุรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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ส�านักงานสาขา

สงขลา

1.นางสนุทรี	 	 จนัทร์ดีย่ิง	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.นางดวงตา	 	 ภกัดีเศรษฐกลุ	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นายไชยยงค์	 	 อดุมพงศ์ไพบลูย์	 	 อนกุรรมการ

4.นายวิชิต	 	 รุจิพชัรกลุ	 	 อนกุรรมการ

5.นายจงชยั	 	 ชินอคัรวฒัน์	 	 อนกุรรมการ

6.นางสาวปนดัดา		 อนนัตชยัโสภณ	 	 อนกุรรมการ

7.นายยรรยง	 	 เมธาพาณิชย์	 	 อนกุรรมการ

8.นายสนุทร	 	 ศภุรานนท์	 	 อนกุรรมการ

9.นายทรงเกียรต	ิ 	 แก้วนรัุชดาสร	 	 อนกุรรมการ 

10.นางปัทมา	 	 อินทรศรี		 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

11.นายช�านิ	 	 คณาวฒิุ		 	 ท่ีปรึกษา

12.รศ.สมแก้ว	 	 รุ่งเลศิเกรียงไกร	 	 ท่ีปรึกษา

13.ดร.กลุวดี	 	 ลิม่อสุนัโน	 	 ท่ีปรึกษา

1.นางบงัอร	 	 เลศิไพศาล	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.พ.ต.มนตรี	 	 หม่ืนระย้า	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นางสาวเฉลมิพร	 บวัพา	 	 	 อนกุรรมการ

4.นายไชยกฤต	 	 เอือ้กฤดาธิการ	 	 อนกุรรมการ

5.นางสาววสัยามน	 รักษ์บ�ารุง	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

6.นางอรัญญา	 	 ปรางชว่ยทิพย์	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

7.นางวราพร	 	 สทุธิจ�านง	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

8.นางสาวปิยะรัตน์	 ชจู�า	 	 	 อนกุรรมการและปฏิคม

9.นางสาวสกุญัญา	 ปัญญา	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร 

10.นายวชัระ	 	 ตา่งใจ	 	 	 ท่ีปรึกษา

ส�านักงานสาขา

สุราษฎร์ธานี

ส�านักงานสาขา

อุบลราชธานี

1.นายสมชยั	 	 ปรีดาสนัติ์	 	 ประธานอนกุรรมการ

2.นายวิเชียร	 	 ตนัตศิริินทร์	 	 รองประธานอนกุรรมการ

3.นายสพุร	 	 เสถียรเสาวภาคร์	 	 รองประธานอนกุรรมการ

4.ผศ.ดร.กิตตมิา	 	 จงึสวุดี	 	 	 อนกุรรมการ

5.ดร.ฐิตารีย์	 	 ไตรสรณปัญญา	 	 อนกุรรมการ

6.นางสมจิตต์	 	 เทพพิพิธ		 	 อนกุรรมการ

7.นายณรงค์	 	 ตัง้ย่ิงยง		 	 อนกุรรมการ

8.นางสาวฐานิดา		 อทุธา	 	 	 อนกุรรมการ

9.ผศ.วาสนา	 	 กวีนฏัธยานนท์	 	 อนกุรรมการ

10.ผศ.ประนอม	 	 ค�าผา	 	 	 อนกุรรมการและเหรัญญิก

11.นางวิจิตราพร			 เอกไพศาลทรัพย์	 	 อนกุรรมการและประชาสมัพนัธ์

12.นางเพญ็ประภา	 ฐานานศุกัดิ์	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

13.นางฐานิสร์สภุางค์	 บวรวงศ์พิทกัษ์	 	 อนกุรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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สรุปการจัดอบรมสัมมนาของสำานักงานสาขา ของสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ ช่ือหลักสูตร สาขา

14	มีนาคม	พ.ศ.	2557 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ปี	2557	และ	2558	 เชียงใหม่

15	มีนาคม	พ.ศ.	2557 สารพนัปัญหา	ภาษีเงินได้นิติบคุคล เชียงใหม่

22	มีนาคม	พ.ศ.	2557 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป นครสวรรค์

22	มีนาคม	พ.ศ.	2557 Update	ภาษีหกั	ณ	ท่ีจา่ย	และภาษีมลูคา่เพ่ิม มหาสารคาม

26	เมษายน	พ.ศ.	2557 Update	ประเดน็ในมาตรฐานการบญัชีท่ีส�าคญั	TFRS	ปี	2556	 นครสวรรค์

7	มิถุนายน	พ.ศ.	2557 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน สงขลา

21	มิถุนายน	พ.ศ.	2557
แนวทางการปฏิบตักิารบญัชีส�าหรับสญัญาเชา่	สญัญาก่อสร้าง	และ

อสงัหาริมทรัพย์	
ขอนแก่น

28	มิถุนายน	พ.ศ.	2557

ค�าอธิบายค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	19)	จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	ส�าหรับผู้สอบบญัชี	ปี	2557	และการปรับตวั

ของผู้สอบบญัชีกบัการควบคมุคณุภาพการสอบบญัชี	รุ่นท่ี	2/57	

ขอนแก่น

5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี	2557	และ	2558 อุบลราชธานี

19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ	NPAEs	 นครราชสีมา

26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557

เจาะลกึมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้ในปี	2557	เร่ือง	ท่ีดนิ	อาคาร	และ

อปุกรณ์,	อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ	และรายได้	(TAS	16,	TAS	40,	

TAS	18)	

เชียงใหม่

26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557
แนวทางการปฏิบตักิารบญัชีส�าหรับสญัญาเชา่,สญัญาก่อสร้างและ

อสงัหาริมทรัพย์
นครสวรรค์

2	สิงหาคม	พ.ศ	2557 เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิตบิคุคล	 ชลบุรี

16-17	สิงหาคม	พ.ศ	

2557
Update	ภาษีอากรและบญัชี	 สงขลา

21	สิงหาคม	พ.ศ.		2557 TFRS	เก่ียวกบัรายได้	 ชลบุรี

ผลการดำาเนินงาน

คณะอนุกรรมการประสานงานบริหารสาขา	ได้ประสานงานกับส�านักงานสาขาในการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพ	และการให้บริการแก่สมาชิกท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัของแตล่ะส�านกังานสาขาในด้านตา่ง	ๆ	ได้แก่

1.การจดัอบรมและสมัมนาอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี	2557	โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและพฒันาความรู้และประสบการณ์
ด้านวิชาชีพบญัชีให้กบัสมาชิก	นกัศกึษา	และบคุคลทัว่ไปในสว่นภมิูภาค

2.การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและผู้สอบบญัชี	 เช่น	 การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี	 
การตอ่อายใุบอนญุาตผู้สอบบญัชี	และการสมคัรทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีกรณีสมคัรใหม	่เป็นต้น

3.การจ�าหนา่ยหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชี	 เชน่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มาตรฐานการบญัชี	 มาตรฐาน
การสอบบญัชี	และมาตรฐานการควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชี	เป็นต้น
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วันที่ ช่ือหลักสูตร สาขา

6	กันยายน	พ.ศ.	2557
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	ทกุฉบบั	:	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

วิชาบญัชี	รุ่นท่ี	3/57
เชียงใหม่

20	กันยายน	พ.ศ.	2557
การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได้รอตดับญัชีตามมาตรฐานการบญัชี	 

ฉบบัท่ี	12	ภาษีเงินได้
ขอนแก่น

20	กันยายน	พ.ศ.	2557 เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิตบิคุคล มหาสารคาม

27	กันยายน	พ.ศ.	2557 เจาะลกึวิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs ชลบุรี

27	กันยายน	พ.ศ.	2557
แนวทางการปฏิบตักิารบญัชีส�าหรับสญัญาเชา่	สญัญาก่อสร้าง	และ

อสงัหาริมทรัพย์
อุบลราชธานี

2	ตุลาคม	พ.ศ.	2557
สมัมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ	(Breakeven	Point)	และ

การตดัสนิใจเพ่ือการบริหารด้วย	MS	Excel
ชลบุรี

	4	ตุลาคม	พ.ศ.	2557
เจาะลกึมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้ในปี	2557	เร่ือง	ท่ีดนิ	อาคาร	และ

อปุกรณ์	,	อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ	และรายได้
สุราษฎร์ธานี

4	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2557)	รุ่นที่	1/57	 มหาสารคาม

10	ตุลาคม	พ.ศ.	2557 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน	 ชลบุรี

18	ตุลาคม	พ.ศ.	2557
ค�าชีแ้จงข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัท่ี	19)	จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบญัชี	ส�าหรับผู้สอบบญัชีปี	2557
เชียงใหม่

22	ตุลาคม	พ.ศ.	2557
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	ทกุฉบบั	:	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

วิชาบญัชี	รุ่นท่ี	4/57
ขอนแก่น

7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	ในปี	2557	 ชลบุรี

8	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
UPDATE	กฎหมายภาษีอากรใหม	่2558	พร้อมกลยทุธ์ทางภาษีกบั	 

AEC	2015		
นครราชสีมา

9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 ก้าวทนัภาษีมลูคา่เพ่ิม	 ชลบุรี

29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน สุราษฎร์ธานี

12	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 ประเด็นการปฏิบัติ	NPAEs	เปรียบเทียบกับ	IFRS	for	SMEs	 เชียงใหม่

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 Update	ประเดน็ภาษีเงินได้นิตบิคุคลและภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา		 เชียงใหม่

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	ทกุฉบบั	:	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

วิชาบญัชี	รุ่นท่ี	5/57
สงขลา

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
เจาะลกึประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ส�าหรับธรุกิจ	

NPAEs/SMEs	เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร
นครสวรรค์

14	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2557)	 สงขลา

20	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 เจาะลกึวิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs	 นครราชสีมา

20	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2557)	รุ่นท่ี	4/57 ขอนแก่น

20	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป อุบลราชธานี
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สภาวชิาชีพบัญชี ในฐานะองค์กรวิชาชีพบญัชีของประเทศ และเป็นสมาชิกของสมาพันธน์กับัญชีสากล 
(International Federation of Accountants : IFAC) และสมาชิกของสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน 
(ASEAN Federation of Accountants : AFA) ไดเ้ข้ารว่มการประชุมสมัมนาที่เกี่ยวข้องกบัวชิาชีพบัญชี
กับองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมก�าหนดและ 

ให้ความคิดเห็น รวมทั้งยกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสากล โดยสรุปความร่วมมือ 
และการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในปี 2557 ได้ดังนี้

P.127
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1.ความร่วมมือกับ IFAC

• การประชุม IFAC Council Meeting และ World 

Congress of Accountants 2014  

ในระหว่างวันท่ี 	 7	 –	 13	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2557	 

นายประสัณห์	 เชือ้พานิช	 นายกสภาวิชาชีพบัญชีและ 

นางวิไล	 ฉัททนัต์รัศมี	 เลขาธิการ	 เป็นผู้ แทนในการเข้า

ร่วมงานประชมุ	 IFAC	 Council	 Meeting	 และ	 World	 

Congress	 2014	 ณ	 กรุงโรม	 ประเทศอิตาล	ี โดยเม่ือวนัท่ี	

7	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2557	 เป็นการประชมุ	 IFAC	 Council	

Meeting	 เพ่ือติดตามความคืบหน้าของวิชาชีพบญัชีใน

ระดบัสากล	 รวมทัง้แสดงความคิดเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ในฐานะสมาชิก	 IFAC	 และตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ

จากประเทศไทย	นอกจากนัน้	ยงัได้มีการเลือกและรับรอง	

President	 คนใหมข่อง	 IFAC	 อยา่งเป็นทางการ	 ซึง่ได้แก่	

Ms.Olivia	 Kirtley	 จากสหรัฐอเมริกา	 โดยมีวาระการด�ารง

ต�าแหนง่	2	ปี	เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน	2557-2559	ทัง้นี	้

Ms.Kirtley	 ถือเป็นสุภาพสตรีท่านแรกท่ีได้รับเลือกเป็น	

President	ของ	IFAC	อีกด้วย

ส�าหรับการประชมุ	 World	 Congress	 ในระหวา่งวนัท่ี 

10-13	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2557	 นายประสณัห์	 เชือ้พานิช 

นายกสภาวิชาชีพบญัชี	และนางวิไล	ฉทัทนัต์รัศมี	เลขาธิการ

พร้อมด้วยอธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้า	ผู้แทนจากส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย		อาจารย์จากมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์	 และคณะผู้ แทนส�านักงานบญัชีคุณภาพ	

ได้เข้าร่วมงาน	World	Congress	 of	 Accountants	 2014	

ซึง่เป็นงานสมัมนาระดบัโลกท่ีจดัขึน้	 1	 ครัง้	 ในรอบ	 4	 ปี	

ส�าหรับให้ผู้ ท่ีอยู่ในแวดวงบัญชีได้ติดตามความคืบหน้า

และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	 ส�าหรับการประชมุในครัง้นี ้

จดัขึน้ภายใต้	Theme	“Learning	from	the	past,	Builing	the	

Future”	 โดยมีหวัข้อหลกั	 ๆ	 ของการสมัมนา	 ได้แก่	 The	

new	auditor’s	 report,	 Fighting	corruption	and	 fraud:	

the	 role	 for	 professional	 accountants,	 International 

Education	 Standards	 and	 Auditor	 Competence,	 

Convergence	 to	 IFRS	 and	 Global	 Consistency,	

The	 building	 blocks	 of	 audit	 quality,	 Public	 sector	 

accounting	 and	 the	 move	 to	 accrual	 accounting,	

Code	of	ethics	shaping	behavior,	 Integrated	 reporting:	

top	challenges	and	opportunities	เป็นต้น	

นอกเหนือจากเร่ืองราวเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีแล้ว	 ยงัมีเร่ือง

ของเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเจริญเติบโตของภาคธรุกิจซึง่

ถือเป็นสว่นหนึ่งท่ีเป็นกญุแจส�าคญัของการขบัเคลื่อนและ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน	 เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมงานได้รับข้อมลูความรู้

แบบบรูณาการอีกด้วย	 นอกจากสาระความรู้ท่ีได้จากการ

เข้าร่วมสมัมนาแล้ว	 ยงัถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตวัแทนจากองค์กร

วิชาชีพบัญชีท่ีมาจากประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 เพ่ือสร้าง

ความร่วมมือกนัในอนาคต	
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2.ความร่วมมือกับ ASEAN Federat ion of

Accountants (AFA) 

• การประชุม The 114th AFA Council Meeting

												จัดขึ น้ระหว่างวัน ท่ี 	24-25	มกราคม	พ.ศ. 	2557	 

ณ	เมืองเซบ	ูประเทศฟิลิปปินส์

• การประชุม LICPA and ACCA Conference & The 

116th AFA Council Meeting 

ระหวา่งวนัท่ี	25-26	ตลุาคม	พ.ศ.	2557	ณ	เมืองเวียงจนัทน์	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สภาวิชาชีพบญัชี	 ในฐานะสมาชิก	AFA	 ได้รับเชิญเข้าร่วม

งาน	LICPA-ACCA	Conference	และ	AFA	Council	

Meeting	ครัง้ท่ี	116	ณ	เมืองเวียงจันทน์	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ระหวา่งวนัท่ี	 25-26	 ตลุาคม	

พ.ศ.	 2557	 	 โดยมีนายประสัณห์	 	 เชือ้พานิช	 นายก 

สภาวิชาชีพบัญชี	 นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี	 เลขาธิการ 

สภาวิชาชีพบญัชี	 และนางสาวกฤตยิา	 อธิวิทวสั	 ผู้จดัการ

ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้ สอบบัญชี	 เป็น 

ตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่วงาน	 LICPA-ACCA	 

Conference	 ในหวัข้อ	 “Strengthening	 the	 Accountancy	

Profession	with	Global	and	Regional	 Integration”	เม่ือวนั

ท่ี	25	ตลุาคม	พ.ศ.	2557	จดัโดย	Lao	Institute	 of	Certified	 

Public	Accountants	(LICPA)	ซึง่เป็นองค์กรวิชาชีพบญัชี

ของประเทศลาว	 ร่วมกบั	 Association	 of	 Chartered 

Certified	 Accountants	 (ACCA)	 ซึ่งเป็นองค์กร

สากลของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี	 มีผู้ เ ข้า ร่วมงาน

กว่า	150	คน	ประกอบด้วยผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศลาว	 และตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพบัญชีจาก

ประเทศในอาเซียน	 ในงานนี	้ นายประสัณห์ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ	 Improving	 Legal	 and	 

Regulatory	 Frameworks	 -	 in	 Thailand	 ท�าให้ผู้ เข้า 

ร่วมงานมีความเข้าใจเก่ียวกบัการท�างานของสภาวิชาชีพบญัชี	

กฎหมายและการท�างานของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีใน

ประเทศไทยมากขึน้

จากนัน้ในวนัท่ี	 26	 ตลุาคม	 พ.ศ.	 2557	 เป็นการประชมุ	

AFA	Council	Meeting	ซึง่เป็นการประชมุรายไตรมาสของ

องค์กรวิชาชีพบญัชีของกลุม่ประเทศสมาชิกในอาเซียน	ใน

การประชมุครัง้นีมี้การท�า	workshop	เพ่ือหารือในแนวทาง

ท่ีจะร่วมกันพัฒนาวิชาชีพและผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี

ของทกุประเทศในอาเซียนให้มีมาตรฐานในระดบัเดียวกนั	

รวมทัง้ผลกัดนัให้	 AFA	 เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับจาก	

IFAC	ด้วย
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3. ความร่วมมือกับ IFRS Foundation

• IFRS Advisory Council

The	Trustee	of	the	IFRS	Foundation	มีการประกาศแตง่ตัง้

กรรมการ	 ใน	 IFRS	Advisory	Council	 เพ่ิม	 15	คน	แทน

กรรมกรรมการชดุเดิมท่ีครบวาระในช่วงสิน้เดือนธันวาคม	

2557	โดยนายประสณัห์	เชือ้พานิช	นายกสภาวิชาชีพบญัชี	

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการดงักล่าวด้วย	 ซึง่มีผลตัง้แต่

วนัท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2558	เป็นต้นไป	

IFRS	 Advisory	 Council	 ท�าหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษา

กับ	 IFRS	 Foundation	 และ	 IASB	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ 

แผนยทุธศาสตร์	 กลยทุธ์	 การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน	 

และการวางแผนการทางานในด้านวิชาการ	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพของ	 IFRS	 รวมถงึการสร้าง

เครือขา่ยการท�างานให้เกิดการยอมรับในระดบัสากลตอ่ไป	 

โดยวาระการด�ารงต�าแหนง่จะอยูท่ี่	 3	 ปี	 แตไ่มเ่กิน	 6	 ปี	 

ซึง่มีการประชมุครัง้แรกของปี	2558	ไปแล้วเม่ือวนัท่ี	23-24	

กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2558	ท่ีผา่นมา

• การประชุม World Standard-Setters Meeting

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี		โดย	ผศ.วิภาดา	

ตนัตปิระภา	และนางสาวสมบรูณ์	ศภุศริิภิญโญ	เป็นผู้แทน

เข้าร่วมการประชมุ	 ในวนัท่ี	 29-30	 กนัยายน	 พ.ศ.	 2557	 

จดัโดย	The	International	Accounting	Standard	Board	

(IASB)	 ประจ�าปี	 2014	 ณ	 กรุงลอนดอน	 ประเทศองักฤษ	

การประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบ

เก่ียวกบัแนวโน้มการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ	การก�าหนดและการบงัคบัใช้	พร้อมกบั

ได้มีโอกาสทราบถึงทิศทางในการพัฒนาตลอดจนความ

ก้าวหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ	 และท่ีมาของการปรับปรุงข้อก�าหนดของ	 IFRSs	

อยา่งตอ่เน่ือง	 รวมทัง้ทราบถงึแนวทางของ	 IASB	 ในการ

ปรับปรุง	IFRSs	ในอนาคต

4.Singapore Accountancy Convention 2014

งาน	 Singapore	 Accountancy	 Convention	 2014	 ซึง่

จดัขึน้ในระหวา่งวนัท่ี	 30	 กรกฎาคม	 –	 1	 สงิหาคม	 พ.ศ.	

2557	ณ	ประเทศสิงคโปร์ 	โดย	ISCA	ได้ เ รียนเชิญ 

นายประสณัห์	 	 เชือ้พานิช	 ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบญัชี	

เข้าร่วมงานสมัมนาดงักลา่ว	 โดยในงานมีหวัข้อสมัมนาท่ี

นา่สนใจประกอบด้วย	(1)	ISCA	Ethics	Forum		(2)	ISCA	

Integrated	 Reporting	 Forum	 (3)	 ISCA	 Accountancy	

และ	 (4)	 ISCA	 Auditing	 and	 Assurance	 Conference	

นอกจากนี	้ ชว่งค�่าของคืนวนัท่ี	 31	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2557	

มีการจดังาน	 Conference	 Singapore	 Accountancy	

Award	2014	ภายใต้	Theme	 “Celebrating	Excellence	

in	Accountancy”	อีกด้วย
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สรุปรายงานการจัดอบรม/สัมมนาประจำาปี 2557
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557) : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชี

อัตราส่วนการจัดหลักสูตรอบรมตามด้านวิชาชีพบัญชี  ปี 2557

แผนภาพแสดงจ�านวนผู้เข้ารับการอบรม และรายได้ตามด้านวิชาชีพบัญชี ปี 2557

P.131

จำานวนคน 

ต่อหลักสูตร

รายได้ 

ประจำาปี 2557 (บาท)

ด้านการทำาบัญชี 1,134 3,598,222

ด้านการสอบบัญชี 849 2,709,580

ด้านการบัญชีบริหาร 1,162 6,771,483

ด้านการบัญชีภาษีอากร 1,722 4,378,784

ด้านการวางระบบบัญชี 1,383 4,746,824

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 7,731 9,125,698

ด้านกำาหนดมาตรฐานการบัญชี 4,324 7,463,515

IN HOUSE TRAINING 570 1,055,075

18,875 39,849,181
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ลำาดับ ด้านการทำาบัญชี
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายไดป้ระจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 ข้อควรระวงัในการปิดบญัชี	การจดัท�างบการเงิน	และการย่ืนภาษีเงินได้ 	351 615,233	

2 แนวปฏิบตักิารบญัชีต้นทนุส�าหรับนกับญัชี 72 315,421

3
เจาะลกึประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธรุกิจ	NPAEs/SME

เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร
186 	326,915

4 การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป 246 431,962

5 ประกาศนียบตัร	Professional	Controller 69 1,633,645

6 เทคนิคการจดัท�าและย่ืนแบบ	บช.1	ให้ถกูต้องตามประกาศ	ป.ป.ช. 210 275,046

รวม
 1,134 3,598,222

 6  หลักสูตร 

ลำาดับ ด้านการสอบบัญชี
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายได้ประจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 การเขียนรายงานการสอบบญัชีตอ่งบการเงิน	(ภาคปฏิบตัิ)	 123 462,617

2 การวางแผนการตรวจสอบ	(ภาคปฏิบตั)ิ 111 404,829

3 การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคมุภายใน	(ภาคปฏิบตั)ิ 72 371,277

4 การตรวจสอบเนือ้หาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ	(ภาคปฏิบตัิ)	 105 432,492

5 แนวปฏิบตัติาม	TSQC1		ส�าหรับผู้สอบบญัชีท่ีปฏิบตังิานคนเดียว 274 615,374

6 แนวปฏิบตัติาม	TSQC1		ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชี 123 290,187

7 แนวปฏิบตัติาม	TSQC1		ส�าหรับส�านกังานสอบบญัชีตลาดทนุ 41 132,804

รวม
849 2,709,580

 7  หลักสูตร 
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ลำาดับ ด้านการบัญชีบริหาร
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายได้ประจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท�าก�าไร 192 322,617

2 Corporate	Finance		 168 347,943

3 ตรวจสขุภาพกิจการผา่นงบการเงิน	 320 670,055

4 IR		Professional	Certification	Program	 32 904,000

5 Audit	Committee	Financial	Expert 42 252,000

6 Management	Accounting	for	Non-Financial	Executives 34 259,813

7 บญัชีบริหารเพ่ือการตดัสนิใจ 234 480,373

8 ประกาศนียบตัร	Business	Management	for	Internal	Audit 78 961,682

9 โครงการอบรมประกาศนียบตัร	Young	CFO 34 1,328,000

10 โครงการอบรมเพ่ือรับประกาศนียบตัร		CFO 28 1,245,000

รวม
1,162 6,771,483

 10  หลักสูตร 

ลำาดับ ด้านการบัญชีภาษีอากร
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายได้ประจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 การย่ืนแบบส.บช.3	และภ.ง.ด.50	เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ 45 57,103

2 เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิตบิคุคล 118 206,729

3 เจาะลกึภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจา่ย 155 295,701

4 เจาะลกึภาษีอากรส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน 80 144,579

5 ก้าวทนัภาษีมลูคา่เพ่ิม 131 252,803

6 Update	ภาษีอากรและบญัชี 186 585,514

7 ภาษีอากรส�าหรับธรุกรรมระหวา่งประเทศ		 223 697,103

8 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:	หลกับญัชีและภาษีอากรความเหมือนท่ีแตกตา่ง 415 1,239,159

9 ภาษีเงินได้นิติบคุคลส�าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 178 308,037

10 บญัชี	กบั	ภาษีอากร 102 514,393

11 กฎหมายภาษีอากรใหมส่�าหรับธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 89 77,663

รวม
1,722 4,378,784

 11  หลักสูตร 
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ลำาดับ ด้านการวางระบบบัญชี
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายไดป้ระจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 การพฒันาระบบบญัชีต้นทนุเพ่ือรองรับ	CSR	Reporting 34 139,906

2
เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกบัลดต้นทนุการผลติ 

ด้วย	MFCA
305 594,393

3 เทคนิคพืน้ฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศทางบญัชี 135 521,496

4 ระบบการป้องกนัการทจุริตกบันิตบิญัชีศาสตร์ 105 323,832

5 COSO-2013	กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ	 317 1,825,889

6 การบริหารความเสี่ยงจากการทจุริตในองค์กร 71 245,327

7 XBRL	มิตใิหมข่องการรายงานข้อมลูทางการเงินในโลกยคุดจิิตอล 200 333,645

8 การวางระบบงานธรุกิจค้าปลีก	เพ่ือสร้างความส�าเร็จของธรุกิจ 31 138,785

9 การวางระบบบญัชีต้นทนุอตุสาหกรรม 185 623,551

รวม
1,383 4,746,824

 9  หลักสูตร 

ลำาดับ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายไดป้ระจำา
ปี 2557 
(บาท)

1 การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ	(Integrated	Audit) 110 202,804

2 การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการส�าหรับระบบจดัซือ้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 96 183,177

3 การป้องกนัการทจุริตในองค์กร 270 1,058,541

4 โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน	 288 2,626,621

5 เทคนิคการตรวจสอบบญัชีท่ีส�าคญั 63 140,560

6 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 65 260,281

7 การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 32 213,084

8 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 43 255,514

9
เทคนิคการควบคมุการปฏิบตัิงานด้านบญัชีส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสีย

สาธารณะ	NPAEs
129 197,196

10
รู้ทนัเข้าถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส�าคญัและเข้าใจรายงานของ 

ผู้สอบบญัชี
63 131,495
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ลำาดับ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี (ต่อ)
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายไดป้ระจำา
ปี 2557 
(บาท)

11 ตดิอาวธุทางภาษาองักฤษเพ่ือเข้าสู	่AEC	ของนกับญัชีไทย 66 108,038

12 บญัญตัิ	10	ประการของนกับญัชียคุ	AEC 1,091 623,355

13 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย 1,374 787,328

14 เจาะลกึวิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs 283 162,911

15 สรุปหลกัการบญัชีด้านสนิทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs 868 497,320

16 เจาะลกึวิธีปฏิบตัิทางบญัชีด้านรายได้ส�าหรับ	NPAEs 274 158,994

17 สรุปหลกัการบญัชีเก่ียวกบัรายได้ส�าหรับ	NPAEs 754 436,486

18 รู้ใช้	เข้าใจงบการเงิน	 1,123 658,200

19 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าสง่งบการเงิน 739 423,793

รวม
7,731 9,125,698

 19  หลักสูตร 

ลำาดับ ด้านการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายได้ประจำา
ปี 2557 
(บาท)

1
สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2557)	ส�าหรับอาจารย์ 

ผู้สอนวิชาบญัชีและผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
328 333,646

2 TFRS	ทกุฉบบั	by	industry	(หลกัสตูรยอ่ย	8) 41 90,467

3 TFRS	ทกุฉบบัปี	2557 1,692 3,765,978

4 สรุปความเข้าใจและประเดน็หลกั	TFRS	for	NPAEs	ทัง้หมด 1,139 1,639,440

5
การสมัมนาพิจารณ์	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	6	ฉบบั	Pack	5	

(TFRS	10,	TFRS	11,	TFRS	12,	TAS	27,	TAS	28	และ	TFRS	13)
91 135,140

6 สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2555) 351 402,058

7 สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2557) 313 357,198

8 การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 84 165,140

9
การจดัท�างบการเงินรวมให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชีใหม	่(Pack	5)	และหลกัการ

วดัมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งถกูต้อง
132 233,046

10 Financial	Model 153 341,402

รวม
4,324 7,463,515

 10  หลักสูตร 
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ลำาดับ IN HOUSE TRANING
จำานวนคน

ต่อ
หลักสูตร

รายได้ประจำา
ปี 2557 
(บาท)

1

บริษัท	บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นท์	จ�ากดั	

หลักสูตร		การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของมาตรฐานการบญัชี	เร่ือง	สญัญาเชา่	

(ฉบบัปรับปรุง	2555)	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	3	ฉบบั		

(TFRIC4	,TFRIC12	และ	TFRIC13)

70 70,000

2
บริษัท	บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นท์	จ�ากดั

หลักสูตร	การบญัชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธรุกิจทัว่ไป
70 70,000

3
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากดั

หลักสูตร ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ปี	2557
30 56,075

4
บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากดั

หลักสูตร	ภาษีส�าหรับธรุกิจการให้เชา่อาคารและการรับรู้ต้นทนุอสงัหาริมทรัพย์
30 70,000

5
บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากดั 

หลักสูตร	นกับญัชียคุ	2015
30 70,000

6
บริษัท	กรุงเทพดสุติเวชการ	จ�ากดั(มหาชน)	-โรงพยาบาลพญาไท	2	 

หลักสูตร	สรุปการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของ	TFRS	(ฉบบัปรับปรุง	2557)
110 90,000

7
สมาคมประกนัวินาศภยั 

หลักสูตร	มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี	13	เร่ือง	การวดัมลูคา่ยตุธิรรม
150 130,000

8

บริษัท	เจริญโภคภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	(CPF) 

หลักสูตร เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานพร้อมกบัลดต้นทนุการผลติด้วย	

Materials	Flow	Cost	Accounting

80 160,000

**IH	กลต.-โครงการพฒันาผู้สอบตลาดทนุ	Phase	1 339,000

รวม
570 1,055,075

 8  หลักสูตร 



FAP Annual Report 2014 137

ประมวลกิจกรรม
ที่สำาคัญ

P.137
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือ สภาวิชาชีพบัญชี เปิดให้บริการระบบออนไลน์นักบัญชีทั่วประเทศ

กรมพฒันาธรุกิจการค้า	 ร่วมมือ	 สภาวิชาชีพบญัชี	 เปิดระบบการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ท�าบญัชี	 (e-Accountant)	 ซึง่เป็นระบบการ

เช่ือมโยงข้อมลูของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีระหวา่งกรมพฒันาธรุกิจการค้า	 และสภาวิชาชีพบญัชี	 ท่ีสามารถให้บริการแบบเบด็เสร็จ	

ณ	จดุเดียว	 Single	 Point,	 Single	 form	 และ	 Single	Number	 เพ่ือลดระยะเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางให้น้อยลง	 สร้างฐาน

ข้อมูลของนักบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน	มีประสิทธิภาพ	และสามารถลดขัน้ตอนในการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า			และ 

สภาวิชาชีพบญัชี	โดยผู้ท�าบญัชีสามารถใช้บริการในการแจ้งสมคัรสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี	และการข้อมลูผู้ท�าบญัชี	ตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดผา่นทาง	www.dbd.go.th	เมนอูอนไลน์	หวัข้อผู้ท�าบญัชี	ของกรมพฒันาธรุกิจการค้า	โดยระบบ	e-Accountant	เปิดให้บริการ

อยา่งเป็นทางการ	ตัง้แตว่นัท่ี	1	กนัยายน	พ.ศ.	2557	เป็นต้นไป

นอกจากนี	้กรมพฒันาธรุกิจการค้า	ได้ออกประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า	ก�าหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของการเป็นผู้ท�าบญัชีให้มี

ผลตัง้แตว่นัท่ี	 1	 กนัยายน	 พ.ศ.	 2557	 โดยมีรายละเอียดส�าคญั	 คือ	 1)	 การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ท�าบญัชีทางอินเทอร์เน็ตท่ี	 

www.dbd.go.th	2)	แก้ไขรอบการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวิชาชีพของผู้ท�าบญัชี	(CPD)	จากเดมิ	27	ชัว่โมง	ภายใน	3	ปี	เป็น	12	ชัว่โมง

ตอ่ปีปฏิทิน	และ	3)	แก้ไขจ�านวนธรุกิจให้ผู้ท�าบญัชีสามารถรับท�าบญัชีได้ไมเ่กิน	100	รายตอ่ปีปฏิทิน	

นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เม่ือวนัองัคารท่ี	 28	 ตลุาคม	 พ.ศ.	 2557	 สภาวิชาชีพบญัชี	 ได้เดนิทางไปลงนามถวายพระพร	 พร้อมน�าแจกนัดอกไม้ไปทลูเกล้า 

ทลูกระหมอ่มถวาย	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	 เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีและทรงมีพระพลานามยัแข็งแรง

สมบรูณ์โดยเร็ววนั	 น�าโดย	 คณุประสณัห์	 เชือ้พานิช	 นายกสภาวิชาชีพบญัชี	 พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ี	 ณ	 อาคารศาลาศริิราช	 100	 ปี	 

โรงพยาบาลศริิราช	   
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ตลอดปี	 2557	 ท่ีผ่านมา	 นายกสภาวิชาชีพบญัชี	 ได้มีโอกาสไปให้ความรู้และข้อมลูข่าวสารในสื่อต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทศัน์	

และสื่อวิทย	ุซึง่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข่าวสาร	ทัง้ยงัเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิก	และบคุคลทัว่ไป	 	 เพ่ือให้

เข้าถึงการท�างานของสภาวิชาชีพบญัชี	

สภาวิชาชีพบัญชีมอบเงินบริจาค แก่เด็กด้อยโอกาสบ้านเฟ่ืองฟ้า

ตอ่เน่ืองจากงานประชมุนกับญัชีทัว่ประเทศ	 ครัง้ท่ี	 19	 สภาวิชาชีพบญัชีได้จดักิจกรรมสอยดาวเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ มีจิตศรัทธาร่วม

ท�าบญุชว่ยเหลือเดก็ด้อยโอกาส	ณ	สถานสงเคราะห์เดก็ออ่นพิการทางสมองและปัญญาบ้านเฟ่ืองฟ้า	ปากเกร็ด	ทัง้ยงัมีสมาชิก	และ

บคุคลทัว่ไปร่วมบริจาคเพ่ิมเตมิจนได้จ�านวนรวมทัง้หมดกวา่	50,000	บาท		

เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี	 9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2557	สภาวิชาชีพบญัชี	น�าโดยคณุศรัณย์	สภุคัศรัณย์	ผู้อ�านวยการ	สภาวิชาชีพบญัชี	พร้อม 

คณะเจ้าหน้าท่ี	 ร่วมเดนิทางไปมอบเงินและสิ่งของเคร่ืองใช้จ�าเป็นแก่เด็กด้อยโอกาส	 ณ	 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง

และปัญญาบ้านเฟ่ืองฟ้าปากเกร็ด	มลูคา่รวมทัง้หมด	50,000	บาท		ทัง้นี	้	สภาวิชาชีพบญัชีขอขอบพระคณุผู้ มีจิตศรัทธาท่ีร่วมบริจาค

ในครัง้นี ้
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โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี “Fap Open House”

สภาวิชาชีพบญัชี	 จดัโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบญัชี	 เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาบนัการศึกษาต่าง	 ๆ	 รวมถึงคณะอาจารย์และ

นกัศกึษาได้มีโอกาสเข้าศกึษาดงูานและเรียนรู้ถงึระบบการท�างานด้านสายงานวิชาชีพบญัชี	 	 ซึง่จะชว่ยให้นกัศกึษาและคณะอาจารย์ 

เกิดวิสยัทศัน์ในภาพรวมของอาชีพและการท�างานในอนาคต			ช่วยให้สามารถเห็นทิศทางของการปฏิบตัิงานท่ีจะน�ามาปรับเพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาวะการท�างานได้ในปัจจบุนั	 รวมทัง้เป็นการสร้างเครือขา่ยทางด้านวิชาการร่วมกบัสถาบนัการศกึษาซึง่เป็นภาคสว่น 

ท่ีส�าคญัด้านหนึง่ในการร่วมกนัพฒันาวิชาชีพการบญัชีตอ่ไป				

ซึง่ในปี	2557		ได้จดัโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบญัชี		(FAP	Open	House)	จ�านวน	8	ครัง้	ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี	โดยมี

สถาบนัการศึกษาและคณะครูอาจารย์พร้อมด้วยนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	 	สถาบนัการศึกษา	จ�านวน	17	สถาบนั	 	ผู้ เข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	1,655	ราย	ดงันี	้

ครั้งที่ วันที่จัดโครงการ สถาบัน จำานวน (ราย)

1/2557

วันอังคารที	่4	กุมภาพันธ์		พ.ศ.	2557 

เวลา	09.00-12.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

1.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	 	

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์	

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

51 

72 

88 

39

2/2557

วันพฤหัสบดีที	่24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557			 

เวลา	09.00-12.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

138 

64 

181

3/2557

วันพฤหัสบดีที	่31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557 

เวลา	13.00	–	16.00	น.												

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี				

1.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 112

4/2557

วันพฤหัสบดีที	่18	กันยายน	พ.ศ.	2557		 

เวลา	13.00	–	16.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี													

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 127

5/2557

วันพุธที	่24	กันยายน	พ.ศ.	2557			

เวลา	13.00	–	16.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

1.มหาวิทยาลัยรังสิต	 119

6/2557

วันอังคารที	่14	ตุลาคม	พ.ศ.	2557			 

เวลา	13.00	–	16.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี												

1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 192

7/2558

วันศุกร์ที	่17	ตุลาคม	พ.ศ.	2557

เวลา	10.00	–	13.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

1.	มหาวิทยาลัยธนบุรี	 28

8/2557

วันอังคารที	่11	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557

เวลา	09.00	–	12.00	น. 

ณ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี													

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2.กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	

3.มหาวิทยาลัยมหิดล	  

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

28 

29 

74 

104 

209
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ข้อมูลสมาชิกP.141
 

จ ำนวนสมำชิกปี 2554-2557 

 

 

สถิติจ ำนวนสมำชิกปี 2557 แยกตำมประเภทสมำชิก 

 
 

ปี 2554  
52,563 

ปี 2555  
51,448   

ปี 2556  
55,310 

ปี 2557  
65,853   

สมาชิกสามัญ  
62,894  (95%) 

สมาชิกวิสามัญ  
492  (1%) 

สมาชิกสมทบ  
2,467  (4%) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

(ฉบบัท่ี	4)	เร่ือง	คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบญัชี	กรรมการผู้ทรง
คณุวฒิุ	และกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี	และหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้	พ.ศ.	2547

29	ธันวาคม	2547

(ฉบบัท่ี	5)	เร่ือง	คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม	การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้	การด�ารง
ต�าแหนง่	การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน	
อ�านาจหน้าท่ี	และการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน	พ.ศ.	2547

29	ธันวาคม	2547

(ฉบบัท่ี	12)	เร่ือง	การพิจารณาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549 19		มิถุนายน	2549

(ฉบบัท่ี	14)	เร่ือง	การปฏิบตัหิน้าท่ี	อ�านาจหน้าท่ี	และการพ้นจากต�าแหนง่ของผู้ด�ารงต�าแหนง่
อปุนายก	เลขาธิการ	เหรัญญิก	นายทะเบียน	และต�าแหนง่อ่ืน	ๆ	ตามท่ีคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพก�าหนด	พ.ศ.	2549

27		มิถุนายน	2549

(ฉบบัท่ี	16)	เร่ือง	คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม	การเลือกตัง้หรือการแตง่ตัง้	การด�ารง
ต�าแหนง่	การพ้นจากต�าแหนง่ของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน	
อ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีแตล่ะด้าน	(แก้ไขเพ่ิมเตมิ
ครัง้ท่ี	2)	พ.ศ.	2550

27	ธันวาคม	2550

(ฉบบัท่ี	19)	เร่ือง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2553 3	พฤศจิกายน	2553

(ฉบบัท่ี	21)	เร่ือง	การพิจารณาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี	1)	พ.ศ.	2554 30	สิงหาคม	2554

วา่ด้วยการประชมุใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณา	พ.ศ.	2556 6	พฤศจิกายน	2556

วา่ด้วยสมาชิก	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์	วิธีการ	เง่ือนไข	และคณุสมบตัิของผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ท�าบญัชี	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

วา่ด้วยคา่บ�ารุงสมาชิกและคา่ธรรมเนียม	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์	และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชมุสมัมนาของผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต	พ.ศ.	2556

27	ธันวาคม	2556

สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชีP.142

1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2547 

2. กฎกระทรวงกำาหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553    
   วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2553 

3. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังน้ี
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4. ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

เร่ือง	การก�าหนดองค์ประกอบ	วิธีการแตง่ตัง้และอ�านาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการสอบสวน

เก่ียวกบัจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549
16	พฤศจิกายน	2549

เร่ือง	หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนกุรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550 18	มิถุนายน	2550

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	

พ.ศ.	2556
17	ธันวาคม	2556

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ต่อ) วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

วา่ด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชีของผู้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2557 17	กรกฎาคม	2557

วา่ด้วยคณุสมบตัิ	ลกัษณะต้องห้าม	การคดัเลือก	และการพ้นจากต�าแหนง่ของกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒิุในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี	พ.ศ.	2557
17	กรกฎาคม	2557
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สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำานวน 36 ฉบับ ปรับปรุงตาม   

2013 Edition of the Bound Volume of IFRSs

ลำาดับ เรื่อง

1 กรอบแนวคดิส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2557)

2 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	1	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การน�าเสนองบการเงิน

3 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	2	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สนิค้าคงเหลือ

4 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	7	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	งบกระแสเงินสด

5
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	8	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	นโยบายการบญัชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและข้อผิดพลาด

6 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	10	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

7 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	11	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สญัญาก่อสร้าง

8 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	12	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ภาษีเงินได้

9 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	16	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์

10 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	17	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สญัญาเชา่

11 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	18	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	รายได้

12 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	19	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ผลประโยชน์ของพนกังาน

13
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	20	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การบญัชีส�าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล

14
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	21	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราตา่งประเทศ

15 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	23	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ต้นทนุการกู้ ยืม

16 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	24	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

17
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	26	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เม่ือออกจากงาน

P.144
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สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำาดับ เรื่อง (ต่อ)

18 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	27	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

19 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	28	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

20
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	29	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง

21 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	33	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ก�าไรตอ่หุ้น

22 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	34	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	งบการเงินระหวา่งกาล

23 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	36	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การด้อยคา่ของสนิทรัพย์

24
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	37	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ประมาณการหนีส้นิ	หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้	และสนิทรัพย์ท่ี

อาจเกิดขึน้

25 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	38	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

26 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	40	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

27 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	2	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	3	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การรวมธรุกิจ

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	4	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สญัญาประกนัภยั

30
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	5	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย

และการด�าเนินงานท่ียกเลกิ

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	6	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การส�ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	8	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สว่นงานด�าเนินงาน

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	10	เร่ือง	งบการเงินรวม

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	11	เร่ือง	การร่วมการงาน

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	12	เร่ือง	การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	13	เร่ือง	การวดัมลูคา่ยตุธิรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ลำาดับ เรื่อง

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ	(NPAEs)

มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานไทยท่ีถือปฎิบัติเดิม จำานวน 7 ฉบับ

ลำาดับ เรื่อง

1 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	101		เร่ือง	หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู

2
มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	103	เร่ือง		การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ี

คล้ายคลงึกนั

3 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	104	เร่ือง	การบญัชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา

4 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	105	เร่ือง	การบญัชีส�าหรับเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ

5 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	106	เร่ือง	การบญัชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินธรุกิจเฉพาะด้านการลงทนุ

6 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	107		เร่ือง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

7 การตีความมาตรฐานการบญัชี	เร่ืองท่ี	9	สนิทรัพย์ท่ีลกูหนีโ้อนให้เพ่ือช�าระหนี ้

การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำานวน 19 ฉบับ 

สอดคล้องตาม 2013 Edition of the Bound Volume of IFRSs

ลำาดับ เรื่อง

1
การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	10	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล	–	กรณีท่ีไมมี่

ความเก่ียวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนินงาน	

2 การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	15	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สญัญาเชา่ด�าเนินงาน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชา่		

3
การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	25	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น	

4
การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	27	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การประเมินเนือ้หาสญัญาเชา่ท่ีท�าขึน้ตามรูป

แบบกฎหมาย	

5
การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	29	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทาน

บริการ	
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ลำาดับ เรื่อง (ต่อ)

6
การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	31	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา

7 การตีความมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	32	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์	

8
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	1	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิด

ขึน้จากการรือ้ถอน	การบรูณะ	และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั

9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	4	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การประเมินวา่ข้อตกลง

ประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม่

10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	5	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทนุ

การรือ้ถอน	การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

11

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบบัท่ี	 	 7	 (ปรับปรุง	 2557)	 เร่ือง	 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้

มาตรฐานการบญัชี	 ฉบบัท่ี	 29	 (ปรับปรุง	 2557)	 เร่ือง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง

12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	10	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	งบการเงินระหวา่งกาลและ

การด้อยคา่

13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	12	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ข้อตกลงสมัปทานบริการ	

14 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	13	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า

15

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	14	เร่ือง	ข้อจ�ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	 

ข้อก�าหนดเงินทุนขัน้ต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี	้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 19 

(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	ผลประโยชน์ของพนกังาน

16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	15	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	สญัญาส�าหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์

17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	17	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การจา่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่

เงินสดให้เจ้าของ

18 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	18	(ปรับปรุง	2557)	เร่ือง	การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า

19
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	20	เร่ือง	ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในชว่งการผลติส�าหรับ

เหมืองผิวดนิ	
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี

ลำาดับ เรื่อง

1 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการบนัทกึบญัชีหุ้นปันผล	(STOCK	DIVIDEND)

2 แนวปฏิบตัทิางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน	

3 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการบนัทกึบญัชีส�าหรับสนิทรัพย์ประเภทอาคารชดุ

4 แนวปฏิบตักิารเปิดเผยข้อมลูส�าหรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐบาล	

5 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีส�าหรับการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั

6 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีเก่ียวกบัหุ้นทนุซือ้คืนของกิจการ
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1.	มาตรฐานการสอบบญัชี	จ�านวน	36	ฉบบั

2.	มาตรฐานงานสอบทาน	จ�านวน	2	ฉบบั

3.	มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	จ�านวน	4	ฉบบั

4.	มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง	จ�านวน	2	ฉบบั

5.	แมบ่ทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่	จ�านวน	1	ฉบบั

6.	ค�าอธิบายวิธีปฏิบตัิงานตรวจสอบ	จ�านวน	1	ฉบบั

ลำาดับ รหัส เรื่อง

1 200
วตัถปุระสงค์โดยรวมของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี

2 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบญัชี

3 220 การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบงบการเงิน

4 230 เอกสารหลกัฐานของงานตรวจสอบ

5 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการพิจารณาการทจุริตในการตรวจสอบงบการเงิน

6 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบงัคบัในการตรวจสอบงบการเงิน

7 260 การสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล

8 265 การสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในไปยงัผู้มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลและผู้บริหารของกิจการ

9 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

10 315
การระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริง	อนัเป็นสาระส�าคญั	

โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ	(ปรับปรุง)

11 320 ความมีสาระส�าคญัในการวางแผน	และการปฏิบตังิานสอบบญัชี

12 330 วิธีการปฏิบตัขิองผู้สอบบญัชีในการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้

13 402 ข้อพิจารณาในกรณีท่ีกิจการใช้บริการขององค์กรอ่ืน

14 450 การประเมินการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ

15 500 หลกัฐานการสอบบญัชี

16 501 หลกัฐานการสอบบญัชี	-	ข้อพิจารณาเพ่ิมเตมิเฉพาะรายการ

17 505 การขอค�ายืนยนัจากบคุคลภายนอก

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน  
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง  
และแม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
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ลำาดับ รหัส เรื่อง

18 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบญัชีครัง้แรก

19 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

20 530 การเลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี

21 540
การตรวจสอบประมาณการทางบญัชี	รวมถงึประมาณการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัมลูคา่ยตุธิรรม

และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

22 550 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

23 560 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน

24 570 การด�าเนินงานตอ่เน่ือง

25 580 หนงัสือรับรอง

26 600 ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินรวมถงึงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน

27 610 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน	(ปรับปรุง)

28 620 การใช้ผลงานของผู้ เช่ียวชาญของผู้สอบบญัชี

29 700 การแสดงความเหน็และการรายงานตอ่งบการเงิน

30 705 การแสดงความเหน็แบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

31 706 วรรคเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์และวรรคเร่ืองอ่ืนในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

32 710 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตอ่ข้อมลูเปรียบเทียบ

33 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัข้อมลูอ่ืนในเอกสารท่ีรวมงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว

34 800 ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินท่ีจดัท�าตามแมบ่ทเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ

35 805
ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึง่และการตรวจสอบเฉพาะ	

สว่นประกอบหรือบญัชี	หรือรายการในงบการเงิน

36 810 งานการรายงานตอ่งบการเงินอยา่งยอ่

มาตรฐานงานสอบทาน จำานวน 2 ฉบับ

1 2400 งานการสอบทานงบการเงิน	(โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึง่ไมใ่ชผู่้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ)

2 2410 การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ
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ลำาดับ รหัส เรื่อง (ต่อ)

มาตรฐานงานที่ให้ความเช่ือมั่น จำานวน 4 ฉบับ

1 3000 งานให้ความเช่ือมัน่นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมลูทางการเงินในอดีต

2 3400 การตรวจสอบข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอนาคต

3 3402 รายงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ตอ่การควบคมุขององค์กรท่ีให้บริการ

4 3420 งานท่ีให้ความเช่ือมัน่เพ่ือรายงานตอ่การรวบรวมข้อมลูทางการเงินเสมือนท่ีรวมอยูใ่นหนงัสือชีช้วน

มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำานวน 2 ฉบับ

1 4400 งานการปฏิบตังิานตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน

2 4410 งานการรวบรวมข้อมลูทางการเงิน

แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเช่ือมั่น จำานวน 1 ฉบับ

1
FRAME

WORK
แมบ่ทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่

คำาอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำานวน 1 ฉบับ

1 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานที่ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบ และการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเช่ือมั่นอื่น ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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ข้อมูลสถานที่ตัง้สำานักงาน 
และสำานักงานสาขา

P.187
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      เบอร์ต่อส่วนงาน

สว่นทะเบียนและสมาชิกสมัพนัธ์	 	 	 2524	-	25,	2529	-	30,	2532	 

สว่นอบรม	 	 	 	 	 2509,	2555	-	60,	2572 

สว่นก�ากบัดแูลผู้จดัการอบรม	 	 	 2511,	2531,	2561,	2574,	2584

สว่นพฒันาและก�ากบัดแูลคณุภาพผู้สอบบญัชี	 2538,	2565 

สว่นวิชาการและงานวิจยั	 	 	 	 2536,	2562,	2570,	2599 

สว่นสนบัสนนุวิชาการ	 	 	 	 2568	-	69,	2576	-	79 

สว่นทดสอบเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	 	 2580	-	81	 

สว่นจรรยาบรรณ		 	 	 	 2587	-	89,	2516

สว่นนโยบายและตา่งประเทศ	 	 	 2573

สว่นกฎหมาย	 	 	 	 	 2520,	2586

สว่นเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 2528,	2535,	2564,	2566

สว่นอ�านวยการ	 	 	 	 	 2519,	2591

สว่นประชาสมัพนัธ์	 	 	 	 2567	 

สว่นบญัชีและการเงิน	 	 	 	 2541	-	42,	2544 

การเงิน	(ใบเสร็จคา่อบรม)		 	 	 2526,	2534,	2583 

การเงิน	(ใบเสร็จคา่สมาชิก,	ผู้สอบบญัชี	 	 2523

ทดสอบเป็นผู้สอบบญัชี	และนิตบิคุคลท่ีขึน้ทะเบียน)	

จ�าหนา่ยหนงัสือ	 	 	 	 	 2527 

สว่นบคุคลและบริหารทัว่ไป	 	 	 2545,	2549	-	50,	2552

Operator	 	 	 	 	 กด	0

133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

Tel. 02-685-2500  
Fax. 02-685-2501

fap@fap.or.th  
www.fap.or.th

สำานักงานใหญ่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สำานักงานสาขาขอนแก่น

ประธานสาขา : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล�าภู เลย
สถานที่ตัง้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  : 043-347742
โทรสาร  : 043-347742

สำานักงานสาขาชลบุรี

ประธานสาขา : ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา
สถานที่ตัง้ : ช้ัน 9 ห้อง 913 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   มหาวิทยาลัยบูรพา
    169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์  : 038-394363
โทรสาร  : 039-394363

สำานักงานสาขาเชียงใหม่

ประธานสาขา : รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง พะเยา เชียงราย      
   แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
สถานที่ตัง้ : อาคารคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  : 053-944922
โทรสาร  : 053-893032
 

สำานักงานสาขา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สำานักงานสาขานครสวรรค์

ประธานสาขา : คุณธนพร กุศลธรรมรัตน์
พื้นที่ปฏิบัติการ  : นครสวรรค์ พิษณุโลก อุทัยธานี พิจิตร ก�าแพงเพชร  
   ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลพบุรี ชัยนาท   
   สิงห์บุรี
สถานที่ตัง้ : 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง
   จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 056-226402 , 056-312560-1
โทรสาร  : 056-228466 

สำานักงานสาขาสงขลา

ประธานสาขา : คุณสุนทรี  จันทร์ดียิ่ง
พื้นที่ปฏิบัติการ  : สงขลา ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี
สถานที่ตัง้ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์  : 074-445175
โทรสาร  : 074-558851

สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ประธานสาขา : คุณบังอร  เลิศไพศาล
พื้นที่ปฏิบัติการ  : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
สถานที่ตัง้ : ส�านักงานบังอรและเพื่อน 18/9 ถ.ราษฎร์บ�ารุง อ.เมือง
   จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  : 077-222979
โทรสาร  : 077-222978

สำานักงานสาขานครราชสีมา

ประธานสาขา : รศ.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์

พื้นที่ปฏิบัติการ  : นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ปราจีนบุรี   

   สระบุรี สระแก้ว
สถานที่ตัง้ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
   744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์  : 044-233000 , 044-242978-9 ต่อ 3612-16
โทรสาร  : 044-233076
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สำานักงานสาขาภูเก็ต

ประธานสาขา : คุณพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์ 
พื้นที่ปฏิบัติการ  : ภูเก็ต กระบี่ พังงา
สถานที่ตัง้ : 26/227 ม.9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์  : 076-243155-6
โทรสาร  : 076-243155-6
 

สำานักงานสาขาอุบลราชธานี

ประธานสาขา : คุณสมชัย  ปรีดาสันติ์

พื้นที่ปฏิบัติการ  : อุบลราชธานี ศรีสระเกษ ยโสธร อ�านาจเจริญ  
   มุกดาหาร บึงกาฬ
สถานที่ตัง้ : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  : 045-209040
โทรสาร  : 045-209050

สำานักงานสาขามหาสารคาม

ประธานสาขา : รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ
พื้นที่ปฏิบัติการ  : มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ สกลนคร นครพนม
สถานที่ตัง้ : คณะการบัญชีและการจัดการ อาคาร 2 
   เขตพื้นที่ในเมือง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์  : 043-712825
โทรสาร  : 043-712825
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