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และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
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และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล
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เรียน ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ในหนึ่งปีที่ผ่านมา 

ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงการด�าเนินการอยู่เสมอ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นน�าในภูมิภาค 
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพ่ือให้บริการ และ 
พร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล โดยสรุปได้ดังนี้

• การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ทัดเทียมสากล
ได้ด�าเนนิการจัดท�ามาตรฐานทางวิชาชีพซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting 
Standards : IFRS) มาตรฐานการสอบบัญชี (International Standards on Auditing : 
ISA) มาตรฐานด้านการศึกษา (International Education Standard : IES) และ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Code of Ethics for Professional Accountants) โดยได้ประกาศ 
Road Map ในการน�า IFRS มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 

ขณะน้ีมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยจะมีผลบังคับใช้หลังจาก IFRS  
ประกาศใช้ เพยีงไม่เกนิ 1 ปี และในระหว่างปี 2558 สภาวชิาชพีบญัชไีด้จดัท�า Due Process 
หรือกระบวนการในการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มเีวลาท�าความเข้าใจและเตรยีมพร้อมรบักับมาตรฐานฉบับใหม่หรอืทีป่รบัปรงุใหม่ก่อนทีจ่ะ
ประกาศใช้เป็นเวลา 2-3 ปี

ส�าหรับมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยได้ปรับปรุงให้เทียบเท่ามาตรฐาน 
การสอบบัญชีระหว่างประเทศแล้ว และมาตรฐานทางวิชาชีพอื่นๆ อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศเช่นกัน

• การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาที่หลากหลายเพื่อให ้
เหมาะกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละด้าน และแต่ละระดับ 

ให้มีความรู ้ความเข้าใจท้ังในด้านเทคนิคและความรู ้ข ้ามศาสตร์  
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ขณะน้ีสภาวชิาชพีบญัชอียูร่ะหว่างการศกึษาการปรบัช่ัวโมง
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากเดิม 18 ชั่วโมงต่อปี เป็น 40 ชั่วโมงต่อปีเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยแบ่งเป็น Structured CPD 

20 ชัว่โมง ประกอบด้วยการพฒันาความรูต่้อเนือ่งตามหลกั
เกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม

นายประสัณห์ เชื้อพานิช  
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สมัมนา และ Non-structured CPD 20 ชัว่โมง ประกอบด้วยการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะโดยอสิระในกจิกรรมใดๆ ทีไ่ม่ใช่การพฒันา
ความรู้ต่อเนือ่งอย่างเป็นทางการ เพือ่เป็นการพฒันาความรูใ้นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ และสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ต้องมีหลักฐานรับรองการพัฒนาความรู้ท่ีเป็นทางการหรือ
พิสูจน์ยืนยันได้ ท้ังน้ีอยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก่อนประกาศใช้
ต่อไป

• การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการน�าวิชาชีพบัญชีก้าวสู่ AEC มาหลายปีแล้ว ในปี 2557 ที่ข้อตกลง

ยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA)  
ของสาขาบัญชี ซึ่งทุกประเทศใน AEC ได้มีการลงนามครบและมีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี ้
โดยผ่าน “คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ” มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล (Monitoring Committee) ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant : ACPA) 
และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมกับประเทศอาเซียนเพื่อหารือเร่ือง MRA Implementation Plan โดยปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการก�าหนดคุณสมบัติของ ACPA ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

นอกจากเรื่อง AEC แล้ว สภาวิชาชีพบัญชียังได้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การเจรจาต่างๆ ระหว่างประเทศ  AEC, RCEP, TPP, TH-EU ซึ่งได้น�าข้อมูลมาแจ้งให้แก่สมาชิกทราบโดยสม�่าเสมอ 
ผ่านเว็บไซต์ www.fap.or.th และ FAP Newsletter ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

• ความรับผิดชอบต่อสังคม และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการด�าเนินการต่างๆ เพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว สิ่งที่ส�าคัญอีกประการที่สภาวิชาชีพบัญชีตระหนักถึง 

ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการอยู่เสมอคือการท�าเพื่อสังคมและประเทศ โดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมประชุม การร่วมเป็นกรรมการ คณะท�างาน การเข้าร่วมสัมมนา การแสดงความคิดเห็น และการ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักการและตามมาตรฐานวิชาชีพ

• การพัฒนาการให้บริการสมาชิก
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการออนไลน์อย่างสม�่าเสมอในการให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก เพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการใช้บริการ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ คือ 
ระบบ e-Accountant ที่เป็นการประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการให้บริการแก่ผู้ท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพการเป็น 
ผู้ท�าบัญชี แบบ One Stop Service โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมท้ังขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีได ้
ในขั้นตอนเดียว การยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆ ท�าผ่านการ Scan เข้าสู่ระบบ ช�าระเงินผ่านธนาคาร และสามารถพิมพ์ใบเสร็จจาก
ระบบได้ด้วยตัวเอง โดยท่ีไม่ต้องเดนิทางมายงัสภาวิชาชีพบัญชีหรอืกรมพฒันาธรุกจิการค้าอกีต่อไป นอกจากนีย้งัมีระบบการสมคัร
ทดสอบ CPA ออนไลน์ ระบบสมัครสมาชิกใหม่ และการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชีผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย 

“ผมในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชี ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน และเจ้าหน้าที่ 
สภาวชิาชพีบญัชีทกุคน ขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทีใ่ห้ความไว้วางใจ และให้ความร่วม
มอืเป็นอย่างดีในการด�าเนนิกิจการงานต่าง ๆ  ของสภาวชิาชพีบัญชมีาโดยตลอด สภาวชิาชพีบัญชใีนฐานะองค์กร
วิชาชพีบญัชขีองประเทศจะมุง่มัน่ด�าเนนิการตามภารกจิ พฒันาและปรบัปรงุบรกิารเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิอย่าง
สม�า่เสมอและต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้แก่ผูใ้ช้บรกิารทางวชิาชพี ซึง่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าของวชิาชพี
บัญชี และการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”
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โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์   
• เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
• อธิบดีกรมสรรพากร
• ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์

• นายกสภาวิชาชีพบัญชี  
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ประธานกรรมการหอการค้าไทย
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 2 คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
• อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
(มาตรา 59)

• ผู้ทรงคุณวุฒิ 7- 11 คน
• ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
• ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ผู้แทนกรมสรรพากร
• ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  
(มาตรา 33)

แต่งตั้ง 9-15 คน โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี

       
กรรมการจรรยาบรรณต้องไม่ด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น 

ตามพระราชบัญญัตินี้

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(มาตรา 50)

รวม 
14 คน

รวม 
9-15 คน

รวม 
13-17 คน

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 6 ด้าน 6 คน
ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 2 คน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
กรรมการ 5 คน

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
(มาตรา 22)

1. ด้านการท�าบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านการบัญชีบริหาร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการบัญชีภาษีอากร
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะกรรมการวิชาชพีบัญชีแต่ละด้าน 
(มาตรา 32)

สภาวิชาชีพบัญชี (มาตรา 6)

รวม 
17 คน

รวม 
6 คน
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คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  
 ด้านบัญชี

• ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ 
 ด้านบัญชี

• นายเจษฎา อนุจารี  
 ด้านกฎหมาย

กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

• นางวิไล ฉัททันต์รัศม ี
  เลขาธิการ

• นายพรชัย กิตติปัญญางาม 
 นายทะเบียน

• นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ  
 เหรัญญิก

• นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
 ประชาสัมพันธ์

• นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห ์
 พัฒนาวิชาชีพบัญชี

กรรมการ

รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

• นายสันติ วิลาสศักดานนท์  
 ด้านการท�าบัญชี

• นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย ์
 ด้านการสอบบัญชี

• นางปริศนา ประหารข้าศึก 
 ด้านการบัญชีบริหาร

• นางวารุณี ปรีดานนท ์
 ด้านการวางระบบบัญชี

• นางสาวจำารัส แหยมสร้อยทอง 
 ด้านการบัญชีภาษีอากร

• รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง 
 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี

นายประสัณห์  เชื้อพานิช

นายกสภาวชิาชีพบญัชี
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2557-2560

1.	 นายประสณัห์	เชือ้พานชิ	 นายกสภาวชิาชพีบญัชี
2.	 นายสนัต	ิวลิาสศกัดานนท์	 อปุนายกและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี
	 	 ด้านการท�าบญัชี
3.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วริชั	อภเิมธีธ�ารง	 อปุนายกและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี
  ด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชี
4.	 ศาสตราจารย์หริญั	รดศีร	ี	 ผูท้รงคณุวฒุด้ิานบญัชี
5.	 ศาสตราจารย์สมฤกษ์	กฤษณามระ		 ผูท้รงคณุวฒุด้ิานบญัชี
6.	 นายเจษฎา	อนจุาร	ี	 ผูท้รงคณุวฒุด้ิานกฎหมาย
7.	 นางสาวแน่งน้อย	เจรญิทวทีรพัย์		 กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี
	 	 ด้านการสอบบญัชี
8.	 นางปรศินา	ประหารข้าศกึ		 กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี
	 	 ด้านการบญัชบีรหิาร

1 4
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2557-2560

9.	 นางวารุณี	ปรีดานนท์		 กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชี
	 	 ด้านการวางระบบบัญชี
10.	 นางสาวจ�ารัส	แหยมสร้อยทอง		 กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี
	 	 ด้านการบญัชภีาษอีากร
11.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรศักดิ์	ทุมมานนท์		 กรรมการและประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี
12.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม		 กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
13.	 นายสุพจน์	สิงห์เสน่ห์		 กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ 
	 	 ด้านการพฒันาวชิาชพีบญัชี
14.	 นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี		 กรรมการและเลขาธิการ
15.	 นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ		 กรรมการและเหรญัญิก
16.	 นายพรชัย	กิตติปัญญางาม		 กรรมการและนายทะเบียน
17.	 นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย		 กรรมการและประชาสมัพนัธ์
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ตารางสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2557-2560 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558)

ล�าดับที่ รายนาม ต�าแหน่ง
รวม

เข้าประชุม
(ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1. นายประสัณห์  เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี 11 18,700

2. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
อุปนายกและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี 8 11,200

3. รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง
อุปนายกและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี

9 12,600

4. นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 12 16,800

5. นางปริศนา  ประหารข้าศึก
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 7 9,800

6. นางวารุณี  ปรีดานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 10 14,000

7. นางสาวจ�ารัส  แหยมสร้อยทอง
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 9 12,600

8. รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 3 4,200

9. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 8 11,200

10. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 8 11,200

11. ศ.หิรัญ  รดีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 4 5,600

12. ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 10 14,000

13. นายเจษฎา  อนุจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4 5,600

14. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี กรรมการและเลขาธิการ 12 16,800

15. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 11 15,400

16. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม กรรมการและนายทะเบียน 11 15,400

17. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์ 6 8,400

รวม 203,500
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โครงสร้างองค์กร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผูอ้�านวยการ

สายงานวชิาการ

สายงานนโยบายและกลยทุธ์

ฝ่ายนโยบายและกลยทุธ์

ฝ่ายวิชาการ

คณะอนกุรรมการตรวจสอบ

ผูต้รวจสอบภายใน

สายงานสนบัสนุน

ฝ่ายการเงนิและบรหิารท่ัวไป

ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี

ส่วนจดัการ ส่วนงานกลยทุธ์
ส่วนทดสอบ
ผูส้อบบญัชี

ส่วนบคุคล ส่วนต่างประเทศ
ส่วนก�ากบัดแูล

หน่วยงานอบรม

ส่วนการเงนิ ส่วนงานภมูภิาค ส่วนทะเบยีน

ส่วนบญัชี ส่วนสือ่สารองค์กร ส่วนบรกิารสมาชกิ

ส่วนกฎหมาย

นกัวชิาการ นกัวชิาการ ส่วนปฏบิตักิารอบรม

ส่วนอบรมสมัพันธ์

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนสนบัสนนุ
มาตรฐานการบัญชี

ส่วนสนบัสนนุ
วชิาการ

สายพฒันาและก�ากบัดแูล
คณุภาพผูส้อบบญัชี

สายงานบรกิารสมาชกิ 
และก�ากบัดแูล

ฝ่ายบรกิารสมาชกิและก�ากบัดูแล

ศนูย์อบรม

ส่วนอ�านวยการ

คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility:CSR) 
การท�างานเพื่อสังคม หรือการท�างานเพื่อส่วนรวม เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคม 
มากขึ้นในปัจจุบัน และเริ่มเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ภาครฐั รวมถึงองค์กรอสิระต่าง ๆ  ทีต้่องตระหนกัถงึความส�าคญัของความรบัผดิชอบทาง
สังคมและมีการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาคมจนมาถึงปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) องค์กรวิชาชีพบัญชีของ
ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง สภาวิชาชีพ
บญัชมีใิช่องค์กรแสวงหาผลก�าไร มใิช่องค์กรธุรกจิ เพราะฉะนัน้ส่ิงทีส่ภาวชิาชพีบญัชที�ากล้็วนแต่เพือ่ประโยชน์ของการพฒันาวชิาชพี
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยทั้งสิ้น 

วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของทุกองค์กร การท่ีประเทศไทยมีวิชาชีพบัญชีและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีปฏิบัติงานอยู่ในมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับของสากล ย่อมท�าให้ต่างชาติเกิดความเช่ือม่ันในงบการเงินของ
บริษัทในประเทศ อันจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน และขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

นอกเหนอืจากการด�าเนนิการเพือ่วชิาชพีในภาพรวมแล้ว สภาวิชาชีพบัญชียงัได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมของสังคมในรปูแบบ
ต่างๆ ดังนี้

ภาครัฐ 

สภาวิชาชพีบญัชไีด้รบัการตดิต่อจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ขอให้เข้าร่วมประชมุหารอื ให้ข้อคดิเหน็ ค�าแนะน�า 
รวมถงึร่วมเป็นคณะท�างานเพือ่ขบัเคลือ่น ปรบัปรงุ หรอืพฒันา การด�าเนนิการด้านต่างๆ ทีต้่องการความรูแ้ละความเชีย่วชาญ หรอื
ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชีทุกด้าน

ในปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความร่วมมือ โดยส่งผู้แทนของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ รวมถึง
บุคลากรของสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้ขอความร่วมมือมา เช่น 

• การร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและคณะท�างานปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกของรัฐบาล ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญช ี
ได้มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการและคณะท�างานชุดนี้ตั้งแต่ปี 2557 

• การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีต่างๆ ในการให้ความเห็นและข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
• การร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่น 2 ให้กลุ่มผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์
• การให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษากับกรมบังคับคดี 
• การให้ข้อมูลเชิงวิชาการกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ
• การร่วมประชุมให้ความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ในเรื่องต่างๆ เช่น การเจรจาการเปิดการค้าเสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ือง หลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.2558 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง หลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.2558 และการให้ความคิดเห็นต่อประกาศ หรือร่างค�าสั่ง 
หรือพระราชบัญญัติต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น
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ภาคการศึกษา 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส�าคัญยิ่งที่มีผลโดยตรงกับการเติบโตของสังคมอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ ในปีท่ีผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชียังคงมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้กับคณาจารย์จากสถาบัน 
การศึกษาทั่วประเทศเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
ผ่าน “โครงการอบรม TFRS ทุกฉบับส�าหรับอาจารย์ผู้สอนบัญชี (Train the Trainer)” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 
แล้วรวมอาจารย์ทีเ่ข้าโครงการทัง้สิน้จ�านวน 183 คน จาก 69 สถาบัน นอกจากนีเ้พือ่เป็นการกระตุน้และสนบัสนุนให้นสิิตนักศกึษา
ด้านบัญชีมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี จึงได้มีการจัด “โครงการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ 
(Thailand Accounting Challenge)” ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วเช่นกัน

สภาวิชาชีพบัญชีมีโครงการ “เปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House)” เพื่อนักศึกษาได้มาเยี่ยมชมและท�าความรู้จัก 
สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ อีกทั้งยังส่งตัวแทนร่วมเป็นวิทยากร 
“โครงการ Young & Smart” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาบัญชี 
เกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC นอกจากนั้น ยังมีการให้ความเห็นเชิงวิชาการและส่งเสริมการ
ด�าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการร่วมวิพากษ์ผลการด�าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบัญชียังได้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการ และข้อคิดเห็นเชิงวิชาชีพ ผ่านการให้สัมภาษณ์ และการให้ข้อมูล 
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการท�าวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม 

ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ค�าปรึกษาในข้อหารือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการประกอบวิชาชีพบัญชี และได้ร่วมเป็นท่ีปรึกษาโครงการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building 
Competitive Enterprises: CBCE) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งเป็นศูนย์ให้ค�าปรึกษาในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

 สภาวิชาชีพบัญชี มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และ
ประชาสังคม ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างานกับหน่วยงานต่างๆ 
และในบทบาทอื่นๆ ซึ่งพอสรุปโดยสังเขปดังนี ้

กระทรวงการคลัง
   คณะกรรมการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
   คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการบัญชีภาครัฐ พ.ศ ...
   คณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

                  ด้านการเงินการคลัง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   คณะกรรมการทบทวนบทบาท อ�านาจหน้าที่ และภารกิจในการควบคุม  

        ก�ากับดูแลสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์
   คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
   คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์
   คณะอนุกรรมการด้านระบบการก�ากับการสอบบัญชีสหกรณ์
   คณะอนุกรรมการด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   คณะกรรมการก�าหนดรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) และก�าหนดรายการย่อ 

        ที่ต้องมีในงบการเงิน
   การร่วมจัดอบรมสัมมนา 

 - สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ SME ด้วยระบบงานที่ด ี
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
   โครงการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออนไลน์ “e-Accountant”
   การร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart  

    Accountants)” 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   คณะท�างานเพื่อศึกษาการปฏิรูปกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย
   การร่วมจัดอบรมสัมมนา 

 - การเตรียมความพร้อมการน�าส่งงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 
 - CG Forum 2/2015 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
       ในการควบคุมภายใน

สมาคมตลาดตราสารหนี้
   คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
   โครงการ “พัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”
   การร่วมจัดอบรมสัมมนา

 - รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
 - CFO in the New Financial World

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
     (องค์การมหาชน)

   คณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
    อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

        การทุจริตภาคเอกชน
   คณะอนุกรรมการด�าเนินการตามมาตรการควบคุมก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   คณะท�างานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ 

        จัดท�าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา 
        กับหน่วยงานของรัฐ 

   คณะท�างานเฉพาะกิจศึกษารวบรวมข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย ์
        ของหน่วยงานของรัฐ 

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
   คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัต ิ

        ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
        การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำานักงานศาลยุติธรรม 
   คณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของผู้สมัครตามความ 

        ในมาตรา 28 (2)(ช) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
        พ.ศ. 2543

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
   สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
   คณะท�างานพิเศษเพื่อศึกษาแนวทางการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว  
     คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล  
     คณะท�างานปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล

คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญช ี
     คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการก�ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย 
     คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน�ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
                       มาใช้กับธุรกิจของไทย
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นายกสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกรรมการใน IFRS Advisory Council 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 The Trustees of the IFRS Foundation ได้ประกาศแต่งตัง้กรรมการใน IFRS Advisory 

Council จ�านวน 15 คน แทนกรรมการเดิมที่จะครบวาระในเดือนธันวาคม 2557โดยคุณประสัณห์  เชื้อพานิช นายกสภา
วิชาชีพบัญชี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
3 ปี ซึ่งใน 1 ปี จะมีการประชุมจ�านวน 3 ครั้ง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

IFRS Advisory Council มีบทบาทในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางการด�าเนินงาน
ของ International Accounting Standards Board (IASB) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส�าคัญๆ ในการก�าหนดมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ และให้ค�าแนะน�าอืน่ๆ กบั IFRS Foundation และ IASB นอกจากนี ้IFRS Advisory Council ยงัสนบัสนนุ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา International Financial Reporting Standards (IFRS) ให้เป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับของสากล โดยผ่านเครือข่ายขององค์กรที่กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนมาอีกด้วย

การร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมและสัมมนา
ทางด้านวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
และการสัมมนาด้านบัญชีท่ีจัดโดยองค์กรต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง 
ส�าหรับปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีบทบาทในงานต่างๆ ดังนี้

งาน MIA Conference 2015 เมื่อเดือนตุลาคม 2558 จัดโดย 
Malaysian Institute of Accountants องค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศ
มาเลเซีย นายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “2016 Economic 
Outlook & AEC” กับข้าราชการระดับสูง และผู้บริหารองค์กรของประเทศ
มาเลเซีย เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีก้าวสู่ 
AEC ผลกระทบต่อ SME ภายหลังจากการเป็น AEC ความคืบหน้าของ
การด�าเนินการเรื่อง MRA และผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งงานดัง
กล่าวมีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 2,800 คน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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The 20th ICPAK Executive Seminar เมื่อเดือนธันวาคม 
2558 จัดโดยองค์กรวิชาชีพของผู้สอบบัญชีแห่งประเทศเคนย่า (Institute 
of Certified Public Accountants of Kenya : ICPAK) ภายใต้หัวข้อ 
“Business Excellence a Global Perspective”เพื่อเป็นการให้ความรู ้
กับนักบัญชี รวมถึงผู้สอบบัญชีของประเทศเคนย่า และประเทศในแถบ
แอฟริกาใต้ รวมกว่า 100 คน โดยคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภา
วิชาชีพบัญชี ได้กล่าวต้อนรับเนื่องในโอกาสท่ีทาง ICPAK มาจัดงานที่
ประเทศไทย และเป ็นวิทยากรบรรยายในหัวข ้อ Professional 
Opportunities and Challenge in Thailand เป็นการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม มุมมอง รวมถึงประสบการณ์อันดีซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์
ทั้งทางด้านวิชาชีพ การลงทุน และด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศต่อไป
ในอนาคต 

การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม IFAC Ordinary Council Meeting 2015 ในเดือนพฤศจิกายน 2558  

ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นการประชุมของประเทศสมาชิก IFAC เพื่อรับทราบการด�าเนินการของ IFAC ความคืบหน้าของวิชาชีพ
บัญชีในระดับสากล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิก IFAC และตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพจาก
ประเทศไทย

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Committee on Services: 
CCS) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศในอาเซียน โดยในปี 
2558 มกีารประชมุท้ังสิน้ จ�านวน 3 ครัง้ (ครัง้ที ่80-82) 
ทีป่ระเทศกมัพชูา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 
เม่ือเดอืนมกราคม พฤษภาคม และกนัยายน 2558 ตาม
ล�าดบั การประชมุมีเนือ้หาเกีย่วกบัการก�าหนดกระบวนการ
ต่างๆ เพือ่ให้ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัของอาเซยีน ส�าหรบั
บริการวิชาชีพบัญชี (MRA) น�าไปปฏิบัติได้จริงกับทุก
ประเทศในอาเซยีน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้แต่ง

งาน The 2015 EFMD Global Network Asia Annual 

Conference เม่ือเดอืนพฤศจิกายน 2558 จัดโดย EFMD Global Network 
(EFMD) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายระดับนานาชาติของสถาบันต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาทางวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการ 
การบริหารธุรกิจ การบริการสาธารณะ และการให้ค�าปรึกษา โดยได้ร่วม
กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดงานสัมมนาขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ Business Schools in Asia serving Local & Global 
Corporate Sectors ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุในเรือ่งต่างๆ เช่น ความต้องการ
ทัง้ทางด้านปรมิาณและคณุภาพของบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี ความท้าทาย
ของสถาบันการศึกษาในการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจ เป็นต้น
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ตั้ง Monitoring Committee (MC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการกลั่นกรองคุณสมบัติของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Char-
teredProfessional Accountant: ACPA) ของประเทศต้นทาง มีการจัดพิมพ์ Handbook onAccountancy Services ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศรวมถึงได้มีการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของ AssessmentStatement ซึ่งเป็น
คู่มือในการด�าเนินการขึ้นทะเบียนเป็น ACPA 

สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกของ ASEAN 
Federation of Accountants (AFA) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุม AFA Council meeting ร่วมกับผู้แทนจาก
ประเทศในอาเซยีน โดยการประชมุ AFA ในปี 2558 มกีาร
ประชมุจ�านวน 4 ครัง้ (ครัง้ที ่117-120) ทีป่ระเทศมาเลเซยี 
ประเทศเวยีดนาม ประเทศเมยีนมาร์ และประเทศฟิลปิปินส์ 
เมือ่เดอืนมกราคม พฤษภาคม สงิหาคม และธนัวาคม 2558 
ตามล�าดับ โดยเน้ือหาหลักในการประชุมเพ่ือมุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมอืกันในการผลกัดนัและพฒันาวชิาชีพร่วม
กัน และถือเป็นการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
ตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศใน
อาเซยีน และประเทศอืน่ๆ เพือ่สร้างความร่วมมอืกนัต่อไป
ในอนาคต 

การหารือกับหน่วยงานจากต่าง
ประเทศ

ตลอดปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการเปิดกว้าง
ในการร่วมหารือถึงความร่วมมือกับหน่วยงานจากต่าง
ประเทศหลายแห่ง อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลความรู้ ข้อเสนอ
แนะ และข้อคิดเห็นเชิงวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เก่ียวกับ
วชิาชพีบญัชขีองไทย รวมทัง้เป็นการประสานงานกนัในการ
ด�าเนินงานร่วมกันในอนาคต เพ่ือเป็นการยกระดับวิชาชีพ
บัญชีไทยสู่สากล เช่น การหารือและแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นกับ INPACT Asia Pacific, CIMA, TKC Japan, 
HLB Thailand เป็นต้น

19รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



สรุปผลการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการและคณะทำางาน 
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สรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ
Overview of Success Stories

พัฒนามาตรฐานส�าหรับ
การประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล

• ศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 (TFRS and TAS)
• ศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานส�าหรับวิชาชีพสอบบัญชี (TSA)
• ศกึษาและเผยแพร่จรรยาบรรณทางวชิาชพีบัญช ี(Code of Ethic)
• ศึกษาและจัดท�ามาตรฐานการศึกษา (IES)
• ศึกษาและจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีของการควบคุมภายใน 
 ตามหลักสากล (IGPG)

สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น 
ต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ

• พัฒนาและก�ากับคุณภาพของประกอบวิชาชีพบัญช ี
 และสอบบัญชี (TSQC and Ethic)
• จัดทดสอบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• จัดทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงาน 
 ทางการเงินไทย (DipTFR)
• กลั่นกรองและรับรองหลักสูตรปริญญาทางด้านบัญชี
• ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้วยตนเอง
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มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสรมิการพฒันาการบรหิารธุรกจิขนาดกลาง    
 และขนาดย่อม
• ส่งเสรมิให้ความรู้ทางบญัชีกบัเกษตรกรไทย
• จดัอบรมหลกัสตูรประหยดัเพ่ือเพิม่โอกาส 
 การพฒันาความรู้

ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์

• เผยแพร่แนวทางปฏิบตัทิางบัญชแีละตัวอย่าง 
 ของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิไปใช้
• ส่งเสรมิให้ผูส้อบบญัชนี�าคู่มอืและเคร่ืองมอืการปฏบิตังิาน 
 ไปใช้เป็นแนวทางปฏบิติั
• จดัอบรมสมัมนาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั 
 ให้กบัผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชี

ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้
เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• จดัการแข่งขนัตอบค�าถามทางบัญชรีะดบัประเทศ 
 ของนสิตินกัศกึษา
• พฒันาศักยภาพอาจารย์ผูส้อนสาขาวิชาบญัชี
• ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัและองค์กรการศกึษา 
 เพือ่จดัสมัมนาส�าหรบัวชิาชพีบญัชี
• ร่วมมือกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลเพือ่พจิารณาแผน 
 การพฒันาวชิาชีพบญัชี
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โครงสร้างคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน 
และผลการดำาเนินงานปี 2558

 หน้า

ด้านท�าบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญช ี 26
      คณะทำางานการบัญชีเพื่อเกษตรกรไทย 

ด้านสอบบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 32
      คณะทำางานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

      คณะทำางานดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี     35
คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี     40
คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี     40
การพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี     42

ด้านบัญชีบริหาร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 46

ด้านวางระบบบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี    52

ด้านบัญชีภาษีอากร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 58

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 64
      คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี

      คณะทำางานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)

      คณะทำางานการจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge)

      คณะทำางานออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน

       การแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ

      คณะทำางานจัดทำาวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี

      คณะทำางานเพื่อศึกษาการรับรองคุณวุฒิ  
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หน้า

ด้านจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 76
      คณะอนุกรรมการสอบสวน

      คณะทำางานกลั่นกรองคำากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน

      คณะทำางานร่างกฎบัตร (Charter) การปฏิบัติงานจรรยาบรรณของกรรมการจรรยาบรรณ  

        อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

      คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ                                                                                                           

ด้านมาตรฐานบัญชี
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 84
      คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

      คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

      คณะทำางานจัดทำามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลาง

      และขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs)

      คณะทำางานศึกษาการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 รื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี   87 

ด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 100
      คณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา วิทยากร และหลักสูตร

      คณะทำางานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)

      คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 

ด้านต่างประเทศ
คณะกรรมการก�ากับดูแล 106 
คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ 107

ด้านอื่นๆ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 113
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา 114
คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 122
คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี 123

โครงสร้างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ
และผลการดำาเนินงานปี 2558
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โครงสร้าง

ตัวผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านต่างมีคุณสมบัต ิ
ที่ดีและปฏิบัติได้อยู่แล้ว แค่รอเวลาเพื่อแสดงฝีมือ
ให้อาเซยีนได้ประจกัษ์ ตอนนีค้ณะกรรมการวิชาชพี
บัญชีด้านการท�าบัญชีมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนา 
ทักษะความรู ้ความสามารถของนักบัญชีไทย  
ซึ่งคณะกรรมการหวังว่าจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานหลายเร่ือง เช่น การปิด
บัญชี และการน�าส่งภาษี เป็นต้น

นายสันติ วิลาสศักดานนท ์
อปุนายกและประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีานการท�าบญัชี	

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี

คณะท�างานการบัญชี
เพื่อเกษตรกรไทย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
วาระปี 2557-2560

ด้านท�าบัญชี
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1.	 ส่งเสรมิความสามคัคแีละความเป็นปึกแผ่นในการประกอบ	
	 วชิาชพีบญัชด้ีานการท�าบญัชี	และการประกอบวชิาชีพบญัช	ี
	 โดยรวม
2.	 ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน	
	 การท�าบัญชี
3.	 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน	
	 การท�าบัญชี
4.	 ส ่งเสริมและให้ความรู ้ 	 รวมทั้งเสนอแนะการสร ้าง	
	 ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพื่อให	้
	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.	 ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	 และองค์กร	
	 วิชาชีพอื่น	และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอื่น	
	 เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้	
	 นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6.	 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี		
	 ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่อ	
	 สภาวิชาชีพบัญชี
7.	 กระท�าการอื่นใดตามมติที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ	
	 สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ	
	 วิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

1
	 นายสันติ  วิลาสศักดานนท์

	 ประธาน

2
	 นางสาวมณีรัตน์  ติรไพรวงษ์

	 ที่ปรึกษา

3
	 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก 

	 กรรมการ

4
 นายค�านึง  สาริสระ

	 กรรมการ

5
 นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ 

	 กรรมการ

6
 นางดนูนาถ  สุวรรณานนท์

	 กรรมการ

7
 นายธนะชัย  สันติชัยกูล 

	 กรรมการ

8
 นางนารี  วงษ์มณี

	 กรรมการ		

9
 นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

	 กรรมการ

10
 นายพิทยา  จั่นบุญม ี

	 กรรมการ

11
 นายวิโรจน์  สติธโรปกรณ ์

	 กรรมการ

12
 นางสาวศิริรัฐ  โชติเวชการ 

	 กรรมการ

13
 นางสาวศันสนีย์  กัมพลานวุัตร 

	 กรรมการ
	

14
 นางสุวิมล  กุลาเลิศ 

	 กรรมการ

15
 นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง 

	 กรรมการ

16
 รศ.ดร.พรรณนิภา   รอดวรรณะ 

	 กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
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1
 รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก 

	 คณะท�างาน

3
 นางสาวศิริรัฐ  โชติเวชการ 

	 คณะท�างาน

4
 นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ 

	 คณะท�างาน

5
 นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

	 คณะท�างาน

6
 นางศันสนีย์  กัมพลานุวัตร 

	 คณะท�างาน

7
 นายวิโรจน์  สติธโรปกรณ ์

	 คณะท�างาน

8
 นางสาวสุริษา  ประสิทธิ์แสงอารีย ์

	 คณะท�างาน

9
 นางสุวิมล  กุลาเลิศ 

	 คณะท�างาน

10
 นางสาวรุ่งนภา  สันติธรรมา 

	 คณะท�างานและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะท�างานการบัญชีเพื่อเกษตรกรไทย

1.	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบัญชี	
เพื่อเกษตรกรไทย	 ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	
ด้านการท�าบัญชีให้ความเห็นชอบ

2.	 จัดท�าก�าหนดนโยบาย	มาตรการ	ข้อบังคับหรือระเบียบ	
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานการบัญชีเพ่ือเกษตรกรไทย	
ตลอดจนควบคุมการบริหารงานของโครงการ

3.	 พิจารณาและก�าหนดแผนงาน	 ตลอดจนติดตามความ
ก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน	
การท�าบัญชี

4.	 พิจารณาและจัดท�าแผนงบประมาณของการบัญชี	
เพื่อเกษตรกรไทย

5.	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการท�าบัญชี

6.	 ประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิงานการบญัชเีพือ่เกษตรกรไทย	
โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	ของวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชี
หรือช่องทางอื่น	ๆ 	ที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ
ท�าบัญชีให้ความเห็นชอบ

7.	 พิจารณาจัดต้ังโครงการต่าง	ๆ 	ท่ีสอดคล้องกับแผนงาน	
การบัญชีเพ่ือเกษตรกรไทย	 พร้อมท้ังติดตามผลการ	
ด�าเนินงาน	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

8.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานของการบัญชี	
เพ่ือเกษตรกรไทย	ต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการท�าบัญชี

9.	 ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	
ด้านการท�าบัญชีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ 
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บรรยากาศมอบประกาศนียบัตรในหลักสูตร 
“ประกาศนียบัตร Professional Controller รุ่นที่ 5

ผลการด�าเนินงานปี�2558�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•	 การจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับด้านการท�าบัญชีรวมทั้งสิ้น	 9	 หลักสูตร	 และมีจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด	
1,176	 คน	 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ท�าบัญชีมีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ	 เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและ	
ภาคปฏิบัติ	 อย่างเช่น	 หลักการบริหารต้นทุนการผลิตและเพ่ิมก�าไร	 หลักการปิดบัญชีและจัดท�างบการเงิน	 ประเด็นในมาตรฐาน	
การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ	 NPAEs	 และ	 SMEs	 หลักการนิติบัญชีศาสตร์	 รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติส�าหรับแต่ละ	
หลักการ	อีกทั้งเทคนิคการจัดท�าและยื่นแบบ	บช.	1	ตามประกาศ	ป.ป.ช.	และการเชื่อมโยงถึงการวางแผนภาษีและหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร

•	 	 	 การประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับ
การบัญชีธุรกิจเบื้องต้นและสามารถน�าหลักการบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหารมาใช้เพ่ิมศักยภาพการจัดการกิจกรรมทางการเกษตร	
โดยร่วมมอืกบัส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และจะลงนามในบันทกึความร่วมมือตามโครงการนีใ้นปี	2559
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หน่วยงาน ความร่วมมือ

คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	
ในคณะกรรมาธิการพาณิชย์	การอุตสาหกรรมและการแรงงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบการพิจารณายกร่าง	
พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
ในภาคเอกชน

กระทรวงการคลัง
ร ่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 (Focus	 Group)		
เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง	
การคลังและการบริหารอื่น	ๆ

กรมบังคับคดี ร่วมให้ค�าแนะน�าในการหารือ	 เรื่อง	 การด�าเนินการ	
ถ่ายโอนภารกิจการจัดท�าบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

ร ่ วมให ้ค� าชี้ แจงระบบการน�าส ่ งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

ร่วมเป็นวิทยากรในหลกัสูตร	Young	&	Smart	Account	
โดยบรรยายทั้งในกรุงเทพฯ	 และภูมิภาครวมทั้งสิ้น		
4	แห่ง

•	 การเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในนามตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี	ได้แก่

•	 การจัดท�าบทความด้านการท�าบัญชีและเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 รวมทั้งส้ิน	 12	 บทความ	 9	 หัวข้อ	
ผ่านทางเว็บไซต์และ	FAP	Newsletter

1.	 การบันทึกต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร

2.	การบันทึกต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร	ตัวอย่างการเลี้ยงสุกรขุน

3.	ความหมายและประเภทของสินทรัพย์ชีวภาพ

4.	ตัวอย่างบัญชีต้นทุนการเกษตรระยะยาว-ฟาร์มกล้วยไม้พันธุ์หวาย

5.	ตัวอย่างบัญชีต้นทุนการเกษตรระยะยาว-ฟาร์มโคนม

6.	ตัวอย่างการบันทึกบัญชีต้นทุนการเกษตรระยะยาว-ฟาร์มโคนม

7.	ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	(	Sustainable	Agriculture	System)

8.	การเกษตรในต่างประเทศ

9.	การบัญชีต้นทุนการเกษตร	กรณีศึกษาที่	1	โครงการหญ้าเนเปียร์ปากช่อง	1
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ฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแล
คุณภาพผู้สอบบัญชี

คณะอนุกรรมการ�
ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารงาน
ทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการทดสอบ�
การปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติ�
ของผู้ขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะท�างานดูแลงานบริการ�
ด้านการสอบบัญชี

นางสาวแน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์	
กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชีพบัญชด้ีานการสอบบญัชี

 คณะกรรมการวชิาชพีบญัชีด้านการสอบบญัชี
ให้ความส�าคัญในเร่ืองรายงานของผู้สอบบัญช ี
แบบใหม่ โดยตามแผนจะมีการน�ามาบังคับใช้
ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ในหรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้เผย
แพร่ร่างมาตรฐานฉบับใหม่ทีเ่กีย่วข้องรวม 7 ฉบบั
ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ประเด็นการ
เปล่ียนแปลงทีส่�าคญัคอืการเพิม่วรรคการรายงาน
เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ  (Key Audit Matters 
- KAM) ทัง้นีเ้พือ่ให้มกีารสือ่สารข้อมลูมากขึน้จาก
ผูส้อบบญัชถีงึผูใ้ช้งบการเงนิและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ซึง่
จะเพิ่มคุณค่าให้กับรายงานของผู้สอบบัญชี
   งานด้านการพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพ 
ผู ้สอบบัญชี ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการสอบบัญชี และเริ่มต้นตั้งแต ่
ปี 2559 จะด�าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบผ่านทาง 
คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลคุณภาพงานสอบ
บัญชี 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

โครงสร้าง

ด้านสอบบัญชี
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1
	นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ 		

									ประธานกรรมการ

2
		นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน 
ที่ปรึกษา

3
  ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร 
กรรมการ

4
  ผศ.ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์
กรรมการ

5
  ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 
กรรมการ

6
  นางเกล็ดนที  มโนสันติ ์
กรรมการ

7
   นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา 
กรรมการ

8   นายชูพงษ์  สุรชุติกาล 
กรรมการ

8
  นางสายฝน  อินทร์แก้ว 
กรรมการ

9
  นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง 
กรรมการ

10
  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ์
กรรมการ

11
  นางอุบลศรี  บุณยรัตพันธุ ์
กรรมการ

12
  นางสุภาพร  บุญแทน 
กรรมการ

13
  นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ ์
กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่�

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
วาระปี 2557-2560

1.	ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชีและการประกอบวิชาชีพ
โดยรวม

2.	ผดุงไว้ซึ่งศักด์ิศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน	
การสอบบัญชี

3.	ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
การสอบบัญชี

4.	ส ่งเสริมและให้ความรู ้ 	 รวมท้ังเสนอแนะ	 การสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี	 เพื่อให ้	
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.	ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	 และองค์กร
วิชาชีพอื่น	 และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร	
อื่นใด	 เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	 ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6.	เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนด้านการสอบบญัช	ี
ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพต่อ	
สภาวิชาชีพบัญชี

7.	กระท�าการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ	
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8.	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย
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1
 นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ  

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ ์

	 คณะท�างาน

3
 นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา 

	 คณะท�างาน

4
 นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ ์

	 คณะท�างาน

5
 นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 

	 คณะท�างาน

6
 นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

	 คณะท�างาน

7
 นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต ์

	 คณะท�างานและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะท�างานพิจารณาคุณสมบตัขิองผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต

อ�านาจหน้าที่ 

1.		ศกึษาและพจิารณากลัน่กรองคณุสมบตัขิองผูข้อขึน้ทะเบยีน	
	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.		วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ	
	 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอต่อ	
	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

3.		ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญช	ี
	 ด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

1
 นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาต ิ   

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา 

	 คณะท�างาน

3
 นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

	 คณะท�างาน

4
 นายศิลป์ชัย  รักษาพล 

	 คณะท�างาน

5
 นายธนากร  ฝักใฝ่ผล 

	 คณะท�างาน

6
 นางสาวจตุพร  สิริกวินกิจ 

	 คณะท�างานและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะท�างานดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 
1.	 พิจารณาปรับปรุงงานบริการของสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน	

ท่ีเกีย่วกบัการให้บรกิารแก่ส�านกังานสอบบญัช	ีผูส้อบบัญชี
รบัอนญุาต	และผูข้อขึน้ทะเบยีนฝึกหดังานสอบบญัชเีพือ่ให้
เกิดประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

2.	 ประสานงานกับทีมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน�า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาให้บริการสมาชิกสภาวิชาชีพ
บัญชี	e-services

3.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อที่ประชุม	
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีด�าเนินการ
ตามภารกิจอื่นตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน	
การสอบบัญชีมอบหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการ
ด้านการสอบบัญชี			
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คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
วาระปี 2557-2560

1
  นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์  
ประธานอนุกรรมการ

2
  นางสาววัชรี  วชิรธนิต
อนุกรรมการ

3
  ดร.จุฑาทิพ  อัสสะบ�ารุงรัตน์
อนุกรรมการ

4
  ผศ.ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์
อนุกรรมการ

5
  นางสาวปรีณา  ยิ่งชล 
อนุกรรมการ

6
  นางธัญลักษณ์  ซื่อนิธิกุล
อนุกรรมการ

7
  นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ 
อนุกรรมการ

8
  ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 
อนุกรรมการ

9
  นายธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ 
อนุกรรมการ

10
 นางสาวปิยรัตน์  ตั้งกาญจนภาสน ์

	 อนุกรรมการ

11
  นายจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 ด�าเนินการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี	 มาตรฐานงาน	
สอบทาน	 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	 มาตรฐานงาน
บริการเกี่ยวเน่ือง	 และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่ทีก่�าหนดโดย	The	 International	Auditing	
and	 Assurances	 StandardsBoard	 (IAASB)	 ของ	
International	Federation	of	Accountants	 (IFAC)	และ	
ยกร่างมาตรฐานเหล่านี้ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

2.	 ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี	 มาตรฐานงานสอบทาน	
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อม่ัน	 มาตรฐานงานบริการ	
เกี่ยวเนื่อง	และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้มีการประกาศ
และมีผลบังคับใช้แล้วให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับล่าสุด	
ที่ ได ้ มีการปรับปรุงโดย	 IFAC	 ติดตามข ่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางวิชาชีพสอบบัญชี	พร้อมทั้ง
เผยแพร่ความรูใ้ห้กบัผูป้ฏบิตังิานสอบบญัชไีด้ทราบถึงข้อมูล
และพัฒนาการด้านการสอบบัญชี

3.	 ก�าหนดแนวปฏิบัติด้านการสอบบัญชี	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง	
ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่
ส�าคญัของมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานสอบบญัชี

4.	 ตอบค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีและเทคนิค	
การสอบบัญชีท้ังน้ีเพ่ือให้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้แนวทาง	
ที่ถูกต้องและสามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาใน	
การปฏิบัติงานสอบบัญชี

5.	 ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการวชิาชพีบญัช	ี
ด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

6.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่น	
ตามทีค่ณะอนกุรรมการฯ	มอบหมายในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก�าหนดโดย	 International	 Auditing	 and	 Assurance		
Standards	 Board	 (IAASB)	 ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี	 มาตรฐานสอบทาน	มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	 และ
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง	รวมไปถึงแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานดังกล่าว	และด�าเนินการแปลเป็นภาษาไทยผ่าน
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาการสอบบัญชี	โดยในปัจจุบันมาตรฐานของประเทศไทยที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ทั้งสิ้น	45	ฉบับ
นั้นเทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศ	ยกเว้นมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นฉบับที่	3410	ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ในระหว่างปี 2558 มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่และประกาศใช้แล้วจ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่

•	มาตรฐานงานสอบทาน	 รหัส	 2400	 (ปรับปรุง)	 งานการสอบทานงบการเงินในอดีต	 (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซ่ึงไม่ใช่	
ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตของกจิการ)	ซึง่มีผลบงัคับใช้กับการสอบทานงบการเงนิทีม่รีอบบัญชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2559	
เป็นต้นไป

•	มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง	 รหัส	 4410	 (ปรับปรุง)	 งานการรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรายงานที่ลงวันที	่	
1	มกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นไป

การเผยแพร่ร่างมาตรฐานทางวิชาชีพสอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต

•	มาตรฐานที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับรายงานที่ลงวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นไป
	 -	แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
	 -	มาตรฐานงานท่ีให้ความเชื่อมั่น	 รหัส	 3000	 (ปรับปรุง)	 งานที่ให้ความเช่ือม่ันนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือ	

	 	 สอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
•	มาตรฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่	 ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะ	

	 เวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ดังนี้
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	700	(ปรับปรุง)	การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	701	การสื่อสารเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	 รหัส	 705	 (ปรับปรุง)	 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของ	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	 รหัส	 706	 (ปรับปรุง)	 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ	 วรรคเรื่องอื่นในรายงานของ	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	720	(ปรับปรุง)	ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	570	(ปรับปรุง)	การด�าเนินงานต่อเนื่อง
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	260	(ปรับปรุง)	การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	
•	การติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งมีแผนว่าจะเปลี่ยนแปลงในปี	 2559	มี	 3	ฉบับ		

	 ดังนี้
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	 รหัส	 800	 (ปรับปรุง)	 ข้อพิจารณาพิเศษ	 –	 การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท�าตามแม่บท	

	 	 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	 รหัส	 805	 (ปรับปรุง)	 ข้อพิจารณาพิเศษ	 –	 การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและ	

	 	 การตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ	หรือบัญชี	หรือรายการในงบการเงิน
	 -	มาตรฐานการสอบบัญชี	รหัส	810	(ปรับปรุง)	งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ
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ภาพรวมความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชี

ประกาศใช้แล้ว
ปี�2558

มีผลบังคับใช้
ปี�2014

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
คาดว่าจะประกาศใช้

ปี�2559
อยู่ระหว่าง
ศึกษา

มีผลบังคับใช้
ปี�2016 Exposure�draft

TSRE�2400�(rev)
TSRS�4410�(rev)

TSAE�3000�(rev),�
Framework,�
TSA�700�(rev),�
TSA�701,�

TSA�705�(rev),�
TSA�706�(rev),
TSA�720�(rev),�
TSA�260�(rev),
TSA�570�(rev)

TSA�800,
TSA�805,�
TSA�810

	 การก�าหนดเป้าหมายและแผนการน�ารายงานของผู ้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ในประเทศไทยส�าหรับระยะตั้งแต	่
ปี	 2558	 จนถึงปี	 2560	 โดยระยะแรกเน้นสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเปล่ียนแปลงแก่	
ผู ้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชี	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ	 ในเดือนธันวาคม	 2558	 และมกราคม	 2559	 มีการ
จัดอบรมสัมมนาให้กับกลุ่มบุคคลในกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า	 700	 คน	 รวมท้ังส่ือสารผ่านเอกสารเผยแพร่	
“รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบงบการเงิน”	 ซึ่งจัดพิมพ์กว่า	 10,000	ฉบับ	และบทความ	
ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์ธุรกิจ	วารสาร	FRU	วารสาร	Board	Room	วารสาร	TLCA	และเว็บไซต์	ฯลฯ
	 ตามแผนงานในระยะถัดไป	ปี	2559	จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจโดยการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	
ในการน�าไปปฏิบัติใช้	และปี	2560	จะเป็นการติดตามผลของการน�าไปปฏิบัติใช้
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การจดัอบรมและสมัมนาหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการสอบบญัชรีวมทัง้สิน้	12		หลกัสตูร	และมจี�านวนผูเ้ข้าอบรมทัง้หมด	
945	คน	ซึง่เป็นหลกัสตูรเชงิปฏบิตักิารเน้นการวเิคราะห์และสร้างความเข้าใจเพิม่เตมิในเทคนคิการตรวจสอบในแต่ละขัน้ตอน	ตัง้แต่
การวางแผน	 การตรวจสอบการควบคุมภายใน	 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี	 การตรวจสอบเนื้อหาสาระและการสรุปผลไป
จนถึงการเขียนรายงานของผู ้สอบบัญชีแบบหกวรรค	 รวมทั้งการตรวจสอบเม่ือกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล		
(IT	Audit)	อีกทั้งมีหลักสูตรเพื่อการตรวจสอบเฉพาะกลุ่มธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจยานยนต์	

การกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ในปี	2558	นี้คณะท�างานพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตได้พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่าน	
การประชุมทั้งหมด	7	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	287	ราย

นอกจากน้ี	 ในช่วงปลายปี	 2558	 ได้ก�าหนดหลักสูตรส�าหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญช	ี
รบัอนญุาตรายใหม่	ต้องเข้ารบัการอบรมในเรือ่งเกีย่วกบัจรรยาบรรณและคณุภาพการปฏบิตังิานสอบบญัช	ีเพือ่ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ	โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาต
และเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	82	คน

การเข้าร่วมประชุมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในนามตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี	ได้แก่

หน่วยงาน ความร่วมมือ

กระทรวงการคลัง
เป็นอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก	
ที่ผ่านมาของรัฐบาล	เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ	
การปิดบัญชีโครงการรับจ�าน�าข้าว

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประสานงานเพือ่ปรับปรงุรปูแบบรายงานข้อเทจ็จริง		
และแนวทางการปฏบิตังิาน	รวมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับ	
ปัญหาจากการพิจารณาแบบค�าขอใช้สิทธิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี

ส�านักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร	
กรมสรรพากร

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชี
สหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการก�ากับผู้สอบบัญชีสหกรณ์

วิทยุจุฬา ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิชาชีพสอบบัญชี
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การพัฒนาระบบงานบรกิารด้านการสอบบญัช	ีคณะท�างานการดแูลงานบรกิารด้านการสอบบญัชร่ีวมกบัคณะอนกุรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ	 โดยในปี	 2558	
มีระบบที่แล้วเสร็จและเริ่มให้บริการกับผู้สอบบัญชี	2	ส่วน	ได้แก่

•	ระบบขึ้นทะเบียนสมาชิกออนไลน์	ซึ่งรองรับทั้งสมาชิกที่สมัครใหม่และสมาชิกที่ต่ออายุหลังขาดอายุสมาชิก
•	ระบบสมัครเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 (CPA)	ส�าหรับทั้งผู้สมัครเข้าทดสอบครั้งแรก	ซึ่งสามารถส่งเอกสาร	

	 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านออนไลน์ได้	 และผู้สมัครเข้าทดสอบครั้งต่อไป	 ก็สามารถสมัครและช�าระเงิน	
	 ผ่านออนไลน์ได้เช่นกัน

ความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ�
เพื่องานบริการด้านการสอบบัญชีในปี�2558

ฐานข้อมูล
สมาชิก

ฐานข้อมูล
ผู้สอบบัญชี

ฐานข้อมูล
ผู้เข้าทดสอบ

ฐานข้อมูล
ผู้ฝึกหัดงาน

•	ขึ้นทะเบียนสมาชิกออนไลน์	(2558)
•	ต่ออายุสมาชิกออนไลน์
•	ผู้บัญชีแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องออนไลน์	CPD	(2558)

•	ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานออนไลน์	(2559)
•	แจ้งชั่วโมงการฝึกหัดงานออนไลน์	(2559)

•	สมัครเข้าทดสอบออนไลน์	(2558)
•	ประกาศผลการทดสอบออนไลน์

•	ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีออนไลน์
•	แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องออนไลน์	CPD
•	แจ้งและยืนยันธุรกิจที่รับสอบบัญชี

ข้อมูลนักบัญชี
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คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ	
การปฏิบัติงานสอบบัญชี	ได้แก่	ด้านการบัญชี	การปฏิบัติงานสอบบัญชี	การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์	และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี	ด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี	2558	จ�านวน	12	ท่าน

อ�านาจหน้าที่ 

1.		 บริหารจัดการเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ี	
		พ.ศ.	2547	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.			ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของแต่ละวิชาที่ต้องทดสอบให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนามประกาศใช้บังคับตาม	
	 ความเหมาะสม	แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทราบต่อไป

3.			แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
4.			ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานสอบบัญชี	ได้แก่	ด้านการบัญชี	การปฏิบัติงานสอบบัญชี	การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพสอบบัญชี	ด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี	2558	ทั้งสิ้น	122	ท่าน

อ�านาจหน้าที่ 

1.		ด�าเนินการทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองผลการทดสอบ	 เพื่อให	้
	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
2.		ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่จักเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่	
	 คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการศึกษาพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	และรวบรวมข้อเท็จจริง	รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ	

บริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี	 หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน	
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

4.	 ด�าเนินการในเร่ืองต่าง	ๆ 	ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	หรือคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน	
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

คณะอนกุรรมการบรหิารงานทดสอบการปฏบิติังานเกีย่วกบัการสอบบญัชี

วาระปี 2557-2560

คณะอนกุรรมการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกับการสอบบญัชี

วาระปี 2557-2560
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การด�าเนินการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปี	2558		รวมท้ังส้ิน	3	ครั้ง	
ซึง่มกี�าหนดการจดัการทดสอบเป็นรายไตรมาสกล่าวคอื	ในเดอืนมีนาคม	กรกฎาคม		และพฤศจิกายน	โดยคณะอนกุรรมการบรหิาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีได้มีการปรับปรุงขอบเขต	 	 รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อขอรับ	
ใบอนุญาตของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท้ัง	 6	 รายวิชาให้เป็นปัจจุปันและมีความเหมาะสมในการวัดความรู้	
ความสามารถของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		และได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องใน	
คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีในการพิจารณาออกข้อสอบและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ	
เพื่อใช้ในการทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเหมาะสม

ในการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปี	 2558	 นั้น	 มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น	
11,905	คน		จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น	17,139	คน		มีผู้ผ่านการทดสอบครบทุกรายวิชาจ�านวนทั้งสิ้น	230	คน
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การพฒันาและก�ากบัดูแลคุณภาพผูส้อบบญัชี

การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและสื่อสารให้สาธารณชนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่	
และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการให้บริการวิชาชีพ	รวมถึงความส�าคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี	ผ่านการท�างานของฝ่าย
พัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี	 โดยในปี	 2558	 ได้ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ	และให้แนวทางในการปฏิบัติ
งานตาม	 TSQC1	 ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต่อเนื่องจากปีก่อน	 และเน้นในด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการ		
ซึ่งจัดอบรมท้ังหมด	 5	 ครั้งและมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	 265	 คน	 อีกท้ังด�าเนินโครงการคลินิก	 TSQC1	 อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเปิดโอกาส	
ให้สอบถามปัญหาในทางปฏิบัติเป็นรายเดือน	

การก�ากับดูแลการให้บริการวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีเพ่ือควบคุมคุณภาพงานซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง	
ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน	ผ่านการท�างานของฝ่ายพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี	โดยได้พัฒนาฐานข้อมูล
ของผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี	และประสานงานด้านข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ใน
การก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามข้อก�าหนดสภาวิชาชีพ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	พ.ศ.	2556	(200	ราย)	ในระหว่างปี	2558	ฝ่ายฯ	ได้ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวของ	
ผู้สอบบัญชีโดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด	รวมถึงการเรียกผู้สอบบัญชีเข้ามาให้ถ้อยค�า	และ
ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย

เป้าหมายหลัก

1.	 ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีมีคุณภาพ	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน
2.	 ส่งเสริมและก�ากบัดูแลคณุภาพการปฏบิตังิานสอบบัญชขีองประเทศไทยให้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลทีเ่ป็นสากล	และ	
	 ตามภาระผูกพันที่มีต่อ	IFAC

ภารกิจหลัก

1.	 ส ่งเสริม	พัฒนา	และก�ากับดูแล	ส�านักงาน	
	 สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติงานอย่างมี	
	 คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.	 สื่อสารให้สาธารณชนมีความเข้าใจถึงบทบาท	
	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี	
	 ในการให้บริการวิชาชีพ	 รวมถึงความส�าคัญของ	
	 คุณภาพงานสอบบัญชี
3.	 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลอืน่	
	 ที่เกี่ยวข้อง
4.	 จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้มีการด�าเนินการก�ากับ	
	 ดูแลท่ีเป ็นมาตรฐาน	 มีองค ์ประกอบของ	
	 คณะอนุกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ
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บรรยากาศการอบรมและการมอบประกาศนียบัตรโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่น 2

การร่วมลงนามใน MOU ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”

นอกจากนี้ได้ด�าเนินโครงการ“การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 2557	 ด้วยการ
สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต.”)	การด�าเนินโครงการแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการเข้าตรวจเย่ียมเพ่ือให้ค�าแนะน�าและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีี	 ซ่ึงในปี	 2558	
ได้จัดอบรมเป็นรุ่นที่	3	โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้ง	3	รุ่น	90	คน	จาก	59	ส�านักงาน	ส�าหรับผลการเข้าตรวจเย่ียม	
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการและลงนามใน	MOU	ณ	วันที่สิ้นสุด	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	มีส�านักงานที่ด�าเนินการด้านการพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพเสร็จทั้งสิ้น	2	ส�านักงานจากจ�านวนที่เข้าร่วมโครงการ	5	ส�านักงาน
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กลั่นกรอง
คุณสมบัติของ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีสมาชิก�(ผู้ฝึกหัดงาน)

จัดเตรียมมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ

ที่เทียบเท่าสากล

บริหารงานทดสอบ
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

การจัดอบรมและสัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านการสอบบัญชี

จรรยาบรรณ
การก�ากับดูแล

การให้บริการวิชาชีพ

แผนภาพการด�าเนินงานโดยรวมของงานด้านสอบบัญชี

การด�าเนินงานด้านการสอบบัญชี	 จะมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายด้านให้สอดคล้องกับสากล	 เช่น	 การจัดท�ามาตรฐาน	
ทางวิชาชีพ	 การจัดท�าหลักเกณฑ์หรือการก�าหนดคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตของผู้สอบบัญชี	 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 รวมทั้งงานด้านการพัฒนาและก�ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับผู้สอบบัญชี	
และวิชาชีพการสอบบัญชีของประเทศไทย
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นางปริศนา ประหารข้าศึก 
กรรมการและประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี	
ด้านการบญัชบีริหาร	

ตัวดิฉันและทางคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบริหารของเรานั้น มุ่งที่จะเผยแพร่หลัก
การบัญชีบริหารที่น�าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และพัฒนานักบัญชี
บริหารให ้ เป ็นทั้งนักวิชาการข้ามศาสตร์และ 
นักปฏิบัติเพื่อช่วยยกระดับความรู้ความสามารถ
ของนกับญัชใีห้ก้าวสูค่วามเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของ
สายงานการเงิน (CFO)  ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจ
และประสบความส�าเร็จ นอกจากนี้ยังร่วมปรึกษา 
กับส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
กบั CFO ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เพื่อเพิ่มความเข้าใจและตระหนักถึงการเลือก
มาตรฐานบัญชีที่จะมีผลกระทบกับงบการเงิน
บรษิทั ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุทีต้่องใช้งบการเงนิใน
การตัดสินใจ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

โครงสร้าง

คณะกรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร
วาระปี 2557-2560

ด้านบัญชีบริหาร
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องค์ประกอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

1.	 ส ่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ ่นในการ	
	 ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหารและการ	
	 ประกอบวิชาชีพโดยรวม
2.	 ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน	
	 การบัญชีบริหาร	
3.	 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี	
	 ด้านการบัญชีบริหาร
4.	 ส ่ง เสริมและให ้ความรู ้ รวมท้ังเสนอแนะการสร ้าง	
	 ประสบการณ์แห ่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให ้	
	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.	 ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	 และองค์กร	
	 วิชาชีพอื่น	 และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร	
	 อื่นใด้	เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	 ภายใต	้
	 นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี	
6.	 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชี	
	 บรหิาร	ในการเสนอความเห็นเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี
	 ต่อสภาวิชาชีพบัญชี	
7.	 กระท�าการอื่นใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ	
	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ	
	 วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ 

1
	 นางปริศนา  ประหารข้าศึก

 ประธานกรรมการ

2
	 รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

 ที่ปรึกษา

3
 รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์

 ที่ปรึกษา

4
 ดร.ศรายุธ  แสงจันทร์

 ที่ปรึกษา

5
 นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย

 ที่ปรึกษา

6
 ดร.วิลาสินี  วงศ์แก้ว

 กรรมการ

7
 นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์

 กรรมการ

8
 นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย

 กรรมการ

9
 นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ 

 กรรมการ

10
 นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล

 กรรมการ

11
 นางสาววิไลวรรณ  กาญจนกันติ

 กรรมการ

12
 นางสาวสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน

 กรรมการ

13
 นายสุกิจ  วงศ์ถาวราวัฒน์

 กรรมการ

14
 นายสุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์

 กรรมการ

15
 นางสาวภัทรลดา  สง่าแสง

 กรรมการและเลขานุการ
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Course Roadmap

หลักสูตร Current Issue For CFO

เนื้อหาเน้นหนักประเด็นส�าคัญด้านบัญชี 
และการเงินที่เป็น Hot Issues เพื่อเป็น

การตอบสนองความต้องการให้ทัน

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตร Beyond Treasury Management

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถให้กับ 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงินมีความเข้าใจในบทบาท    
การบริหารการเงินที่ดีในยุคปัจจุบัน และสามารถบริหาร

ทรัพยากรทางการเงินรอบด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อม
กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้บริหารด้านการเงินที่เทียบเท่า

ระดับสากล (International Treasury)

โครงการประกาศนียบัตร Chief Financial Officer 

Certification Program (CFO) รุ่นที่ 19

โครงการประกาศนียบัตร CFO ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ และได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ด�าเนินการ
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 19 เพื่อให้ CFO เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้
สามารถปฏิบัติงานผสมผสาน เทคนิคในการบริหารงาน (Integrator) 
ในบทบาทของมอือาชพีด้านการเงนิและการบญัชเีพือ่ช่วยงานผูบ้รหิารสงูสดุ
ขององค์กรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้าง
เครือข ่าย CFO หรือผู ้ที่มีศักยภาพในการเป ็น CFO ขององค ์กร 
ต่าง ๆ  ในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ท้ังในระดับองค์กร 
กลุ่มธุรกิจ และระดับประเทศ

โครงการอบรมประกาศนียบัตร

Fundamental Practice for CFO 

รุ่นที่ 1

โครงการที่มุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของ
องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารงานองค์กร เพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นมุมมอง และประสบการณ์รวมถึง
การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
ในธุรกิจ รวมถึงมีการเข้าเยี่ยมชมดูงานในบริษัท

ชั้นน�าโดยพัฒนาต่อเนื่องจากหลักสูตร
Young CFO เดิม

โครงการอบรม นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ

(IR Professional 

Certification Program) รุ่นที่ 4

โครงการอบรมนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักลงทุน
สัมพันธ์มืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

เข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ขององค์กร สภาวะการลงทุน
ในตลาดการเงิน ตลาดทุน และมีทักษะ

ในการสื่อสารเป็นอย่างดี

หลักสูตร งบประมาณ

เพื่อการวางแผนและท�าก�าไร

หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการ

ผ่านงบการเงิน

หลักสูตร 

Corporate 

Finance

หลักสูตร Management

Accounting for 

Non-Financial Executives

หลักสูตร บัญชีบริหาร 

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ

CFO Current Issues, 

Beyond Treasury 

Management 

and IR

Chief  

Financial 

Officer  

Certification

CFO in Practice

Course for 

Professional 

Accountant

ผลการด�าเนินงานปี�2558 
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บรรยากาศการอบรม 
Current Issue For CFO 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ห้องบอลรูม	โรงแรมดุสิตธานี	ได้
รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้า

รับการอบรมเป็นจ�านวน	
รวม	120	คน

บรรยากาศการอบรม โครงการประกาศนียบัตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO)	รุ่นที่ 19  
จัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์	ระหว่างวันที่	7-29	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	(หลักสูตร	8	วัน)	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรมอนันตรา	

สยามกรุงเทพฯ	มีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่าง	ๆ	ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมรวม	39	คน

บรรยากาศการอบรม 
Beyond Treasury Management 
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อ	วันที่	4-5	
กันยายน	พ.ศ.2558	
ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	S31		
ได้รับความสนใจและมีผู้สมัคร	
เข้ารับการอบรมเป็นจ�านวน	
รวม	66	คน

ผู้เข้าอบรม

286 คน 874 คน

CFO Accountant
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	 การจัดท�าบทความด้านการบัญชีบริหารและเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	รวมทั้งสิ้น	12	บทความ	ผ่านทาง
เว็บไซต์และ	FAP	Newsletter	ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

	 	 •	 ก้าวสู่การเป็นนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ
	 	 •	 CFO	Current	Issues:	ประเด็นทางธุรกิจวันนี้ที่ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินไม่ควรพลาด
	 	 •	 การบริหารการเงินยุคใหม่ส�าหรับวันนี้และอนาคต
	 	 •	 CFO:	The	Business	Partner	of	CEO
	 	 •	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ	CFO
	 	 •	 CFO	Beyond	Finance	&	Accounting
	 	 •	 CFO	เทสโก้ไปไหน
	 	 •	 Performance	&	Financial	Management	มิติใหม่ที่นักบัญชีควรรู้จัก
	 	 •	 สุดยอดเสวนาแห่งปี	“M&A	opportunities	toward	company’s	sustainability”

บรรยากาศการรับวุฒิบัตรในหลักสูตรโครงการอบรมประกาศนียบัตร Fundamental Practice for CFO รุ่นที่ 1  
ในวันศุกร์และวันเสาร์	ระหว่างวันที่	25	เมษายน		พ.ศ.	2558	ถึง	วันที่	30	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558		

ห้องบอลรูม	โรงแรม	S31	โดยมีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ	เข้าร่วมการอบรมจ�านวนรวม		35	คน

บรรยากาศการอบรม โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ (IR Professional Certification Program) รุ่นที่ 4  
จัดอบรมขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์	ระหว่างวันที่	30		ตุลาคม	พ.ศ.	2558		ถึงวันที่		28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558		

ณ	โรงแรม	S31	ห้องบอลรูม	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	26	คน
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นางวารุณี ปรีดานนท์ 
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	
ด้านการวางระบบบัญชี	

 ระบบการปฏิบัติงานที่ดี ประกอบไปด้วยระบบ
งานและระบบบัญชีที่ดี การมีระบบการปฏิบัติงาน
ที่ดีนั้นเป็นหัวใจส�าคัญไปสู่การด�าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วาง
ระบบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบ
ด้าน ทั้งด้านกระบวนการทางธุรกิจ การควบคุม
ภายใน การบริหารความเส่ียง และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชีจึงมุ ่งเน้นส่งเสริมและ 
ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
เพราะทกุคนในองค์กรต่างก็ต้องปฏิบัตงิานอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
วาระปี 2557-2560

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

โครงสร้าง

ด้านวางระบบบัญชี

52 รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



1
 นางวารุณี  ปรีดานนท ์

	 ประธานกรรมการ

2
 ศ.ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ�านวย 

	 ที่ปรึกษา

3
 ดร.วีระ  วีระกุล 

	 ที่ปรึกษา

4
 นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี 

	 ที่ปรึกษา

5
 นางสาววรางคณา  มุสิกะสังข ์

	 ที่ปรึกษา

6
 นางวรัชญา  ศรีมาจันทร์ 

	 ที่ปรึกษา

7
 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง 

	 ที่ปรึกษา

8
 นางสาวศิริพร  วาณิชยานนท ์

	 ที่ปรึกษา

9
 นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ 

	 ที่ปรึกษา

10
 นางสินีนาฏ  แจ่มศร ี

	 ที่ปรึกษา

11
 นายไพบูลย์  คุจารีวณิช 

	 ที่ปรึกษา

12
 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 

	 กรรมการ

13
 รศ.ดร.ประจิต  หาวัตร 

	 กรรมการ

14
 รศ.วิสาข์  หงษ์ศิริรัตน ์

	 กรรมการ

15
 รศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอ�านวย 

	 กรรมการ

16
 ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ 

	 กรรมการ

17
 ดร.พรสิริ  ปุณเกษม 

	 กรรมการ

18
 ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ�านวยชัย 

	 กรรมการ

19
 นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร 

	 กรรมการ

20
 นายพงศ์ศักดิ์  แสงสิงค ี

	 กรรมการ

21
 นายพิสูจน์  สุขแสงทิพย์ 

	 กรรมการ

22
 นายศรชัย  วงศ์หิริวัตร 

	 กรรมการ

23
 นายสันทัด  สงวนดีกุล 

	 กรรมการ

24
 นายอนุวัฒน์  จงยินด ี

	 กรรมการ

25
 นางกฤษณา  เอี่ยมวรสมบัต ิ

	 กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
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1.	 ส่งเสรมิความสามคัคแีละความเป็นปึกแผ่นในการประกอบ	
	 วิชาชีพบัญชีในด้านการวางระบบบัญชีและการประกอบ	
	 วิชาชีพโดยรวม
2.	 ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน	
	 การวางระบบบัญชี
3.	 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี	
	 ด้านการวางระบบบัญช	ี
4.	 ส ่ง เสริมและให ้ความรู ้ รวมท้ังเสนอแนะการสร ้าง	
	 ประสบการณ์แห ่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให ้	
	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.	 ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	และองค์กร
	 วิชาชีพอื่น	และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กรอื่น	
	 เพื่อเป ็นเครือข ่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	 ภายใต	้
	 นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6.	 เป ็นตัวแทนของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ	
	 วางระบบบญัชใีนการเสนอความเหน็เกีย่วกบัการประกอบ	
	 วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7.	 กระท�าการอื่นใดตามท่ีมติประชุมท่ีประชุมใหญ่หรือ	
	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ	
	 วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี	มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ 

ผลการด�าเนินงานปี�2558��                                                                                                              

	 •	 การจดัท�าและเผยแพร่	“แนวปฏบิตัทิีด่ตีามแนวมาตรฐาน
สากล	(International	Good	Practices	Guidance:	IGPG)	ทีส่หพนัธ์
นกับญัชรีะหว่างประเทศ	(International	Federation	of	Accountants	
Committee:	 IFAC)	 ได้แนะน�าให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัต	ิ
โดยได้แปลเป็นภาคภาษาไทยจ�านวน	2	เรื่อง	คือ	เรื่องการประเมิน
และปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร	(Evaluating	and	Improving	
Internal	 Control	 in	 Organizations)	 และเรื่องการประเมินและ
ปรับปรุงการก�ากับดูแลในองค์กร	 (Evaluating	 and	 Improving	
Governance	 in	Organizations)	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กร
ในการบรหิารความเสีย่งสร้างความโปร่งใส	และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
องค์กร	อันน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
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	 •	 การจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรแบ่งเป็น	 5	 ด้านหลักๆ	 ได้แก่	 ด้านการวางระบบบัญชี	 ด้านการควบคุมภายใน	
ด้านการบริหารความเสีย่ง	ด้านการจดัการทจุรติและคอร์รปัช่ัน	และด้านการตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ส้ิน	12	หลักสูตร	และมจี�านวน
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด	 1,528	 คน	 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ความรู้ทั้งด้านระบบบัญชี	 และการควบคุมภายในท่ีดีแก่นักบัญช	ี
ผู้สอบบัญชี	 และผู้บริหารทุกระดับในทุกอุตสาหกรรม	 เพื่อให้องค์กรต่างๆมีระบบงานที่น่าเชื่อถือ	 มีการควบคุมภายในอย่าง	
เหมาะสม	และสามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบัญชีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน�าไปปฏิบัติ

1,52812
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	 •	 การเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในนามตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี	ได้แก่

หน่วยงาน ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
นักวางระบบงาน	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม	
จ�านวน	22	คน

ส�านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี	
แห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นผู้แทนในคณะท�างานด�าเนินกิจกรรม	
การเสริมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตในวิชาชีพ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ร่วมหารือเพื่อจัดท�าร่างรายงานการประเมินตนเอง
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม	
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตแห่งชาติ

• ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมเรื่อง
รายงานการประเมินและติดตามการปฏิบัติตาม
พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ	
ต่อต้านการทุจริต	ค.ศ.2003	(UNCAC)

• ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมกับคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมสัมมนาโครงการบูรณาการและประสาน	
ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม	
การทุจริต

ส�านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมมือเพื่อพัฒนาคู่มือการประเมินความเพียงพอ	
ของระบบการควบคุมภายใน	และพัฒนาหลักสูตร	
การสอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 •	 การจดัท�าบทความดา้นการวางระบบบญัชแีละเผยแพร่เพือ่แจ้งข่าวสาร	รวมทัง้สิ้น	1	บทความ	ผ่านทางเว็บไซต์
และ	FAP	Newsletter	เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวมาตรฐานสากล	(International	Good	Practices	Guidance:	IGPG)
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นางสาวจ�ารัส แหยมสร้อยทอง 
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีภาษีอากร

ดิฉันและคณะกรรมการทุกท่านมุ่งหวังที่จะสร้าง
นักบัญชีภาษีอากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบัญชีภาษีอากรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา
และผลักดันเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือลดข้อ 
แตกต่างระหว่างบัญชีและภาษีอากร อีกทั้งใน
ปัจจุบันกระแสการปฏิรูปกฎหมายภาษีมาแรง จึง
เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากในระบบภาษ ีเพือ่ให้
เกิดความเป็นธรรม ลดความยุ่งยากซับซ้อน และ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจ และ 
การแข่งขันของประเทศ จึงได้ศึกษาร่วมกับกรม
สรรพากรเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาอุปสรรค 
และศึกษาระบบภาษีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เพื่อให้การน�าไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับทุก
ฝ่าย

คณะกรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร
วาระปี 2557-2560

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

โครงสร้าง

ด้านบัญชีภาษีอากร
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1
 นางสาวจ�ารัส  แหยมสร้อยทอง 

	 ประธานคณะกรรมการ

2
 ดร.สาธิต  ผ่องธัญญา 

	 ที่ปรึกษา

3
 ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์ 

	 ที่ปรึกษา

4
 นายชุมพร  เสนไสย 

	 ที่ปรึกษา

5
 นางทิพย์ภาพร  เกิดผล 

	 ที่ปรึกษา

6
 นางสาวน�้าทิพย์  รุ่งโรจน์ดี 

	 ที่ปรึกษา

7
 นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา 

	 ที่ปรึกษา

8
 นายสาโรช  ทองประค�า 

	 ที่ปรึกษา

9
 นายแอนโทนี่  วิเศษ โลห์ 

	 ที่ปรึกษา

10
 นายชูชาติ  รอดทอง 

	 กรรมการ

11
 นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์ 

	 กรรมการ

12
 นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

	 กรรมการ

13
 นางสาวพรเพ็ญ  เอื้อปิยะชาต ิ

	 กรรมการ

14
 นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

 กรรมการ

15
 นายสมบูรณ์  วีระวุฒิวงศ์ 

	 กรรมการ

16
 นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป 

	 กรรมการ

17
 นายสุริยะ  ธีรวัฒนสาร 

	 กรรมการ

18
 นางสุวรรณี  ศิริพรพิทักษ์ 

	 กรรมการ

19
 นายอวยพร  ตันละมัย 

	 กรรมการ

20
 นางชลลดา  ฟูวัฒนศิลป์ 

	 กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีด้านการท�าบญัชภีาษอีากร
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อ�ำนำจหน้ำที่�

ผลกำรด�ำเนินงำนปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 	 การจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการภาษีอากรและประเด็นปัญหา 
รวมทั้งสิ้น	14	หลักสูตร	และมีจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด	1,301	คน	โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีเงินได ้
หกั	ณ	ทีจ่่าย	และภาษมีลูค่าเพิม่	ฯลฯ	อกีทัง้มหีลกัสตูรทีเ่ชือ่มโยงระหว่างหลกัการบญัชแีละภาษอีากร	หรอืหลกัสตูรทีเ่ฉพาะเจาะจง	
เช่น	ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี	บญัชแีละภาษทีีเ่ก่ียวข้องกบัการควบรวมกจิการ	ภาษอีากรส�าหรบัธรุกรรมระหว่างประเทศ	และภาษี
ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ฯลฯ

14 
หลักสูตร

1,301
คน

1.	 ส่งเสรมิความสามคัคแีละความเป็นปึกแผ่นในการประกอบ 
	 วิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีภาษีอากรและการประกอบ 
	 วิชาชีพบัญชีโดยรวม	
2.	 ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน 
	 การบัญชีภาษีอากร
3.	 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี 
	 ด้านการบัญชีภาษีอากร	
4.	 ส ่งเสริมและให้ความรู ้ 	 รวมทั้งเสนอแนะการสร ้าง 
	 ประสบการณ์แห ่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให ้ 
	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5.	 ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	 และองค์กร 
	 วิชาชีพอื่น	 และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร 
	 อื่นใด	 เพ่ือเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	 ภายใต้ 
	 นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี	
6.	 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชี 
	 ภาษีอากร	 ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ 
	 วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี	
7.	 กระท�าการอืน่ใดตามทีม่ตทิีป่ระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการ
	 สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ 
	 วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรมอบหมาย

หลักสูตร

• การปรับปรุงจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
	 และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
• กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
• การยื่นแบบ	ส.บช.3	และภ.ง.ด.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	: 
	 หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง	รุ่นที่	1/58
• เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เจาะลึกภาษีเงินได้หัก
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	1/58
• ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	1/58	
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	: 
	 หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง	รุ่นที่	2/58	
• ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ	รุ่นที่	2/58	
• UPDATE	ภาษีอากรและบัญชี	รุ่นที่	2/58
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	: 
	 หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง	รุ่นที่	3/58
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	 •			โครงการนกับญัชภีาษอีากร	เป็นโครงการทีมุ่่งให้ความรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานด้านภาษอีากร	เช่น	การให้ค�าปรกึษาด้านภาษอีากร	
การตรวจทานการค�านวณภาษี	และการวางแผนภาษีอากร	เป็นต้น	โดยจะใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น	29	วัน	มีเนื้อหาครอบคลุมภาษี
อากรตามประมวลรษัฎากรและกฎหมายอืน่ๆ	ได้แก่	ภาษศีลุกากร	ภาษสีรรพสามติ	และภาษท้ีองถิน่	ซึง่ผูเ้ข้าอบรมจะได้รบัวุฒิบตัร
เมื่อเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของชั่วโมงอบรมทั้งหมด	ซึ่งในปี	2558	มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น	286	คน

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	อากรแสตมป์	ภาษีอากรส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีอากรตามกฎหมายอื่น
ภาษีศุลกากร	ภาษีสรรพสามิต	ภาษีท้องถิ่น

ภาษีอากรส�าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน
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	 •	 การเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในนามตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชี	ได้แก่

หน่วยงาน ความร่วมมือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อศึกษาการปฏิรูปกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับ 
ตลาดทุนไทย

กรมสรรพากร
เข้าร่วมประชมุหารอืในประเดน็ต่าง	ๆ 	ได้แก่	1)	e-Tax	invoice	2)	ใบแนบ	ภ.ง.ด.
50	และ	3)	การผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความแตกต่างระหว่างการ
บัญชีและภาษีอากร

	 การจดัท�าบทความด้านการบญัชอีากรและเผยแพร่เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเอง	รวมทัง้ส้ิน	9	บทความ	ผ่านทางเวบ็ไซต์
และ	FAP	Newsletter	ได้แก่
	 	 •	 ภาษีห้างหุ้นส่วน
	 	 •	 การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
	 	 •	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล:	ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์เต็มที่หรือไม่เมื่อพิจารณา 
	 	 	 ผลกระทบจากการถูกหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่าย
	 	 •	 ภาระภาษีกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
	 	 •	 แบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
	 	 •	 การอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีอากร
	 	 •	 การก�าหนดราคาโอน
	 	 •	 สิทธิประโยชน์ภาษีของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	update
	 	 •	 การมีและใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร
	 	 •	 ปฏิรูปภาษี...ต้องสร้างความเป็นธรรม	เน้นย�้าประสิทธิภาพ
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รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา 
และเทคโนโลยีการบัญชี	   

เราสนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่าย 
ที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้  
ให้ก้าวทนัต่อความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีทาง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และตลาด 
การเงิน อีกทั้งสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพ 
และโอกาสให้คณาจารย์น�าองค์ความรูม้าใช้ในภาค
ปฏิบัติจริง เพื่อน�าประสบการณ์กลับไปพัฒนา
แผนการสอน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
วาระปี 2557-2560

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี

คณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

คณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

คณะท�างานออกข้อสอบ�กลั่นกรองข้อสอบ�และตัดสินผลการแข่งขัน�
การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ

คณะท�างานจัดท�าวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา�
ที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี

คณะท�างานเพื่อศึกษาการรับรองคุณวุฒิ

โครงสร้าง

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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1
 รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง 

	 ประธานคณะกรรมการ

2
 รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์   นิธิโรจน์ธนัท 

	 กรรมการ

3
 รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล 

	 กรรมการ

4
 ผศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล 

	 กรรมการ

5
 ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข 

	 กรรมการ

6
 ผศ.ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ 

	 กรรมการ

7
 ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ 

	 กรรมการ

8
 ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ 

	 กรรมการ

9
 นางณฐพร  พันธุ์อุดม 

	 กรรมการ

10
 นางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว 

	 กรรมการ

11
 นายวิชัย  กิตติวิทยากุล 

	 กรรมการ

12
 นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ 

	 กรรมการ

13
 นายโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ 

	 กรรมการ

14
 นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ 

	 กรรมการ

15
 ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย 

	 กรรมการและเลขานุการ

1.	 ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 •	นางอรสา		ภาววิมล
2.		 นางดารินทร์		หยกไพศาล

3.	 รศ.ดร.สมนึก		เอื้อจิระพงษ์พันธ์

4.	 ผศ.สมใจ		จันทร์เต็ม

5.	 ผูแ้ทนจากส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

 •	ดร.ชัยพฤกษ์		เสรีรักษ์
6.	 ผศ.ดร.ณัฐชานนท์		โกมุทพุฒิพงศ์

7.	 ดร.พัทธนันท์		เพชรเชิดชู

8.	 ดร.สมชาย		เลิศภิรมย์สุข

9.		 นางสาวชุติมา		รชนีกรไกรลาศ

10.	 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 •	นางสุชลทิพย์		ผาธรรมชาติ		
	 	 ผู้แทนหลัก
	 •	นางสาวกุลยา		จินดาวงษ์	
	 	 ผู้แทนส�ารอง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

องค์ประกอบคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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1.	 ส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน	การประกอบ 
	 วชิาชีพบัญชีในด้านการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชแีละ 
	 การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม	
2.	 ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน 
	 การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
3.	 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี 
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
4.	 ส ่ง เสริมและให ้ความรู ้ รวมท้ังเสนอแนะการสร ้าง 
	 ประสบการณ์แห ่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให ้ 
	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
5.	 ประสานการท�างานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น	 และองค์กร 

	 วิชาชีพอื่น	 และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร 
	 อื่นใด		เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ	ภายใต้ 
	 นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี	
6.	 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการศึกษา 
	 และเทคโนโลยีการบัญชีในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
	 การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี	
7.	 กระท�าการอืน่ใดตามทีม่ตทิีป่ระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการ 
	 สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ 
	 วิชาชีพบัญชีด ้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช ี
	 มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

1
 ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย   

	 	 ประธานอนุกรรมการ

2
 ผศ.ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา   

  อนุกรรมการ

3
 ผศ.ดร.ประวัฒน์  เบญญาศรีสวัสดิ์  

  อนุกรรมการ

4
 ผศ.ประทินพร  แรมวัลย ์   

	 	 อนุกรรมการ

5
 ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว    

	 	 อนุกรรมการ

6
 ดร.พิมพาภรณ์  พึ่งบุญพานิชย ์  

	 	 อนุกรรมการ

7
 ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท ์   

  อนุกรรมการ

8
 ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข   

 	 อนุกรรมการ

9
 นางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว   

 	 อนุกรรมการ

10
 นางสาวจิรนันท์  แห่วตระกูลปัญญา  

  อนุกรรมการ

11
 นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์   

	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

1.	 พิจารณากลั่นกรองปริญญา	 หรือประกาศนียบัตร	 หรือ 
	 วุฒิอื่นเทียบเท่าปริญญาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบัน 
	 การศกึษาต่าง	ๆ 	เพือ่เสนอคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีาน 
	 การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	พิจารณารับรองต่อไป

2.	 ด�าเนินการต่าง	ๆ	ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�
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องค์ประกอบคณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

1
 ผศ.ดร.ณฐัชานนท์  โกมทุพฒุพิงศ์  

	 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.ดร.ดลกณิศ  เต็งอ�านวย

	 คณะท�างาน

3
 ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย   

	 คณะท�างาน

4
 ผศ.ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ ์  

 คณะท�างาน

5
 ผศ.สมชาย  ศุภธาดา  

 คณะท�างาน

6
 ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดช ู

 คณะท�างาน

7
 นางณฐพร  พันธุ์อุดม  

 คณะท�างาน

8
 นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์

 คณะท�างาน

9
 นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย ์

 คณะท�างาน

10
 ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว

 คณะท�างานและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ
Thailand�Accounting�Challenge�ครั้งที่�3

1
 ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย 

 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล

 รองประธานคณะท�างาน

3
 นางณฐพร  พันธุ์อุดม

 รองประธานคณะท�างาน

4
 ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม 

 คณะท�างาน

5
 ผศ.ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์

	 คณะท�างาน

6
 ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์

	 คณะท�างาน

7
 ผศ.ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ ์

	 คณะท�างาน

8
 ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู

	 คณะท�างาน

9
 ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์

	 คณะท�างาน

10
 ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข  

	 คณะท�างาน

11
 นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ  

	 คณะท�างาน

12
 นางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว  

	 คณะท�างาน

13
 นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  

	 คณะท�างาน

14
 นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์

	 คณะท�างาน

15
 ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว

	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 ด�าเนินการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	 และ 
	 เผยแพร่ฉบับภาษาไทย
2.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อที่ประชุม 
	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ	เทคโนโลยี 
	 การบัญชี

3.	 ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
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องค์ประกอบคณะท�างานการจัดการแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ�
Thailand�Accounting�Challenge�ครั้งที่�4

1
   ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ�าพล 

 รองประธานคณะท�างาน

3
 นางณฐพร  พันธุ์อุดม  

 รองประธานคณะท�างาน

4
 ผศ.ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์

	 คณะท�างาน

5
 ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ 

	 คณะท�างาน

6
 ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม    

 คณะท�างาน

7
 ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข   

	 คณะท�างาน

8
 ผศ.ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ ์  

 คณะท�างาน

9
 ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดช ู

	 คณะท�างาน

10
 ดร.ศิรดา  จารุตกานนท ์

	 คณะท�างาน

11
 ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข    

	 คณะท�างาน

12
 นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ    

 คณะท�างาน

13
 นางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว   

	 คณะท�างาน

14
 นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์    

 คณะท�างาน

15
 นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์  

	 คณะท�างาน

16
   นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์                 

 คณะท�างานและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

5
 ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว    

	 คณะท�างานและเลขานุการ

6
 นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน   

	 ที่ปรึกษา

7
 นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร ์

	 ที่ปรึกษา

1.	 วางแผน	เตรียมการ	และด�าเนินการจัดการแข่งขันตอบ 
	 ค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ
2.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อท่ีประชุม 
	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลย ี
	 การบัญชี

3.	 ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
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องค์ประกอบคณะท�างานออกข้อสอบ�กลัน่กรองข้อสอบ�และตดัสนิผลการแข่งขนั�
การแข่งขนัตอบค�าถามทางบญัชีระดบัประเทศ�Thailand�Accounting�Challenge�ครัง้ที�่3

1
 นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล  

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน   

	 ที่ปรึกษา

3
 นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร ์

	 ที่ปรึกษา

4
 ผูแ้ทนจากบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  

 ไชยยศ จ�ากดั  
 คณะท�างาน

5
 ผู้แทนจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

 คณะท�างาน

6
 ผูแ้ทนจากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

 เอบีเอเอส จ�ากดั
 คณะท�างาน

7
 ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว    

	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 วางแผน	เตรียมการ	และด�าเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ 
	 ในการแข่งขัน
2.	 พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข ้อสอบเพื่อใช ้ ใน 
	 การแข่งขันแต่ละรอบ
3.	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน
4.	 เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน 
	 ในวันแข่งขัน

5.	 ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
6.	 ให ้คณะท�างานส้ินสุดการปฏิบัติหน ้าที่ เ ม่ือเสร็จสิ้น 
	 การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	Thailand	 
	 Accounting	Challenge	ครั้งที่	3

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะท�างานกลั่นกรองข้อสอบ�และตัดสินผลการแข่งขัน��
การแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ�Thailand�Accounting�Challenge�ครั้งที่�4

1
 นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน  

	 ที่ปรึกษา

3
 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

	 คณะท�างาน

4
 ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

 ด้านการบัญชีบริหาร 
	 คณะท�างาน

5
 ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

 ด้านการบัญชีภาษีอากร 
	 คณะท�างาน

6
 ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ

 สอบบัญชี จ�ากัด 
	 คณะท�างาน

7
 ผู้แทนบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

	 คณะท�างาน

8
 ผูแ้ทนบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส

 เอบีเอเอส จ�ากดั 
	 คณะท�างาน

9
 ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

 เอบีเอเอส จ�ากัด 
	 คณะท�างาน

10
 นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร ์

	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 พิจารณากลั่นกรองข้อสอบเพื่อใช้ในการแข่งขันแต่ละรอบ
2.	 เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน 
	 ในวันแข่งขัน

3.	 ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�
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องค์ประกอบคณะท�างานจัดท�าวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา
ที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี

1
 ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ ์

	 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์  นิธิโรจน์ธนัท       

	 คณะท�างาน

3
 ผศ.ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์      

	 คณะท�างาน

4
 นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ    

	 คณะท�างาน

5
 นายวัชธนพงศ์  ยอดราช  

	 คณะท�างานและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะท�างานเพื่อศึกษาการรับรองคุณวุฒิส�าหรับผู้ท่ีไม่ได้ส�าเร็จการ
ศึกษาบัญชีบัณฑิต�หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต� (การบัญชี)� เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
สามญัของสภาวชิาชีพบัญชแีละ/หรอืเข้ารบัการทดสอบเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

1
   ผศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล  

	 ประธานคณะท�างาน

2
   ผศ.ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย 

	 คณะท�างาน

3
   ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  

	 คณะท�างาน

4
  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ 

	 คณะท�างาน

5
   นายวิชัย  กิตติวิทยากุล 

	 คณะท�างาน

6
   นายสายชล  เชื้อทหาร  

	 คณะท�างาน

7
   ดร.ชัยมงคล  ผลแก้ว  

	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 ด�าเนินการศึกษาการรับรองคุณวุฒิส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ส�าเร็จ 
	 การศกึษาบญัชบีณัฑติ	หรอืบรหิาร	ธรุกจิบณัฑติ	(การบญัช)ี	 
	 เพือ่สมัครเป็นสมาชกิสามญัของสภาวชิาชีพบญัช	ีและ/หรอื
	 เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
	 วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

อ�านาจหน้าที่�

1.	 ด�าเนินการจัดท�าวิจัยหัวข ้อท่ีเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา 
	 ที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี
2.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อที่ประชุม 
	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 
	 การบัญชี

3.	 ด�าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญช ี
	 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
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ผลการด�าเนินงานปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

การก�าหนดกรอบและพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณทิตเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 รวมท้ังน�ากรอบดังกล่าวมาใช้เพ่ือการ
รับรองปริญญาสาขาวิชาการบัญชีผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี	 โดยมีการ 
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.	การก�าหนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี	เพื่อเป็นผู้แทนในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่สถาบันต่าง	ๆ

คณะกรรมการได้แต่งต้ังผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบัญชีให้กับสถาบัน
การศึกษาที่ขอผู้แทน	จ�านวน	31	หลักสูตรจาก	31	สถาบัน	เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	สู่การปฏิบัติตาม	มคอ.1	

2.	การจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี	ครั้งที่	4

คณะกรรมการได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี	ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	(มคอ.1)	ซึ่งได้ก�าหนด
ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	 ระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาการบัญชี	 ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก 
สภาวิชาชีพบัญชี	อย่างน้อย	1	คน	เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมสัมมนา	รวมทั้งสิ้น	35	คน						

กลไกพัฒนา

การเรียนรู้

ก�าหนด 

กรอบ

หลักสูตร

ส่งเสริม 

การให้ความรู้

มาตรฐาน 

การศึกษา (IES)
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การจัดสัมมนาหัวข้อ	 “การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นส�าคัญของมาตรฐานการรายงานการเงินท่ีปรับปรุงใหม่”	 
เมื่อวันศุกร์ที่	19	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	เวลา	08.30	–	16.30	น.และวันเสาร์ที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2558		เวลา	08.30	–	12.15	น.	
ณ	ห้องมรกต	ชั้น	2	โรงแรมอะริสตั้น	สุขุมวิท	24

3.	การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา

	 คณะกรรมการได้ให้การรับรองหลักสูตรแก่สถาบันการศึกษาในประเทศ	จ�านวนรวม	19	หลักสูตร	จาก	15	สถาบัน	 
ทั้งนี้	ในการพิจารณารับรองปริญญาตรีในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน
 ส่วนที่	1	เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
 ส่วนที่	2	เพื่อขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4.	การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 4.1		 คณะกรรมการได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวม	 8	 คน	 ทั้งนี้	 ในการ
รับรองของสภาวิชาชีพบัญชี	ว่ามีคุณสมบัติครบ	เพื่อ
	 	 	 1)	 ขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี
	 	 	 2)	 ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกหัดงานเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 4.2		 คณะกรรมการ	 ได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษาในต่างประเทศเป็นรายบุคคล	 เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของ 
สภาวิชาชีพบัญชี	1	คน
 

	 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	 (IES)	 เพ่ือด�าเนินการแปลและเผยแพร่เป็นภาษาไทย 
ผ่านคณะท�างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
	 •	 ในระหว่างปี	2558	มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่และประกาศใช้	 ได้แก่	ฉบับที่	 6	 (ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	การพัฒนาทาง 
	 	 วิชาชีพระยะเริ่มแรก	–	การประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
	 •	 มาตรฐานตามแผนการเผยแพร่ในอนาคต
	 	 ฉบับที่	1	(ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	ข้อก�าหนดในการเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี	
	 	 ฉบับที่	2	(ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก	–	ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค	
	 	 ฉบับที่	3	(ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก	–	ทักษะทางวิชาชีพ
	 	 ฉบับที่	4	(ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก	–	คุณค่า	จริยธรรม	และทัศนคติทางวิชาชีพ
	 	 ฉบับที่	5	(ฉบับปรับปรุง)	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก	–	ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
	 	 ฉบับที่	7	(ฉบับร่างใหม่)	 เรื่อง	การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
	 	 ฉบับที่	8	(ฉบับร่างใหม่)	 เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพส�าหรับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบงบการเงิน
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	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา	 โดยมีคณะท�างานร่วมด�าเนินการ 
หลายชุดเพื่อเป็นการผลักดันกลไกการเรียนรู้ให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.	คณะท�างานได้ก�าหนดการจัดงานแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	“Thailand	Accounting	Challenge”	

 คณะท�างานได้ก�าหนดการจัดงานแข่งขันตอบค�าถามทางบัญชีระดับประเทศ	 “Thailand	 Accounting	 Challenge” 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และนิสิตนักศึกษา	 อีกทั้งกระตุ้นให้เห็นบทบาทส�าคัญของ 
การศกึษาด้านบญัชทีีม่ต่ีอการประกอบวชิาชีพบญัช	ีซึง่เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัระดบัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรการบญัช	ีท�าให้ 
นิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถด้านบัญชี	 เป็นโอกาสท่ีนิสิตนักศึกษาจะได้รู้จักส�านักงานสอบบัญชีและองค์กรอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งน้ีด้วย	ในปี	2558	จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี	3	โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
ในรอบคัดเลือกจ�านวน	132	ทีม	จาก	69	สถาบัน	สรุปผลการแข่งขัน	5	ทีมสุดท้าย	ดังนี้
	 	 •	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.	การจัดท�าและเผยแพร่รายงานวิจัยหัวข้อการเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย

	 คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานวิจัย	 “การเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย”	 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ได ้
ในปี	2559	เพือ่ศกึษาภาวะการมีงานท�าและการตดัสนิใจในการประกอบวชิาชพีของนกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาด้านบญัชจีากสถาบนั
อดุมศกึษาในประเทศไทย	ซึง่น�าไปใช้เป็นข้อมลูในการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
และผู้ประกอบการ
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3.	การจัดอบรมหลักสูตร	“ทิศทางและประเด็นส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับปี	2559”

	 คณะกรรมการมนีโยบายในการพฒันาบคุลากรด้านการสอนวิชาการบัญชีในสถาบันอดุมศกึษา	เพือ่มุ่งพฒันาประสิทธภิาพ
การเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑิตในสาขาวชิาบญัช	ีโดยร่วมกบัส�านักวชิาการจดัการ	มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์	จดัอบรมในหวัข้อ	
“ทศิทางและประเดน็ส�าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรับปี	2559”	เพือ่พฒันาศกัยภาพและเสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่
อาจารย์ผู ้สอนวิชาการบัญชี	 มีจ�านวนผู ้เข ้าอบรมท้ังส้ิน	 23	 คน	 แบ่งเป็น	 อาจารย์	 11	 คน	 ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผู้ท�าบัญชี	12	คน

การจัดอบรมในหัวข้อ	“ทิศทางและประเด็นส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับปี	2559”	 
เมื่อวันศุกร์ที่	20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	เวลา	08.30	–	16.30	น.	และวันเสาร์ที่	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558		 
เวลา	08.45	–	12.15	น.	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารวิจัย	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 
กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	  

ดิฉันคิดว่า ค�าว่า จรรยาบรรณถือเป็นรากฐาน
ส�าคญั ส�าหรบัการท�างานของพวกเราทกุคนไม่ว่า
สาขาอาชีพใด หากพวกเราเล็งเห็นความส�าคัญ 
ในเรือ่งจรรยาบรรณแล้ว วชิาชพีบญัชขีองพวกเรา
ก็จะได้รับการยกย่อง และยกระดับเป็นที่น่าเชื่อถือ 
และไว้วางใจของสังคม จึงถือได้ว่าท่านสมาชิก 
มส่ีวนส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการมส่ีวนช่วยส่งเสรมิ
และพฒันาวชิาชพีบัญชใีห้เป็นทีย่อมรบั และผดงุไว้
ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีสู่สากล

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ปี 2558

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะอนุกรรมการสอบสวน

คณะท�างานกลั่นกรองค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน

คณะท�างานร่างกฎบัตร�(Charter)�การปฏิบัติงานจรรยาบรรณ
ของกรรมการจรรยาบรรณ�อนุกรรมการสอบสวน��
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

โครงสร้าง

ด้านจรรยาบรรณ
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องค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1
 ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม 

	 ประธานกรรมการ

2
 นายทวี  หนุนภักด ี  

	 ที่ปรึกษา

3
 นายกมล  จันทิมา 

	 ที่ปรึกษา

4
 นางสาวสมศรี  ธัญญชีว ี

	 ที่ปรึกษา

5
 นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต 

	 กรรมการ
 

6
 นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน ์

	 กรรมการ

7
 นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร ์

	 กรรมการ

8
 นางพูนทรัพย์   สกุณ ี

	 กรรมการ

9
 นางภัทรียา  เบญจพลชัย 

	 กรรมการ

10
 นายมานิตย์  เลิศสาครศิร ิ

	 กรรมการ

11
 รศ.วัฒนา  ศิวะเกื้อ 

	 กรรมการ

12
 นายศุกรีย์  แก้วเจริญ 

	 กรรมการ

13
 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ 

	 กรรมการ

14
 นางสาวสุณี  ตั้งในคุณธรรม 

	 กรรมการ

15
 นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน ์

	 กรรมการ

16
 นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต 

	 กรรมการ

1.	 ก�ากับดูแลความประพฤติและการด�าเนินงานของสมาชิก 
	 และผู้ขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีให ้
	 ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี	ตามที่บัญญัติไว้	
	 ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	2.	กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
	 กฎหมายอาญา	(มาตรา	56)
3.	 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547 
	 ข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 
	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
	 จรรยาบรรณ	ดังต่อไปนี้

•	 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 หมวด	 7	
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีและบทเฉพาะกาล	
มาตรา	76

•	 ข ้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับท่ี	 12)	 เรื่อง 
การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549

•	 ข ้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่ 	 19)	 เรื่อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553

•	 ข ้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 (ฉบับที่ 	 21)	 เรื่อง 
การพจิารณาเกีย่วกบัจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพิม่เตมิ	ครัง้ที	่1)	
พ.ศ.	2554

•	 ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	 การก�าหนดองค์
ประกอบ	 วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของคณะ
อนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549

•	ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธี
การสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550

4.	 ก�าหนดและปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของการ 
	 พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
	 วิชาชีพสากล

อ�านาจหน้าที่�
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ผลการด�าเนินงานปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ผลการด�าเนินงาน จ�านวน�(ราย)

เรื่องที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองค�ากล่าวหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน 12	ราย

เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน 		3	ราย

เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ 35	ราย

การเผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ
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กรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหน่ึงคนและอนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	50	(1)	(3)	และ	(4)	แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2547	ตามจ�านวนที่เห็นสมควร

 
อ�านาจหน้าที่�

1.	 ด�าเนินการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณที่ได้รับมอบหมายและพ้นหน้าที่เมื่อเรื่องถึงที่สุด	
2.	 เรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงหรือท�าค�าชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี	 ทะเบียน	 เอกสาร	 หรือหลักฐานใด	 
	 เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
3.	 เสนอผลการสอบสวน	พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
4.	 อนุกรรมการสอบสวนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 (มาตรา	 56)	 
	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
5.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2549	และ	 
	 (ฉบับที่	 21)	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 ครั้งที่	 1)	 พ.ศ.	 2554	 และข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของ 
	 คณะอนุกรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550

1
 นายศุกรีย์  แก้วเจริญ 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี 

	 ที่ปรึกษา

3
 นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร ์

	 คณะท�างาน

4
 นายชวินทร์  ลาภพิทักษ์พงษ์   

	 คณะท�างาน

1.	 รวบรวมข้อเทจ็จรงิและมลูแห่งการประพฤตผิิดจรรยาบรรณ 
	 ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2.	 สอบทานความเพียงพอของเอกสารหลักฐานประกอบ 
	 ค�ากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียน	 รวมท้ังการพิจารณาสิทธ ิ
	 การกล่าวหาในเบื้องต้น
3.	 ด�าเนินการขอข้อมูล	เอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ที่เก่ียวกับ 
	 ค�ากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียนเพ่ือประกอบการน�าเสนอ 
	 ต่อไป
4.	 กรณีการรวบรวมตามประเด็นค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้อง 
	 เรียนท่ีมีความสลับซับซ้อน	 หรือเกี่ยวข้องกับหลักทาง 
	 วิชาการเฉพาะเรื่องตามมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐาน 

	 การสอบบัญชี	 มาตรฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องท่ีก�าหนดตาม 
	 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2547	หรือหลักกฎหมาย 
	 นัน้	ๆ 	เป็นส่วนประกอบการพจิารณาคณะท�างานกลัน่กรอง 
	 ค�ากล่าวหาฯ	 จะด�าเนินการพิจารณาความเพียงพอของ 
	 เอกสารในเบื้องต้น	และอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
5.	 กลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบค�ากล่าวหาหรือ 
	 เรื่องร้องเรียน	 พร้อมท�าความเห็นเสนอคณะกรรมการ 
	 จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา
6.	 ด�าเนินการอื่นใด	 ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
	 มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการสอบสวน

องค์ประกอบคณะท�างานกลั่นกรองค�ากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน

79รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



1
 นางภัทรียา  เบญจพลชัย 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นางสาวสมศรี  ธัญญชีว ี

	 ที่ปรึกษา

3
 นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร ์

	 คณะท�างาน

4
 นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต 

	 คณะท�างาน

1.	 ศึกษา	 รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
	 ด ้านจรรยาบรรณ	 และก�าหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
	 จรรยาบรรณของ	 กรรมการจรรยาบรรณ	 อนุกรรมการ 
	 สอบสวน	 และเจ ้าหน ้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 จรรยาบรรณ

2.	 ยกร่างกฎบัตร	 (Charter)	ด้านจรรยาบรรณของกรรมการ 
	 จรรยาบรรณ	 อนุกรรมการสอบสวน	 และเจ้าหน้าที่ของ 
	 ส�านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	 เพื่อเสนอต่อ 
	 คณะกรรมการจรรยาบรรณ

อ�านาจหน้าที่�

องค์ประกอบคณะท�างานร่างกฎบัตร�(Charter)การปฏิบัติงานจรรยาบรรณของกรร
การจรรยาบรรณ�อนุกรรมการสอบสวน�และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ

1
 นางปราณี  ภาษีผล 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล  

	 อนุกรรมการ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3
 ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 

	 อนุกรรมการ

4
 นายวิเชียร  กิ่งมนตร ี

	 อนุกรรมการ

5
 นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

	 อนุกรรมการ

6
 ผู้แทนสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  

 ดร.สุธา  เจียรนัยกุลวานิช 
	 อนุกรรมการ

7
 ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 นางสาวปริมใจ  เอี่ยมเพชราพงศ ์
	 อนุกรรมการ

8
 ผู้แทนส�านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  

 นางสุมาลี  โชคดีอนันต ์
	 อนุกรรมการ

9
 ผู้แทนส�านักงานบัญชีคุณภาพ  

 นางวราภรณ์  อุ่นปิติพงษา 
	 อนุกรรมการ

10
 ผู้แทนสมาคมส�านักงานบัญชีไทย 

	 อนุกรรมการ
 นางอรวรรณ  อัศนียานนท ์
	 ผู้แทนหลัก
 นายวีระพงษ์  สินธุธาน 
	 ผู้แทนส�ารอง

11
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

	 อนุกรรมการ
 นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล 
	 ผู้แทนหลัก
 นางสาวถนอมทรัพย์  โสภณศิริกุล 
	 ผู้แทนส�ารอง

12
 ผู้แทนกรมสรรพากร  

	 อนุกรรมการ
 นางสาวจุฑารัตน์  ศิลปะชัย 
	 ผู้แทนหลัก	(เดิม)
 นายสมชาย  รีเจริญ    
	 ผู้แทนส�ารอง	(ใหม่)
 นางสาวศิริเพ็ญ  อึ้งภากรณ์ 
	 ผู้แทนหลัก	(เดิม)
 นางสาวโสภา  รุ่งสุริยะศิลป ์
	 ผู้แทนส�ารอง	(ใหม่)

13
 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
	 อนุกรรมการ
 นางอภิชยา  ฟอลเล็ต   
	 ผู้แทนหลัก
 นางสาววราวรรณ  ทาจันทร์ 
	 ผู้แทนส�ารอง

14
 นางสาวบงกช  อ�่าเสงี่ยม 

	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ
วาระปี 2557-2560

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ

โครงสร้าง
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ผลการด�าเนินงานปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.	การก�าหนดจรรยาบรรณ

โดยในปี	 2558	 มีการปรับปรุงสรุปสาระส�าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ีเคยเผยแพร่แล้วเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	และมีแผนการปรับปรุงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	(ฉบับที่	19)	
เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	IESBA	2014	

2.	การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

•	การจัดท�าสื่อประกอบการบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้วิทยากรใช้ประกอบการ
บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

•	การจัดอบรมจรรยาบรรณและเผยแพร่ค�าชี้แจ้งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
	 	 	 -	 การจั ดอบรม เผยแพร ่ ค� า ชี้ แจ ้ ง ข ้ อบั งคั บสภาวิ ช าชีพบัญชี ให ้ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชีพบัญชี ร ่ วมกับ	 
	 	 	 	 โครงการ	Train	the	trainer	ครั้งที่	4	ให้กับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี	รวมทั้งสิ้น	44	คน
	 	 	 -	 การอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพแก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่	ปี	2558	โดย	อาจารย์ปกรณ์	เพ็ญภาคกุล		
	 	 	 	 อนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณ	ได้รับเป็นวิทยากรในครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม
	 	 	 -	 การอบรมสัมมนา	 “จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี”	 ให้แก ่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	 
	 	 	 	 ระดับชั้นปีที่	1-4	จ�านวนประมาณ	600	คน	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
	 	 	 	 จังหวัดนครราชสีมา

1.	 ปรับปรุงค�าชี้แจงข ้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	 ว ่าด ้วย 
	 จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2.	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้และความเข้าใจ 
	 ข้อบงัคับสภาวชิาชพีบญัชว่ีาด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบ 
	 วิชาชีพบัญชีและค�าช้ีแจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย 
	 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส�าหรับผู้สอบบัญชี 
	 และผู้ท�าบญัชี
3.	 ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลง	และพฒันาจรรยาบรรณ 
	 ของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง	ๆ	ภายในประเทศ

4.	 ศกึษาและตดิตามการเปล่ียนแปลง	และพฒันาจรรยาบรรณ 
	 ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสถาบันระหว่างประเทศ 
	 เช่น	International	Federation	of	Accountants	(IFAC)
5.	 ศกึษาและปรบัปรงุข้อก�าหนดและข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบัญชี	 
	 ว ่าด ้วยจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มี 
	 คุณภาพที่ดีเสมอและทันสมัยตามมาตรฐานสากล
6.	 ด�าเนินการในเรื่องต ่าง	ๆ	ท่ีเกี่ยวข ้องกับข ้อก�าหนด 
	 จรรยาบรรณ	 ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช ี
	 มอบหมาย
 

อ�านาจหน้าที่�

82 รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



การจัดอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนกลาง	(กรุงเทพฯ)	ร่วมกับ	โครงการ	Train	the	trainer	ครั้งที่	4	
เมื่อวันจันทร์ที่	20	กรกฎาคม	และวันพุธที่	29	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558เวลา	13.00-16.00	น.	
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รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมนานนท์
กรรมการและประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญช ี
   

นับแต่ปี 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการมีแผนจะ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�าหรับกิจการ PAEs หรือกิจการที่เลือกจัดท�า
รายงานทางการเงินโดยใช้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงินชุดใหญ่ ให้มีความทัดเทียมกับ IFRS 
เวอร์ช่ันล่าสุดและสามารถประกาศใช้ในประเทศไทย
ได้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี นบัแต่ IFRS ฉบบันัน้ๆ 
มผีลบังคับใช้ในระดบัสากล  ส่วนกิจการทีไ่ม่มส่ีวน
ได้เสียสาธารณะ (NPAEs) คณะกรรมการมีแผน 
จัดท�าและประกาศใช ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ในเร็วๆ นี้ เพื่อให้การจัดท�า
รายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ใน
ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นสากลทดัเทยีมกบันานา
ประเทศโดยมีต้นทุนในการจัดท�ารายงานทางการ
เงินไม่สูงจนเกินไปนัก

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
วาระปี 2557-2560

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐาน�
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ�
ขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ�(IFRS�for�SMEs)

คณะท�างานศึกษาการน�ามาตรฐานการบัญชี�ฉบับที่�41��
เรื่อง�เกษตรกรรมมาถือปฏิบัติในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง�
มาตรฐานการบัญชี

ด้านมาตรฐานบัญชี

โครงสร้าง
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องค์ประกอบคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1
 รศ.ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท ์

	 ประธานกรรมการ

2
 รศ.ดร.อังค์รัตน์  เพรียบจริยวัฒน ์

	 ที่ปรึกษา

3
 นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย ์

	 ที่ปรึกษา

4
 ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 

	 กรรมการ

5
 ดร.สันติ  กีระนันทน์

	 กรรมการ	

6
 นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ 

	 กรรมการ

7
 นายณรงค์   พันตาวงษ ์

	 กรรมการ

8
 นางสุรีพร   ศิริขันตยกุล 

	 กรรมการ

9
 นางสาววันดี  ลีวรวัฒน ์

	 กรรมการ

10
 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 นางสาวจอมขวัญ  จันทร์ผา 
	 กรรมการ

11
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

	 กรรมการ
 นางสาวจริยาธร  เฉลิมชวลิต 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวประภาพร  สหปรีชานนท ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)
 นางสาวภาสิน  จันทรโมล ี
	 (ผู้แทนส�ารอง)

12
 ผู้แทนกรมสรรพากร 

	 กรรมการ
 นายสาโรช  ทองประค�า 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางธัญพร  ตันติยวรงค ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)

13
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 กรรมการ
 นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นายณรงค์    ภาณุเดชทิพย ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)

14
 ผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

	 กรรมการ
 นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางภัทรา   โชว์ศรี 
	 (ผู้แทนส�ารอง)
 นางสาวสุนิตา  เจริญศิลป ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)

15
 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล 
	 กรรมการ

16
 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา 

	 กรรมการและเลขานุการ

17
 ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ 

	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.	 ก�าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 เพ่ือใช้เป็น 
	 มาตรฐานในการจัดท�าบัญชีตามกฏหมายว่าด้วยการบัญชี 
	 และกฏหมายอื่น
2.	 ก�าหนดทิศทางและแนวทางการน�ามาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงนิ	และมาตรฐานการบญัชใีหม่	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบั 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ 
	 ส�าหรับประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันตามแผนที่ก�าหนดไว้
3.	 ด�าเนินการบริหารจัดการ	 และสอบทานให้มีการแปล 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และมาตรฐานการบญัช ี
	 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง	 สอดคล้องตามมาตรฐานใน 
	 การจัดท�าบัญชีตามกฏหมายว ่าด ้วยการบัญชีและ 
	 กฏหมายอื่น	 รวมถึงติดตามและผลักดันเพื่อให้ได้รับ 
	 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบ 
	 วิชาชีพบัญชี	และน�าไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
	 เพื่อให้บังคับใช้ได้
4.	 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองมาตรฐานการรายงาน 
	 ทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแก่กลุ่มบุคคลต่าง	ๆ 	 
	 รวมทั้งหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้อง	ต้ังแต่เร่ิมพัฒนา 
	 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 จนกระทั่งมีการ 
	 ประกาศใช้	และภายหลังจากนัน้	โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

5.	 ด�าเนนิการตรวจสอบและรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้อง	 
	 ศึกษาผลกระทบ	 ประเด็นปัญหา	 และข้อคิดเห็นจาก 
	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน	 หรือหน่วย 
	 งานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือน�าข้อคดิเหน็ต่าง	ๆ 	มาพจิารณา 
	 ด�าเนินการก�าหนด	 ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 หรือ 
	 หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม	 ศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ใช้ใน 
	 ประเทศอื่น	 รวมทั้งการจัดท�าตัวอย่าง	 ค�าชี้แจงเพิ่มเติม 
	 ที่จ�าเป็น
6.	 สนับสนุนให้ภาครัฐมีการน�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
	 สากล	(International	Public	Sector	Accounting	Standards	: 
	 IPSAS)	 ของสมาพันธ์นักบัญชีสากล	 (International 
	 Federation	 of	 Accountants:	 IFAC)	 มาใช้เพ่ือยกระดบั 
	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในประเทศไทยให้เป็นไปตาม 
	 มาตรฐานสากล
7.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
	 อย่างใดตามที่มอบหมายและติดตามผลักดันการด�าเนิน 
	 งานของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สามารถ 
	 บรรลุตามเป้าหมาย

อ�านาจหน้าที่�

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๓๔	แห่งพระราชบัญญตัวิิชาชพีบญัช	ีพ.ศ.	๒๕๔๗	คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบัญชีมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

1
 นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย  

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 ผู้แทนจากกรมสรรพากร 

	 ที่ปรึกษา
 นายเกรียงศักดิ์  ประสงค์สุกาญจน ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ  
	 (ผู้แทนส�ารอง)

3
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

	 ที่ปรึกษา
 นางสาวสุภา  กิจศรีนภดล 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นายพัฒนพงศ์  อิทธิผลิน 
	 (ผู้แทนส�ารอง)

4
 ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม 

 การประกอบธรุกิจประกนัภัย (คปภ.) 
	 ที่ปรึกษา
 นางสาวหนึ่งฤทัย  เฮ้งบริบูรณ์พงศ ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวญาดา  สุขเกษม  
	 (ผู้แทนส�ารอง)

5
 ผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ที่ปรึกษา
 นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา 
	 (ผู้แทนหลัก)

6
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

	 ที่ปรึกษา

7
 ผศ.ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  

	 อนุกรรมการ

8
 ผศ.ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค

	 อนุกรรมการ

9
 ผศ.สมชาย  ศุภธาดา  

	 อนุกรรมการ

10
 ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ 

	 อนุกรรมการ

11
 นายเกรียง  วงศ์หนองเตย 

	 อนุกรรมการ

12
 นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน 

	 อนุกรรมการ

13
 นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา 

	 อนุกรรมการ

14
 นายวินิจ  ศิลามงคล 

	 อนุกรรมการ

15
 นายศิระ  อินทรก�าธรชัย 

	 อนุกรรมการ

16
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 อนุกรรมการ
 นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)

17
 ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั  

 ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)  
	 อนุกรรมการ
 นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวภมรวรรณ  เสียงสุวรรณ 
	 (ผู้แทนส�ารอง)

18
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 อนุกรรมการและเลขานุการ
 นางสาวสุนทรา  ติละกุล 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน  
	 (ผู้แทนส�ารอง)
 นางสาวภาสิน   จันทรโมลี  
	 (ผู้แทนส�ารอง)

อ�านาจหน้าที่�

1.	 	 กล่ันกรองมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการก�าหนด 
	 มาตรฐานการบัญชีก�าหนดและให้ค�าแนะน�าแนวทาง 
	 เพ่ือให้กิจการสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	 และ 
	 ให้เป็นที่ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ	 ก่อน 
	 น�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการ 
	 ก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	พิจารณาต่อไป

2.	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามกรอบอ�านาจหน้าที่ในข้อ	1.	ตามที่ 
	 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 และ 
	 คณะกรรมการก�ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

1
 นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 รศ.ดร.อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน ์

	 ที่ปรึกษา

3
 ดร.จิรดา  เพทายบรรลือ 

	 อนุกรรมการ

4
 นายกษิติ  เกตุสุริยงค ์

	 อนุกรรมการ

5
 นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย ์

	 อนุกรรมการ

6
 นางฐานิตา  อ�่าส�าอางค ์

	 อนุกรรมการ

7
 นายภาคภูมิ  วณิชธนานนท์ 

	 อนุกรรมการ

8
 นายไพศาล  บุญศิริสุขะพงษ์ 

	 อนุกรรมการ

9
 นายอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ ์

	 อนุกรรมการ

10
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

	 อนุกรรมการ
 นางสาวอังคณา  นันทวดีพิศาล 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวแทนฟ้า  ชาติบุตร 
	 (ผู้แทนส�ารอง)
 

11
 ผู้แทนกรมสรรพากร  

 นางสาววราวรรณ  กิจวิชา
	 อนุกรรมการ

12
 ผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 นางสาวสุนิตา  เจริญศิลป์
	 อนุกรรมการ 

13
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 อนุกรรมการ
 นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวเขมวันต์  ศรีสวัสดิ ์
	 (ผู้แทนส�ารอง)

14
 นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย ์

	 อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

1.	 รวบรวมข้อมูล	 ข้อเท็จจริงและรายละเอียด	 จากการรับฟัง 
	 จากผู้มีหน้าที่จัดท�ารายงานทางการเงินและหน่วยงาน 
	 ที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ 	ถึงปัญหาในการน�ามาตรฐานการบัญชี	 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้	 จัดท�า 
	 ประเด็นสรุปส�าหรับกรณีที่เป็นปัญหา
2.	 ท�าการศึกษาค้นคว้า	 หรือท�าวิจัย	 หรือหาข้อมูลเก่ียวกับ 
	 ประเดน็ทีเ่กดิจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
	 และมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติใช้
3.	 ตดิตามและศกึษาผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบญัชี	 
	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยู ่เสมอ	 โดย 
	 การน�าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศ	 หรือสถานการณ ์
	 ภาพรวมภายในประเทศ	ประสานและร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
	 กับคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเพื่อติดตาม 
	 มาตรฐานการบัญชีในประเด็นพัฒนาการใหม่
4.	 จัดท�าคู ่มือตัวอย่าง	รวบรวมกรณีศึกษาต่าง	ๆ 	เพื่อน�า 
	 มาเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป	 หรือจัดท�าแนวทางปฏิบัติเพิ่ม				 
	 เติมในกรณีที่มีความไม่ชัดเจน	 หรือจัดให้มีการอบรม 
	 สมัมนาในประเดน็เหล่านัน้เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัใิช้จรงิได้

5.	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 และติดตามรับเรื่องจากการท�างาน 
	 ของคณะอนุกรรมการ	 หรือคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 
	 ตลาดทุน	 โดยด�าเนินการยกร่างการจัดท�าแนวปฏิบัติทาง 
	 บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
	 ในการพิจารณาเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติทางบัญชีต่อไป
6.	 รายงานโดยต ่อเนื่องถึงความคืบหน้าของงาน	 ต ่อ 
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	หรือด�าเนินการ 
	 ในเรื่องต่าง	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
	 การบัญชีมอบหมาย

88 รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



องค์ประกอบคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

1
 นางสาวยุวนุช  เทพทรงวัจจ 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข 

	 อนุกรรมการ

3
 ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 

	 อนุกรรมการ

4
 นางสาวสุชาดา  ตันติโอฬาร 

	 อนุกรรมการ

5
 ผู้แทนกรมสรรพากร 

	 อนุกรรมการ
 นางสาวจิตรา  ณีศะนันท ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวจารวี  ชยสมบัต ิ
	 (ผู้แทนส�ารอง)

6
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

	 อนุกรรมการ
 นายณรงค์    ภาณุเดชทิพย ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวศุภมัทนา  โสภณรัตนโภคิน 
	 (ผู้แทนส�ารอง)

7
 ผูแ้ทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

 และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
	 อนุกรรมการ
 นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ ์
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวภมรวรรณ  เสียงสุวรรณ  
	 (ผู้แทนส�ารอง)

8
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

	 อนุกรรมการ
 นางสาวศรพนา  สีนวลข�า 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวภาสิน  จันทรโมล ี
	 (ผู้แทนส�ารอง)

9
 นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล 

	 อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

1.	 ติดตามความคืบหน้าและท�าความเข้าใจร่างมาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงนิและร่างมาตรฐานการบญัชรีะหว่าง 
	 ประเทศ	รวมทั้งประเด็นส�าคัญของร่างดังกล่าว	และศึกษา 
	 ถงึผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้จากการน�าการเปล่ียนแปลง 
	 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตั	ิโดยอาจ 
	 มีการจัดท�าวิจัยเชิงสรุป	เช่น	การส่งแบบสอบถาม	เป็นต้น
2.	 จัดท�าสัมมนาพิจารณ์กับกลุ่มผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับร่าง 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐาน 
	 การบัญชีระหว่างประเทศ	 โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
	 เดิม	รวมทั้งชี้แจงผลกระทบหากมีการน�าร่างดังกล่าวไปใช้	 
	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
3.	 รวบรวมประเด็นปัญหาจากการสัมมนาพิจารณ์	 เพื่อน�า 
	 เสนอต่อคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชีเกีย่วกบั	 
	 Road	 Map	 การน�ามาใช้ในประเทศไทย	 และเพ่ือเป็น 
	 ข ้อมูลในการแสดงความคิดเห็นต ่อร ่างมาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงิน	และร่างมาตรฐานการบัญชี	และ 
	 จัดท�าเป็นหนังสือตอบความเห็น	 (Comment	 letter)	 
	 น�าเสนอกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4.	 แปลร ่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ 
	 ร่างมาตรฐานการบัญชีจากชุดร่างสุดท้าย	(Final	draft)	 
	 ให้เป็นฉบับภาษาไทย
5.	 การก�าหนดให้มีคณะท�างานเฉพาะด้าน	 เพื่อศึกษา 
	 ผลกระทบ	ช่วยเหลอืและให้ค�าแนะน�าในการน�าไปใช้ปฏบิตัิ
6.	 รายงานต่อคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
	 ถึงความคืบหน้าการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
7.	 การด�าเนนิการตามภารกจิอืน่	ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด 
	 มาตรฐานการบัญชี	มอบหมาย
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องค์ประกอบคณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ�(IFRS�for�SMEs)

1
 ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช

	 ที่ปรึกษา

3
 นางปราณี  ภาษีผล 

	 ที่ปรึกษา

4
 ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข 

	 คณะท�างาน

5
 นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ 

	 คณะท�างาน

6
 นายอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ ์

	 คณะท�างาน

7
 นางสาวพงารัตน์  จินดาพล 

	 คณะท�างาน

8
 นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร 

	 คณะท�างาน

9
 นายนรินทร์  จูระมงคล 

	 คณะท�างาน

10
 นางอัมพร  โสตถิเสาวภาคย์ 

	 คณะท�างาน

11
 ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 คณะท�างาน 
 นางสาวจริยาธร  เฉลิมชวลิต  
 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวภาสิน  จันทรโมลี  
 (ผู้แทนส�ารอง)
 นางสาวประภาพร  สหปรีชานนท ์
 (ผู้แทนส�ารอง)

12  นายเทวา  ด�าแดง 
	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 จัดท�าร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ
	 ที่ไม่มีส ่วนได้เสียสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการ 
	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(IFRS	for	SMEs)	
2.	 ศึกษาเพื่อพิจารณาเกณฑ์	 เงื่อนไข	คุณสมบัติของกิจการที่ 
	 ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs)	ลักษณะใดที่เหมาะสม 
	 ควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
	 ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเต็มรูปแบบและ 
	 ก�าหนดข้อยกเว้นบางบทให้ส�าหรบักจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี 
	 สาธารณะที่มิใช่ลักษณะดังกล่าว
3.	 ศึกษาและวิจัยผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน�า 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับ 
	 กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ	 โดยวิธีการ 
	 วิจัยที่ไม่ซับซ้อน	เช่น	อาจมีการส่งแบบสอบถาม	เป็นต้น
4.	 จัดท�าสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู ้	 และความเข้าใจใน 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับ 

	 กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถน�าไปถือ 
	 ปฏิบัติได้ทันเวลาในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้
5.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อที่ประชุม 
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
6.	 ติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการ 
	 ขนาดกลางและขนาดย่อม
7.	 แสดงความคดิเหน็ต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
	 ระหว่างประเทศส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 
	 โดยจัดท�าหนังสือตอบความคิดเห็น	 (Comment	 letter)	 
	 ต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ
8.	 การด�าเนนิการตามภารกจิอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด 
	 มาตรฐานการบัญชีมอบหมายในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับ 
	 การเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 
	 ดังกล่าว
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องค์ประกอบคณะท�างานศึกษาการน�ามาตรฐานการบัญชี�
ฉบับที่�41�เรื่อง�เกษตรกรรม�มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

1
 ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล 

	 คณะท�างาน

3
 นางสาวพิณผกา  อัครนุพงศ ์

	 คณะท�างาน

4
 นางพิสนธิ  บ�าราบ 

	 คณะท�างาน

5
 นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร 

	 คณะท�างาน

6
 นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล 

	 คณะท�างาน

7
 นายสุพจน์  ชิตเกษรพงศ ์

	 คณะท�างาน

8
 นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร 

	 คณะท�างาน

9
 นางสาวสุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

	 คณะท�างานและเลขานุการ

1.	 จัดท�ามาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 41	 เรื่อง	 เกษตรกรรม	 
 ให้เป็นไปตามแผนการจดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.	 ศกึษาประเดน็ปัญหาในทางปฏิบัต	ิและหาแนวทางทีเ่หมาะสม 
 และน่าเชือ่ถอืในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ชวีภาพ
3.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อที่ประชุม 
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

4.	 จัดท�าสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู ้	 และความเข้าใจใน 
	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 41	 เรื่อง	 เกษตรกรรม	 และ 
	 สามารถน�าไปถือปฏิบัติได้ทันเวลาในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้
5.	 การด�าเนนิการตามภารกจิอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด 
	 มาตรฐานการบัญชีมอบหมายในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับ 
	 การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

อ�านาจหน้าที่�
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1)	การจัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จดัท�าและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น	 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นฉบับท่ีปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	(Bound	Volume	2015		Consolidated	without	early	application)	ซึ่งได้รับ 
การพจิารณาสอบทานจากคณะอนกุรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัช	ี(คณะอนกุรรมการ)	มาตรฐานดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1		มกราคม	พ.ศ.	2559		รวมทั้งสิ้นจ�านวน	58	ฉบับ	โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1.	 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
(ฉบับใหม่ยังไม่เคยประกาศใช้ในประเทศไทย)		3		ฉบับ
2.	กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค�า	13	ฉบับ
3.	กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น	(พ.ศ.)	42	ฉบับ

	 โดยในปี	2558	คณะท�างานศึกษาการน�ามาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	เรื่อง	เกษตรกรรม	มาถือปฏิบัติในประเทศไทย
ได้มกีารพจิารณาให้ความเหน็ชอบการจดัท�ามาตรฐานการบญัชทีีส่�าคญั	คอื	ฉบบัที	่41	เรือ่ง	เกษตรกรรม	และยงัได้จดัท�าแนวปฏิบติั
ทางบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผลอีกด้วย
	 อีกทั้งคณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ	 (IFRS	
for	SMEs)	(คณะท�างานจัดท�า	TFRS	for	SMEs)		ได้ยกร่าง	TFRS	for	SMEs		ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 ฉบับปรับปรุงปี	 2558	 (IFRS	 for	 SMEs 
incorporates	2015	Amendment)	 	คณะกรรมการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดท�าร่าง	TFRS	 for	SMEs	
ตลอดจนการจัดสัมมนาพิจารณ์ร่าง	TFRS	for	SMEs		

ความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

2013

2558
(2015)

2559
(2016)

2560
(2017)

2015 2016 2017

2018

2018

2019

2019

2020

Expected plan

TFRS 10, 11, 12, TAS 27, TAS 28 (Pack 5)

TAS 41 Agriculture

TFRS 4 Insurance contract

TFRIC 21 Levies

Effective 
ครั้งแรก

ผลการด�าเนินงานปี�2558�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

2)	การจัดท�ากระบวนการกระบวนการสัมมนาพิจารณ์ในการจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชไีด้ปรบัปรงุกระบวนการจดัท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	(Due	Process)		
เพือ่เพิม่คณุภาพในการออกมาตรฐานฯ	และเพือ่ให้การบังคบัใช้มาตรฐานฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล	รวมถงึเป็น
มาตรฐานฯ	 ที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
อย่างครบถ้วนและรอบด้าน

3)	 การสัมมนาท�าความเข้าใจ/สัมมนาพิจารณ์/Focus	 group	 เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

					รวมทั้งสิ้น	5	หัวข้อและมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด	404	คน

ล�าดับ หลักสูตร

1.
การสัมมนา	Focus	group	ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต	 
(Sale	of	Future	Revenue)

2. การสัมมนา	Focus	group	ร่างมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	เรื่อง	เกษตรกรรม	(2	ครั้ง)

3. การสัมมนาพิจารณ์	ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	21	เรื่อง	Levies

4.
การสัมมนาท�าความเข้าใจ	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	(TFRS	for	SMEs)	(2	ครั้ง)

5.
การสัมมนาพิจารณ์	ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
และหนี้สินทางการเงิน

4)	การศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

	 คณะอนกุรรมการศกึษาและตดิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	(คณะอนกุรรมการ)	ได้จดัประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้า	เพื่อหารือในประเด็นส�าคัญของการปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ		และ
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน�าการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ	 โดยม ี
การพิจารณาจัดท�าหนังสือแสดงความคิดเห็น	 (Comment	 letter)	 ส�าหรับ	 Exposure	 Draft	 แต่ละฉบับ	 ตามที่หน่วยงาน 
International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	ได้เผยแพร่	 	และได้น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบ	 และน�าส่งไปยังหน่วยงาน	 International	 Accounting	 Standards	 Board	
(IASB)	และ	Asian-Oceanian	Standard-Setters	Group	(AOSSG)	

	 คณะท�างานจัดท�า	 TFRS	 for	 SMEs	 ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ร่าง	 TFRS	 for	 SMEs	 และส�ารวจความคิดเห็นท้ังจาก 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์	 และทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	 เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และนิยามส�าหรับกิจกการ	 NPAEs 
ที่ต้องใช้	TFRS	 for	SMEs	แบบเต็มชุด	รวมถึงก�าหนดบทที่จะผ่อนผันระยะเวลาการถือปฏิบัติส�าหรับกิจการ	NPAEs	ที่ซับซ้อน	
และก�าหนดบทที่กิจการ	NPAEs	ที่ไม่ซับซ้อนควรได้รับยกเว้นการถือปฏิบัติ
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	 โดยปี	2558	คณะอนุกรรมการได้พิจารณาจัดท�าหนังสือแสดงความคิดเห็น	(Comment	letter)	อย่างต่อเนื่อง		และได้
ตอบกลบัไปยงัหน่วยงาน	International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	และ	Asian-Oceanian	Standard-Setters	Group	
(AOSSG)	 แล้ว	 จ�านวนท้ังสิ้น	 10	 ฉบับ	 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี	 ในหัวข้อมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน	หนังสือแสดงความคิดเห็น	(Comment	letter)	ดังกล่าว	ประกอบด้วย

	 ทั้งนี้	ณ	31	ธันวาคม	พ.ศ.2558	คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท�าหนังสือแสดงความคิดเห็น	(Comment	
letter)		ของ	Exposure	Draft	จ�านวน	6	ฉบับ	ดังนี้	

ล�าดับ หนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง

1 ED/2014/05
Classification	and	Measurement	of	Share–based	Payment	Transactions	 
(Proposed	amendmentto	IFRS	2)

2 ED/2014/06 Disclosure	Initiative	(Proposed	amendments	to	IAS	7)

3 ED/2015/01 Presentation	of	Financial	Statements:	Classification	of	Liabilities

4 ED/2015/02 Effective	Date	of	IFRS	15	(Proposed	amendments	to	IFRS	15)

5 ED/2015/07 Effective		Date	of	Amendments	to	IFRS	10	and	IAS	28

6 ED/2015/05
Conceptual	Remeasurement	on	a	Plan	Amendment,	Curtailment	or	Settlement/Availability	
of	a	Refund	from	a	Defined	Benefit	Plan	(Proposed	amendment	to	IAS	19	and	IFRIC	14)

7 ED/2015/03 Conceptual	Framework	of	Financial	Reporting

8 ED/2015/06 Clarifications	to	IFRS	15

9
Request	for	views	Trustees’	Review	of	Structure	and	Effectiveness	:	Issues	for	the	
Review

10 ED/2015/04
Updating	References	to	the	Conceptual	Framework	Proposed	amendments	to	IFRS	2,
IFRS	3,	IFRS	4,	IFRS	6,	IAS	1,	IAS	8,	IAS	34,	SIC-27	and	SIC-32

ล�าดับ ร่างหนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง

1 DI/2015/01 Uncertainty	over	Income	Tax	Treatments

2 DI/2015/02 Foreign	Currency	Transactions	and	Advance	Consideration

3 DI/2015/11 Applying	IFRS	9	Financial	Instruments	with	IFRS	4	Insurance	Contracts

4 DI/2015/10 Annual	Improvements	to	IFRSs	2014–2016	Cycle

5 DI/2015/08 IFRS	Practice	Statement:	Application	of	Materiality	to	Financial	Statements

6 DI/2015/09 Transfers	of	Investment	Property	Proposed	amendment	to	IAS	40
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5)	การจัดท�าคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีได้จัดท�าคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งได้มีการน�า
ส่งร่างแรกและพิจารณาโดยอนุกรรมการและกรรมการแล้ว	ทั้งนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว	จ�านวน	11	ฉบับ	ดังนี้

6)	 การจัดท�าร่างค�าอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี	 เรื่อง	 สินทรัพย์ท่ีให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

					หรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ

ล�าดับ คู่มืออธิบายมาตรฐาน�ฉบับที่/�เรื่อง

เผยแพร่แล้ว	จ�านวน		11	ฉบับ

1 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2557)

2 TAS	12	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ภาษีเงินได้

3 TAS	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

4 TAS	27	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

5 TAS	28	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

6 TAS	34	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล

7 TFRS	2	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

8 TFRS	10	เรื่อง	งบการเงินรวม

9 TFRS	11	เรื่อง	การร่วมการงาน

10 TFRS	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

11 TFRS	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 คณะอนุกรรมการได้จดัอบรมท�าความเข้าใจคูมื่ออธบิายมาตรฐานฯ	ฉบับ	PACK	5		และกรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงาน
ทางการเงิน	โดยมีระยะเวลาอบรมครึ่งวัน
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7)	การตอบข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชี

	 คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีได้รับทราบและมีการพิจารณาข้อหารือด้านมาตรฐานการบัญชีของ
สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	บริษัท/หน่วยงานที่มีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี	ในปี	2558		จ�านวน	12	เรื่อง	ดังนี้

1.	ข้อหารือ	ประเด็นในร่างค�าอธิบายเกี่ยวกับการรับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
2.	ข้อหารือ	ประเด็นการอ้างอิงมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	และ	ฉบับที่	105	ในร่างตัวอย่างค�าอธิบาย	 
			เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
3.	ข้อหารือ	การปฏิบัติในการรับทรัพย์สินโรงงานยาสูบแห่งใหม่
4.	ข้อหารือ	การขยายระยะเวลาการแก้ไขส่วนต�่ามูลค่าหุ้น
5.	ข้อหารือ	การบันทึกก�าไร(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฯ
6.	ข้อหารือ	การปฏิบัติในการก�าหนดราคาจ�าหน่ายหุ้น
7.	ข้อหารือ	การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	เรื่อง	การรับ 
			ประกันผลตอบแทนจากการให้เช่าหลังการโอนกรรมสิทธ์ 
			อสังหาริมทรัพย์
8.	ข้อหารือ	วิธีการค�านวณดอกเบี้ยเงินต้น
9.	ข้อหารือ	การยกเลิกนโยบายบัญชี	“การตีราคาใหม่”
10.	ข้อหารือ	การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชน 
				เข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ
11.	ข้อหารือ	การปรับปรุงงบดุล	–	งบการเงิน	
12.	ข้อหารือ	การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
				เรื่อง	การบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	

8)	การตอบค�าถามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

	 เนื่องด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2558	มีสมาชิกสอบถาม
ช่องทางการตอบค�าถามต่างๆ	 เกี่ยวกับปัญหาทางบัญชี	 นายกสภาวิชาชีพบัญชี	 จึงเสนอแนะให้มีการตอบค�าถามแก่สมาชิก 
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 ดังนั้น	 จึงได้เปิดช่องทางการตอบค�าถามผ่านทางอีเมล	 academic-fap@fap.or.th	 ซ่ึงนักวิชาการด้านมาตรฐาน 
การบัญชีจะเป็นผู้ตอบค�าถาม	 และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีจะพิจารณารับรองค�าตอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่
บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี	ในหัวข้อ	“Q	&	A	ด้านมาตรฐานการบัญชี”	โดยมีหัวข้อค�าถามที่เผยแพร่ในปี	2558	แล้ว	ดังนี้

ล�าดับ หัวข้อค�าถาม

เดือน	มิถุนายน	–	กันยายน	2558

1 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

2 เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค

3 การรวมธุรกิจ

4 การบันทึกบัญชีทั่วไป
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9)	การอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 การจัดอบรมโครงการอบรม	TFRS	ทุกฉบับ	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	 (Train	 the	 trainer)	รุ่นที่	 4	
คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชไีด้ด�าเนนิการจดัโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทกุฉบบั	ส�าหรบัอาจารย์
ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	(Train	the	trainer)	รุ่นที่	4	ในระหว่างวันที่	3	กรกฎาคม	ถึง	1	สิงหาคม	2558		ณ	อาคารสภาวิชาชีพ 
บัญชี	ซึ่งมีอาจารย์บัญชีเข้าร่วมอบรมรวมทั้ง	2	Module	ทั้งหมด	44	คน	(จากส่วนกลาง	22	คน		และส่วนภูมิภาค	22	คน)	และมี
อาจารย์ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรมจ�านวน	23	คน

	 •	หลักสูตรด้านมาตรฐานการบัญชี
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐาน 
การบัญชี	ภายใต้แผนงานด้านการจัดอบรมประจ�าปี	2558	สรุปผลการจัดอบรมตลอดปีทั้งสิ้นจ�านวน	14	หลักสูตร	รวมซึ่งมี 
ผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้นจ�านวน	5,254	คน

ล�าดับ หัวข้อค�าถาม

เดือนตุลาคม	–	ธันวาคม	2558

1 เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค

2 การรวมธุรกิจสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	หัวข้อ	การวิจัยและพัฒนา

3 การรับรู้ดอกเบี้ย

4 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานการเงินที่มีการน�ามาปฏิบัติใช้

5 การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)

97รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



10)	การเข้าร่วมประชุมกับองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ

	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 ได้มอบหมายกรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเข้าร่วม
การประชุม		 IASB	MEETING		WITH		WORLD	STANDARD-SETTERS-LONDON	ที่จัดโดย	International	Accounting	
Standards	 Board	 (IASB	 )	ณ	ประเทศอังกฤษ	 ในวันที่	 28-29	 กันยายน	 2558	 ซึ่งเป็นการประชุมองค์กรวิชาชีพบัญชีทั่วโลก 
เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรงุและการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถอืปฏบิตัใินแต่ละประเทศ	และน�าข้อมลูความ
คืบหน้าของการปรับปรุงและการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเป็นแนวทางในการจัดท�ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินในประเทศไทย
	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้มอบหมายให้ตัวแทนจากอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	the	7th	Annual	AOSSG	Meeting	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	
24-26	พฤศจิกายน	พ.ศ.2558	ที่จัดขึ้นโดย	Asian-Oceanian	Standard-Setters	Group	(AOSSG)		ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็น
ตัวกลางในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มประเทศสมาชิกเสนอไปยัง	IASB
การประชมุดงักล่าวเป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างองค์กรวชิาชพีบญัชีของประเทศสมาชกิในกลุ่ม	AOSSG	เพือ่ตดิตามความคืบหน้า
การด�าเนนิงานของ	IASB	และมกีารยกประเดน็บางเรือ่งทีใ่ห้ความสนใจและมีประเดน็ปัญหา	เช่น	กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงาน
ทางการเงิน	IFRS	15	การรับรู้รายได้	IFRS	4	สัญญาประกันภัย	IAS	41	เกษตรกรรม	และการเปิดเผยข้อมูล	เป็นต้น	ในการประชุม
ครัง้นีผู้แ้ทนจากประเทศไทยได้น�าเสนอเรือ่ง	Bearer	animal	และประเดน็ปัญหาเรือ่งการวดัมลูค่ายตุธิรรมของพชืและสตัว์ทีม่วีงจร
ระยะเวลาสั้น	

11)	 การจัดท�าบทความเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและร่างการตีความมาตรฐาน 

						การรายงานทางการเงิน	ทั้งสิ้น	8	เรื่อง	ดังนี้

•	รู้ก่อน	พร้อมก่อน	กับมาตรฐานฯ	ปรับปรุงใหม่	2558	
•	เงินที่น�าส่งรัฐ	(Levies)	ปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
•	 ค�าชี้แจงวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับรายการท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่กิจการเคยน�าวิธีการตีราคาใหม่และในเวลาต่อมา 
			ได้จัดประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
•	มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก	(TFRS	for	NPAEs)	กับการพัฒนาสู่ระดับสากล
•	สัญญาเช่าฉบับใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิด!
•	มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง??
•	ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ	การแสดงรายการสินทรัพย์ที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)
•	ค�าถาม-ค�าตอบ	ประเด็นด้านการบัญชีส�าหรับรายการ	Share-based	payment
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นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการ
ด�า เนินงานขององค ์กรให ้ เ กิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้แก ่ธุรกิจ  
คณะอนกุรรมการพฒันาวชิาชพีบญัชี จงึมบีทบาท
ส�าคัญในการด�าเนินการด้านต่างๆ เพื่อสร้าง 
กลไกการพัฒนาวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพ 
นักบัญชีของไทยให้มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขัน
ได้กับนักบัญชีของต่างประเทศทั้งในกลุ่มภูมิภาค
และในระดับสากล อันเป ็นไปตามพันธกิจของ 
สภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้าง

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2557-2560

คณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา�
วิทยากร�และหลักสูตร

คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงาน�
ทางการเงินไทย�(DipTFR)

คณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม�
ด้านการตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
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อ�านาจหน้าที่�

1
 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 

	 อนุกรรมการ

3
 ผศ.ดร.วชิระ  บุณยเนตร 

	 อนุกรรมการ

4
 ดร.สุธาวัลย์  พฤกษ์อ�าไพ 

	 อนุกรรมการ

5
 นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา

	 อนุกรรมการ

6
 นายธนากร  ฝักใฝ่ผล 

	 อนุกรรมการ

7
 นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล 

	 อนุกรรมการ

8
 นายนิติ  จึงนิจนิรันดร ์

	 อนุกรรมการ

9
 นางนันทนา  สังขวิจิตร 

	 อนุกรรมการ

10
 นายพงษ์ศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ ์

	 อนุกรรมการ

11
 นางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ 

	 อนุกรรมการ

12
 นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร 

	 อนุกรรมการ

13
 นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

	 อนุกรรมการ

14
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

	 อนุกรรมการ
 นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร ์
	 ผู้แทนหลัก
 นายเสถียร  สถานเดิม 
	 ผู้แทนส�ารอง

15
 นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ 

	 อนุกรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

1.		ศึกษาและก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญช	ี 
	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
2.		ประสานงานกบัคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	และ/หรอื 
	 คณะท�างานต่าง	ๆ 	ของสภาวิชาชีพบัญชี	เพื่อให้บรรลุ 
	 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
3.		จัดฝึกอบรมตามแผนงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
	 บัญชีด้านต่างๆ	 ตลอดจนการจัดฝึกอบรมในเรื่องที่ 
	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร 
	 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
4.	 ให้มีการพัฒนาเอกสารการอบรมให้เป็นเอกสารกลาง 
	 ของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้วิทยากรที่อบรมหลักสูตรนั้น 
	 ใช้เอกสารชุดน้ัน	และให้มีการทบทวน	(review)	เอกสาร 
	 อบรมแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง

5.	 จัดศูนย์กลางวิทยากรแต่ละวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพ 
	 บัญชี
6. แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการตามทีค่ณะอนกุรรมการ 
	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

7.	 ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
	 บัญชีมอบหมาย
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อ�านาจหน้าที่�

1
 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

	 ประธานคณะท�างาน

2
 ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการ

 ด้านการพัฒนาวชิาชพีบญัชี ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 
	 คณะท�างาน

3
 นักวิชาการประจ�าคณะอนุกรรมการ

 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญช ี
	 เลขานุการ

อ�านาจหน้าที่�

1
 นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

	 ที่ปรึกษา

3
 ผศ.ดร.วชิระ  บุณยเนตร 

	 คณะท�างาน

4
 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร 

	 คณะท�างาน

5
 นางสาวยุวดี  เจียมวัฒนศิริกิจ 

	 คณะท�างาน

6
 นายสาธิต    อุไรเวโรจนากร 

	 คณะท�างาน

7
 นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ ์

	 คณะท�างาน

8
 นางเมตตา  เสมสมบูรณ ์

	 คณะท�างานและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะท�างานพิจารณาให้ความเห็นชอบ�
ผู้จัดการอบรมสัมมนา�วิทยากร�และหลักสูตร

องค์ประกอบคณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย��
(Dip�TFR)

1.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือ
	 การสัมมนา	 วิทยากรอบรมหรือสัมมนา	 และหลักสูตร 
	 พฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต
2.	 พิจารณาการให้ความเห็นชอบประเภทการพัฒนาความรู้ 
	 ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่าง	 ๆ 
	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	 หรือประกาศของสภาวิชาชีพ 
	 บัญชี	

3.	 องค์ประชุมของคณะท�างานให้เป็นไปตามมาตรา	26	แห่ง 
	 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
4.	 กรณีประธานคณะท�างานไม่มา	หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ให้ 
	 คณะท�างานที่เหลือแต่งตั้งคณะท�างานหนึ่งท่านเพื่อท�า 
	 หน้าที่ประธานแทน
5.	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา 
	 วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

1.	 ด�าเนินการให้เป ็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
	 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยตามที่ 
	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
2.	 จัดท�าและปรับปรุงโครงสร ้างเนื้อหาที่ครอบคลุมใน 
	 การทดสอบตามรายละเอียดของหลัก สูตรโครงการ 
	 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
3.	 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสตูรประกาศนียบัตร 
	 การรายงานทางการเงินไทย	โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ของ
	 สภาวิชาชีพบัญชี
4.	 ด�าเนินการออกข้อสอบและท�าการตรวจกระดาษค�าตอบ 
 ตามโครงสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมในการทดสอบที่ได้ก�าหนด

5.	 สรุปผลการทดสอบในแต่ละครั้ง	 และน�าเสนอรายชื่อผู้ที่ 
	 ผ่านการทดสอบให้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีโดยผ่าน 
	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญช	ี 
	 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
6.	 พิจารณาความจ�าเป็นในการจัดตั้งหลักสูตรการเตรียม 
	 ความพร้อม	โดยก�าหนดเนือ้หาและเอกสารประกอบการฝึก 
	 อบรม	พร้อมเสนอแนะวิทยากรที่เหมาะสม
7.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานโครงการ 
	 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยต่อที่ประชุม 
	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
8.	 ด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ 
	 บัญชีมอบหมาย
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1
 นางนันทนา  สังขวิจิตร 

	 ประธานคณะท�างาน

2
 นายมานิต  พาณิชย์กุล 

	 คณะท�างาน

3
 นางจันทร์เพ็ญ  กสิกิจน�าชัย 

	 คณะท�างาน

4
 นายเดชา  ศรีสุทธิเดชา 

	 คณะท�างาน

5
 นายธนกฤต  ลิขิตวงศ ์

	 คณะท�างาน

6
 นายจตุพร วันเต็ม 

	 คณะท�างาน

7
 นายเสนีย์  วัชรศิริธรรม 

	 คณะท�างาน

8
 นายสมชัย  แพทย์พิบูล 

	 คณะท�างาน

9
 นางขวัญหทัย  มิตรภานนท์ 

	 คณะท�างานและเลขานุการ

10
 นางสาวเมตตา  เสมสมบูรณ์ 

	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

1.	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
	 หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในตามที่ 
	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
2.	 ปรับปรุงโครงสร้างของโครงการการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร 
	 ด้านการตรวจสอบภายใน	(IACP)	ให้มคีวามเหมาะสมและ 
	 เป็นที่ยอมรับ
3.	 จดัท�าหลกัสตูรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพ่ิมขึน้	 
	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 
	 และตลาดวิชาชีพ

4.	 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสูตรการอบรมด้าน 
	 การตรวจสอบภายใน	 โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 
	 ของสภาวิชาชีพบัญชี
5.	 รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานของโครงการ 
	 หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุม 
	 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
6.	 ด�าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา 
	 วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

ผลการด�าเนินงานปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

องค์ประกอบคณะท�างานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม�
ด้านการตรวจสอบภายใน

จัดหลักสูตรอบรมครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย

พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมและหลักสูตร

โครงการพัฒนาความรู้ด้วยตัวเอง 
Self Study CPD

โครงการประกาศนียบัตร Dip TFR
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	 1.	 การพจิารณาให้ความเหน็ชอบเป็นหน่วยงานผูจ้ดัการอบรมหรอืสมัมนา	หลกัสตูรและวทิยากร	รวมถงึชัว่โมงการพฒันา
ความรู้ต่อเนื่อง	(CPD)	ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	หรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีส�าหรับผู้เข้าอบรมหรือ
สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

ล�าดับ ประเภทกิจกรรม จ�านวน

1. หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา 41	หน่วยงาน

2.

ประเภทกิจกรรมของผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญชี	
-	หลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนาในต่างประเทศ	
-	ส�าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิมหรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือ 

							สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
-	การเขียนหนังสือ	หรือต�าราทางวิชาการ	หรือการเขียนบทความ 

							ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
-	อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชัพบัญชี	

 
36	ราย 
54	ราย 

 
4	ราย 

 

8	ราย

3.

หลักสูตรและวิทยากรการอบรม	หรือประชุมสัมมนาของ 
				-		สภาวิชาชีพบัญชีและสาขาสภาวิชาชีพบัญชี 
				-		หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
				-		หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน	

415	หลักสูตร
182	หลักสูตร 
2,327	หลักสูตร

4. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองไปแล้ว 282	หลักสูตร

5. การยกเลิกจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาที่ได้รับการรับรองไปแล้ว 148	หลักสูตร

6.
หน่วยงานผู้จัดการอบรม	หลักสูตร	และวิทยากรที่ได้รับการโอน 

				จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
28	หน่วยงาน 
419	หลักสูตร

	 2.	 การจัดอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมหลายเรื่อง 
อาทิเช่น	 การตรวจสอบภายในท้ังวิธีการประเมินความเส่ียง 
หลักการตรวจสอบและเทคนิคในการเขียนรายงาน	 ตลอดจน 
การวิเคราะห์รายงานทางการเงนิ	การป้องกนัทจุรติ	การตรวจสอบ
บัญชีภาพรวมของมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย	 ภาพรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และการเตรยีมความพร้อมและ
แนวทางการน�าส่งงบการเงิน	ฯลฯ	รวมทั้งสิ้น	28	หลักสูตร	โดยมี
หลักสูตรประหยัด	 7	 หลักสูตร	 และมีผู ้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
9,619	คน

28 หลักสูตร

9,619 คน

การวิเคราะห์

รายงาน

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การบัญชี

การสอบ

บัญชี

การป้องกัน

ทุจริต

การตรวจสอบ

ภายใน
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	 3.	 จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง	 (Self-Study	 CPD)	 ซ่ึงผู้ที่ผ่านการทดสอบ
สามารถใช้นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ในปีผ่านการทดสอบ	โดยในปี	2558	ได้จัดการทดสอบจ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่ เวลา

จ�านวน�(ราย)

ผู้สมัคร ผู้เข้าทดสอบ ผู้ผ่านการ
ทดสอบ

ไม่ผ่านการ
ทดสอบ

1/2558 กุมภาพันธ์	2558 45 43 31 12

2/2558 มิถุนายน	2558 40 39 38 1

3/2558 ตุลาคม	2558 43 41 29 12

รวม 128 123 98 25

	 4.	 คณะท�างานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 (คณะท�างาน)	 ได้จัดโครงการทดสอบ 
เพื่อรับประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	 (Dip	 TFR)	 รวม	 2	 ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	 22	 คน	 และผ่านการทดสอบ 
ทั้งหมด	4	คน
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คณะกรรมการก�ากับดูแล
วาระปี 2557-2560

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

คณะกรรมการก�ากับดูแล
(Monitoring�Committee)

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้าง

องค์ประกอบคณะกรรมการก�ากับดูแล

1
 นายประสัณห์  เชื้อพานิช 

	 ประธานกรรมการ

2
 รศ.ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง 

	 กรรมการ

3
 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห ์

	 กรรมการ

4
 นางวิไล  ฉัททันต์รัศม ี

	 กรรมการ

5
 นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล 

	 กรรมการและเลขานุการ

1.	 พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็น	Asean	Chartered	 
	 Professional	 Accountant	 (ACPA)	 เพื่อน�าเสนอต่อ	 
 Asean	Chartered	Professional	Accountant	Coordinating  
	 Committee	(ACPACC)
2.	 ติดตามเพื่อให้มีแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เป็นไปตาม 
	 ข้อก�าหนดของ	MRA

3.	 ด�าเนินการตามหน้าที่อื่นๆ	ที่ก�าหนดไว้ใน	MRA
4.	 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ 
	 ต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	MRA
5.	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่น 
	 ตามที่	MC	มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

ด้านต่างประเทศ
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คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ�
วาระปี 2557-2560

1.	 ศกึษาและก�าหนดแนวปฏบิตัแิละกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบั 
	 การด�าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนใน 
 สาขาวิชาชีพบัญชี	ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement  
	 on	Accountancy	Services	(MRA)
2.	 ศึกษาผลกระทบของ	 MRA	 และกรอบความตกลงว่าด้วย 
	 บริการของอาเซียน	 ASEAN	 Framework	 Agreement	 
	 on	 Services	 (AFAS)	 หรือข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง	 และ 
	 จดัท�าแผนปฏบัิตกิารเพือ่รองรบัการเตรยีมความพร้อมของ 
	 สภาวิชาชีพบัญชี	และนักบัญชีไทยในการก้าวสู่	AEC	
3.	 เข ้าร ่วมหรือจัดส ่งผู ้แทนเข ้าร ่วมในการประชุมของ 
	 คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	 ASEAN	 
	 Coordination	 Committee	 on	 Services	 (CCS)	 
	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงานอื่นท่ี 
	 เกีย่วข้องกบัการท�าความตกลงทีม่ผีลกระทบต่อวชิาชพีบญัชี	 
	 และน�าเสนอผลการประชุมพร้อมข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
 ต่อคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่รบัทราบและด�าเนนิการ
4.	 ศกึษาและท�าความเข้าใจเกีย่วกบักฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และ 
	 มาตรฐานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศสมาชิกในกลุ่ม	 
	 AEC	 เพื่อท�าการเสนอแนวทางในการปรับกฎระเบียบ	 
	 ข้อบังคับ	 และมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของไทยให้ทัดเทียม 
	 เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าและบริการภายใต้	AEC	

5.	 เจรจาและประสานงานการท�าความตกลงกบัองค์กรวิชาชีพ 
	 บัญชีต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ	เช่น	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	 
 เพื่อยกระดับการยอมรับคุณสมบัติและฐานะของนักบัญชีไทย	
6.	 ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ 
	 บัญชีต่างประเทศ	รวมถึงข้อผูกพันที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ	 
	 เพื่อให้นักบัญชีไทยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
7.	 ตดิต่อและประสานงานกบัคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	 
	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพบัญชี	 
	 ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักบัญช ี
	 ไทยในการก้าวเข้าสู่สากล
8.	 พฒันาหลกัสตูรและจดัการประชมุอบรมสมัมนาเพือ่เตรยีม 
	 ความพร้อมให้กบันกับัญชีไทยในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ 
	 แข่งขนัในการเปิดตลาดการค้าและบรกิารกบัประเทศอืน่	ๆ 	
9.	 ด�าเนนิการอืน่ใดในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านต่างประเทศ 
	 ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย	
10.	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่น 
 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ	

อ�านาจหน้าที่�

1
 นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล  

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นางวิไล  ฉัททันต์รัศม ี

	 ที่ปรึกษา

3
 รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา 

	 อนุกรรมการ

4
 ผศ.ดร.วรรณี  เตโชโยธิน 

	 อนุกรรมการ

5
 ดร.จารุภา  วิภูภิญโญ 

	 อนุกรรมการ

6
 ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม 

	 อนุกรรมการ

7
 ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ�านวยชัย 

	 อนุกรรมการ

8
 นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ  

	 อนุกรรมการ

9
 นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต์  

	 อนุกรรมการ

10
 นายวิชาติ  โลเกศกระว ี

	 อนุกรรมการ

11
 ดร.จุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา 

	 เลขานุการ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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	 	การประสานงานกับองค์กรท้ังในประเทศและต่างประเทศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่สากล	 โดยเฉพาะ 
เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน

	 •	 	การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน	(ASEAN	Coordination	

	 	 	Committee	on	Services:	CCS)

ผลการด�าเนินงานปี�2558����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 •	 	การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม	AFA	Council	meeting

	 	 	ในปี	 2558	 เข้าร่วมประชุมจ�านวน	 4	 ครั้ง	 โดยเน้ือหาในการประชุมหลักเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการ 
ผลักดันและพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน	 และถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจาหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจาก 
ประเทศในอาเซียน	เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต	

	 	 	การประชมุในปี	2558	มเีนือ้หาเกีย่วกบัการก�าหนดกระบวนการต่างๆเพือ่ให้ข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัของอาเซยีน	ส�าหรบั
บริการวิชาชีพบัญชี	(MRA)	น�าไปปฏิบัติได้จริงกับทุกประเทศในอาเซียน	นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แต่งตั้ง	Monitoring	
Committee	 (MC)	ซึง่เป็นคณะกรรมการในการกล่ันกรองคณุสมบตัขิองนกับัญชวีชิาชพีอาเซยีน	 (ASEAN	Chartered	Professional	
Accountant:	 ACPA)	 ของประเทศต้นทาง	 รวมถึงได้จัดพิมพ์	 Handbook	 on	Accountancy	Services	 ซึ่งเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศรวมถึงได้มีการพิจารณารายละเอียดต่างๆ	 ของ	 Assessment	 Statement	 ซ่ึงเป็นคู่มือในการ 
ด�าเนินการขึ้นทะเบียน	ACPA	
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	 •	 	การส่งผู้แทนเข้าร่วมการช้ีแจงรายละเอียดและข้อคิดเห็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตาม

ข้อตกลงยอมรับร่วม	เรื่อง	คุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน	สาขาการบัญชี	

	 	 	การชี้แจงมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้า	ประเด็นปัญหา	ท่ีต้องน�ามาพิจารณาในการแก้ไขกฎหมาย	เพื่อให้
สามารถด�าเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียนได้	และการเตรียมการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงรับและ
เชิงรุกของวิชาชีพ

 •	 	การส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในภายใต้หวัข้อ	"ทางเลอืกยทุธศาสตร์การเจรจาการ

เปิดการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป"	

	 	 	การประชุมมีประเด็นส�าคัญเพื่อการบูรณาการผลกระทบจากการเปิดเสรีในด้านต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ทั้งด้านการค้า
สินค้า	 การค้าบริการ	 การลงทุน	 และประเด็นทางการค้าใหม่ๆ	 เพื่อค้นหาทางเลือกกลยุทธ์การเจรจาของไทยทั้งเชิงรับและเชิงรุก	
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่จ�าเป็น	และการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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	 	การพัฒนาขีดความสามารถแก่นักบัญชีไทยอย่างต่อเนื่อง	
โดยร่วมจดัอบรมสมัมนาทัง้สิน้	2	หลกัสตูร	ได้แก่	หลกัสตูร	“บญัญตั	ิ
10	ประการของนักบัญชียุค	AEC”	และ	“ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าสู่	AEC	ของนักบัญชีไทย”	มีผู้เข้าอบรมรวมทั้ง	2	หลักสูตร
จ�านวน	948	คน

	 	การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วข้องกบั	 AEC	 เช่น	 ข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันของอาเซียน	 ส�าหรับบริการวิชาชีพบัญชี	 (ASEAN	 
Mutual	Recognition	Arrangement	on	Accountancy	Services	:	
MRA)	 คู่มือหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขของการประกอบวิชาชีพ
บัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน	 (MRA	 Handbook)	 กฎเกณฑ์การ
ลงทนุในอาเซยีน	อตัราภาษใีนอาเซยีน	รวมถงึการค้าบรกิารระหว่าง
ประเทศอื่นๆ	 เช่น	 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	
(RCEP)	 FTA	 ไทย-สหภาพยุโรป	 และความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค	 (TPP)	 ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ 
บัญชี	www.fap.or.th	ภายใต้หัวข้อ	AEC

การประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่สากล

 •	 	การประสานงานความร่วมมือกับ	Chartered	 Institute	of	Management	Accountants	(CIMA)	ประสาน
ความร่วมมือ	 เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการบัญชีบริหาร	 และยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

 •	 	การสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อเรื่อง	 “ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมบริการวิชาชีพบัญชี”	แก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Co
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• International Federation of Accountants: IFAC

• ASEAN Coordination Committee on Services: CCS

• ASEAN Federation of Accountants AFA

• Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

• หน่วยงานในประเทศอื่นๆ 
เช่น มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ
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 	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่	AEC	อย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2558	น�าเสนอ	รวมทั้งสิ้น	

8	หัวข้อ	12	บทความ	ผ่านทางเว็บไซต์และ	FAP	Newsletter

	 •	 	การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน	
	 •	 	Update	ความคืบหน้าของวิชาชีพบัญชีไทยในเวทีอาเซียน
	 •	 	มารู้จักงบแสดงฐานะการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
	 •	 	บทบาทของนักบัญชีต่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม
	 •	 	AEC	ความเคลื่อนไหวในอาเซียน
	 •	 	การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน
	 •	 	แนวทางการรับมือของผู้บริหารทางบัญชีและการเงินเมื่อมีการเปิด	AEC
	 •	 	จะเริ่มต้นอย่างไรดี	-	AEC	มาถึงประตูแล้ว
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1
 ศาสตราจารย์สมฤกษ์  กฤษณามระ 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 ผศ.ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล 

	 อนุกรรมการ

3
 ผศ.ดร.ชัยนรินทร์  วีระสถาวณิชย ์

	 อนุกรรมการ

4
 รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์  

	 อนุกรรมการ

5
 นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต ์

	 เลขานุการ

1.	 สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีรายงานทางการเงินให ้
	 ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
2.	 สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมีระบบการควบคุมภายใน 
	 ตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี 
	 ประสิทธิผล
3.	 สอบทานการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาวิชาชีพบัญชีตาม 
	 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547

4.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ 
	 เป็นผูส้อบบญัชขีองสภาวชิาชีพบญัช	ีและเสนอค่าตอบแทน 
	 ของผู้สอบบัญชีให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแต่งตั้ง
5.	 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช ี
	 มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่�

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ� 
วาระปี 2557-2560

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบ�

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้าง

ด้านอื่นๆ
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ผลการด�าเนินงานป�ี2558�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                    
ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 1.	 สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีส�าหรับปี	 2558	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(PAEs)
	 2.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 และผู้บริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี	 สอบทานการด�าเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหารงานสภาวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
	 3.	 เร่งรดัให้มกีารสรรหาบคุคลากรส�าหรบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของสภาวชิาชพีบญัช	ีซึง่ในปี	2558	สภาวชิาชพีบญัชี
ได้ก�าหนดส่วนงานตรวจสอบภายในขึ้นมาและอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีประจ�าส่วนงานหรือจัดจ้างจากหน่วยงาน
ภายนอก
	 4.	 สอบทานแผนงานของคณะกรรมการแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาชีพบัญชี	ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547
	 5.	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2559	 โดยพิจารณาผลงาน	 ความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เหมาะสม	 และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
เพื่อน�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
อนุมัติค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อไป
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1
 นายพรชัย  กิตติปัญญางาม 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นายธีรพงษ์  แก้วรัตนปัทมา 

	 อนุกรรมการ

2
 นางชนิดา  เกตุเอม 

	 อนุกรรมการ

4
 นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา 

	 อนุกรรมการ

5
 นายเทวา  ด�าแดง 

	 อนุกรรมการ

6
 นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

	 อนุกรรมการ

7
 นายบุญเลี่ยม  เหลืองนาคทองด ี

	 อนุกรรมการ

8
 นายพนา  วิวัฒน์พนชาต ิ

	 อนุกรรมการ

9
 นายศิลป์ชัย  รักษาพล 

	 อนุกรรมการ

10
 ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข 

	 อนุกรรมการ

11
 นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป 

	 อนุกรรมการ

12
 นางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม 

	 อนุกรรมการ

13
 นายโสมนัส  ณ บางช้าง 

	 อนุกรรมการ

14
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 อนุกรรมการ
 นางสุรางค์  ปิยะกุลชัยเดช 
	 (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวสลิลรัตน์  ทิพย์สุวรรณ 
	 (ผู้แทนส�ารอง)

15
 นางสาววัชรา  วารุณประภา 

	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา 
วาระปี 2557-2560

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารส�านักงานสาขา

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการประสานงาน 
การบริหารส�านักงานสาขา

คณะอนุกรรมการบริหาร 
ส�านักงานสาขา

โครงสร้าง
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1.	 ผศ.พัชนี		นนทศักดิ์	  
 ประธานอนุกรรมการ

2. นางอิสราภรณ์  ทนุผล 
	 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 นางสาวสุชาดา		วุฒิปัญญารัตนกุล 
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 นางสาวขวัญนุช		เจริญวัฒนวิญญู 
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 นายจิรพงษ์		จันทร์งาม 
 อนุกรรมการ

6.	 นางสาวกรวิภา		เทียนภาสกร	 
 อนุกรรมการ

2)  ส�านักงานสาขาชลบุรี

1.	 เป็นสื่อกลางระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับส�านักงานสาขา 
	 ของสภาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคและประสานงานกับ 
	 ส�านักงานสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี	 ในการให้ความ 
	 ช่วยเหลือแนะน�าในเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.1	ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี 
	 	 	 เพื่อให้บริการแก่สมาชิก	ตลอดจนรับทราบปัญหาและ 
	 	 	 อุปสรรคต่างๆ
	 1.2	ในการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้แก่ 
	 	 	 นักศึกษาสาขาการบัญชีและผู้สนใจ	 เพ่ือเพ่ิมบุคลากร 
	 	 	 ทางด้านบัญชีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดย 
	 	 	 เชื่อมโยงกับสถาบันศึกษาในพื้นที่
	 1.3	ในการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทาง 
	 	 	 วิชาชีพบัญชีอย ่างต ่อเนื่องส�าหรับผู ้ท�าบัญชีและ 
	 	 	 ผู ้สอบบัญชี	 เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้	 

	 	 	 ความเข้าใจและมีความรูใ้หม่	ๆ 	สามารถน�าไปใช้ปฏบิตัิ 
	 	 	 งานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
	 	 	 บัญชี
	 1.4	ในการจัดการอบรม	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	แก่สถาน 
	 	 	 ประกอบการ	SME	ชุมชน	เพื่อให้มีความเข้าใจในการ 
	 	 	 จัดท�าบัญชี
2.	 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 
	 ภูมิภาคในการพัฒนาสังคม
3.	 ปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องตามกลยุทธ์	นโยบาย	และ	
	 ระเบียบที่สภาวิชาชีพบัญชีหรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
	 บัญชีก�าหนดขึ้น	 ตลอดจนสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล 
	 และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
4.	 ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญช ี
	 มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ 

1.	 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์		ศุทธชัย 
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 นางสาวปาริชาติ		บุตรวงค์ 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 ดร.ปวีณา		กองจันทร์ 
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 นางสาวอาริยา		ธีรธวัช 
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 นางวิภาพร		วีรฤทธิชัย 
 อนุกรรมการ

6.	 นางสาวณัฐพร		พันธุ์งาม 
 อนุกรรมการ

7.	 นายปวิช		แสนชัยธร	 
 อนุกรรมการ

8.	 นายประเสริฐ		วรวัฒนากุล 
 อนุกรรมการ

9.	 นางสิริภรณ์		ศักดิ์สุจริต 
 อนุกรรมการ

10.	 นางวรรณี		กนกศีชริน 
 อนุกรรมการ

11.	 นายธานี		วัฒนเสถียร 
 ที่ปรึกษา

12.	 นายสุชาติ		สมใจวงษ์ 
 ที่ปรึกษา

13.	 นายสุกิจ		สหนุกูล 
 ที่ปรึกษา

1)  ส�านกังานสาขาขอนแก่น

คณะอนุกรรมการบริหารส�านักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี
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1.	 รศ.บุญสวาท		พฤกษิกานนท์	 
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 ผศ.ดร.นฤนาถ		ศราภัยวานิช 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 ผศ.สุทธิดา		จันทร์คง 
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 ดร.อรรถพงศ์		พีระเชื้อ 
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 นางชุลีกาญจน์		ไชยเมืองดี 
 อนุกรรมการ

6.	 ดร.ฉัตรฤดี		จองสุรียภาส 
 อนุกรรมการ

7.	 ดร.วัลภา		วงศ์จันทร์	 
 อนุกรรมการ

8.	 ผศ.ดร.ชัยยศ		สัมฤทธิ์สกุล	  
 อนุกรรมการ

9.	 รศ.ดร.พิธากรณ์		ธนิตเบญจสิทธิ์ 
	 อนุกรรมการ

10.	 นางศิริอมร		กาวีระ 
 อนุกรรมการ

11.	 นายจักรกฤษณ์		ตันติพงศ์	  
 อนุกรรมการ

12.	 นางยัสมีตกอร์		คาร์นิยอร์	  
 อนุกรรมการ

13.	 นายขจิต		ชัยวิวัธน์	  
 อนุกรรมการ

14.	 นายยงยุทธ		พลอยทับทิม	  
 อนุกรรมการ

15.	 นางณิยดา		พันธุ์ทอง	 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

16.	 รศ.ชูศรี		เที้ยศิริเพชร	  
 ที่ปรึกษา

17.	 นางสาวอรุณี		ธีระสุนทร 
 ที่ปรึกษา

18.	 นางปริศนา		จิตต์ปรารพ 
 ที่ปรึกษา

19.	 นายณรงค์		คองประเสริฐ	  
 ที่ปรึกษา

20.	 ดร.องอาจ		กิตติคุณชัย	  
 ที่ปรึกษา

21.	 ดร.ณรงค์		ตนานุวัฒน์	  
 ที่ปรึกษา

22.	 นายธงชัย		ชาญสุกิจเมธี	  
 ที่ปรึกษา

23.	 นายสุรพล		วัฒนโยธิน 
 ที่ปรึกษา

24.	 รศ.ดร.สิริวุฒิ		บูรณพิร	  
 ที่ปรึกษา

25. นางวิภาวัลย์		วรพุฒิพงศ์  
	 ที่ปรึกษา

3)  ส�านกังานสาขาเชยีงใหม่

7.	 นางศิริวรรณ		ภิญโญสิริพันธ์ 
 อนุกรรมการ

8.	 นายพงษ์สันต์		วาณิชพงษ์พันธุ์ 
 อนุกรรมการ

9.	 นางสาวไสว		ธนสงวนวงศ์ 
 อนุกรรมการ

10.	 นายชวินโรจน์		ธีรพัชรพร 
 อนุกรรมการ

11.	 นางสาวนงนุช		เจนการประเสริฐ 
 อนุกรรมการ

12.	 นางสาวภรณ์ศิริ		ศศิศาสตร์ 
 อนุกรรมการ

13.	 นางสาวดวงกมล		นีรพัฒนกุล	 
 อนุกรรมการ

14. นางอมรกานต์		ส�าเภาเงิน
	 อนุกรรมการ

15.	 ว่าที่	ร.ต.หญิงสิริญานีย์		หน่อแก้ว 
 อนุกรรมการ

16.	 นายธีรภัทร์		สมหวัง	 
 อนุกรรมการ

17.	 นางสาวจริญลักษณ์		วงศ์เนตร	  
 อนุกรรมการ

18.	 นางสาวอรดา		อ่องสิทธิ์	  
 อนุกรรมการ

19.	 นายเกียรติ		ก่อเกียรติ	  
 ที่ปรึกษา

20.	 นางปรียา		สุวรรณโชติช่วง	  
	 ที่ปรึกษา

21.	 นายสมศักดิ์		ประถมศรีเมฆ 
	 ที่ปรึกษา

22.	 นางสาวศิรดา		จารุตกานนท์	  
 ที่ปรึกษา

116 รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



1.	 นางธนพร		กุศลธรรมรัตน์	  
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 นายณนน		มากกมลธรรม 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 ผศ.มนตรี		ไชยานุกูลกิตติ 
 รองประธานอนุกรรมการ

4.	 นายเอนก		เมธเศรษฐ 
 รองประธานอนุกรรมการ

5.	 นายวีราพัชร์		ธารบัวสวรรค์ 
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

6.	 นางสาววรรณิศา		กลิ่นชัย 
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

7.	 นางสาวพัชรีย์		นฤหาย 
 อนุกรรมการและปฏิคม

8.	 นางสาวอุษา		คงสิบ	  
 อนุกรรมการและปฏิคม

9.	 ผศ.นิตยา		ชนินทยุทธวงค์ 
 อนุกรรมการ

10.	 นายถาวร		พงษ์จินดาทิพย์ 
 อนุกรรมการ

11.	 นางสาวจ�าเนียร		สุขสวรรค์ 
 อนุกรรมการ

12.	 นางสาวกันตยา		มานนท์ 
 อนุกรรมการ

13.	 นางอณุภา		คุณาสินธาร 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

14.	 นายบุญชัย		ประสิทธิเมตต์ 
 ที่ปรึกษา

15.	 นางแววตา	 สกุลสรรเสริญ 
 ที่ปรึกษา

16.	 คณบดี	คณะวิทยาการจัดการ 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ที่ปรึกษา

5)  ส�านักงานสาขานครสวรรค์

1.	 รศ.สุวัฒนา		ตุ้งสวัสดิ์ 
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 ผศ.ดร.สมใจ		บุญหมื่นไวย	  
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 นางสาวสุมาลี		เอกพล	  
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 นางสาวนัฏสวัญจ์		กิตติลาภานนท์				  
 อนุกรรมการและประสานงาน

5.	 นางสาวกิตติมา		ทางนะที	  
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

6.	 นางสาวอุษณา		แจ้งคล้อย	  
 อนุกรรมการและปฏิคม

7.	 ผศ.พลานุช		คงคา	  
 อนุกรรมการ

8.	 นางสุนันท์		สุภา	  
 อนุกรรมการ

9.	 นายสมศักดิ์		จินตวัฒนกุล	  
 อนุกรรมการ

10.	 นางพร้อมพร		ภูวดิน	 
 อนุกรรมการ

11.	 นางสาวชุติมา		นาคประสิทธิ์	  
 อนุกรรมการ

12.	 นางสาวเกศชฎา		ธงประชา	  
 อนุกรรมการและเลขานุการ

13.	 นางประไพศรี		สุภา	  
 ที่ปรึกษา

14.	 ผศ.วิไลวรรณ		อัศวกุล	  
 ที่ปรึกษา

15.	 นางประกายมาศ		กิริวัฒนศักดิ์  
	 ที่ปรึกษา

16.	 ผศ.นงนุช		ศรีสัตตบุตร	  
 ที่ปรึกษา

17.	 รศ.เลิศลักษณ์		กาญจนวัฒนา	 
 ที่ปรึกษา

4)   ส�านักงานสาขานครราชสีมา
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1.	 นางพรรณ์ธัญกร		ถาวรภัทรพงษ์	  
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 นางสาวปฐมพร		เจียมจุติกุล 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 นางสุกัญญา		พฤฒิพันธ์ 
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 นายธนวัฒน์		พึ่งทองค�า 
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 นางวนิดา		อธิกิจไพบูลย์ 
 อนุกรรมการและปฏิคม

6.	 นายภานุวัฒน์		อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 
 อนุกรรมการ

7.	 นางกิระนุช		ศุขสวัสดิ์	ณ	อยุธยา 
 อนุกรรมการ

8.	 นางสาววรัชพันธ์		โภคาพันธ์  
	 อนุกรรมการ

9.	 นางสาวนุสรา		ฟองศรีสิน 
 อนุกรรมการ

10.	 นางสาวจุฬารัตน์		โฆษิตานราพร 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

6)  ส�านักงานสาขาภูเก็ต

1.	 รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี		อุตสาหะวาณิชกิจ 
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 ดร.อัครเดช		ฉวีรักษ์	 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 ผศ.ดร.กัญญมน		วิทยาภูมิ	  
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 ผศ.ดร.ญาณิน		ตั้งภิญโญพุฒิคุณ	  
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 ดร.สายทิพย์		จะโนภาษ	  
 อนุกรรมการ

6.	 อาจารย์ผกากรอง		บรรดาศักดิ์	  
 อนุกรรมการ

7.	 นายจรัลพัฒน์		แซ่ตั้ง	  
 อนุกรรมการ

8.	 นายเกษศิริ		สุวพงษ์	 
 อนุกรรมการ

9.	 นางสุภา		ปวราจารย์	 
 อนุกรรมการ

10.	 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม 
	 อนุกรรมการ

11.	 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 อนุกรรมการ

12.	 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 อนุกรรมการ

13.	 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร 
 อนุกรรมการ

14.	 ดร.ศรีรุ่งรัตน์		สุดสมบูรณ์ 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

15.	 ดร.วราพร		เปรมพาณิชย์นุกูล 
 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7)  ส�านักงานสาขามหาสารคาม

1.	 ดร.กุลวดี		ลิ่มอุสันโน	  
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 ดร.มัทนชัย		สุทธิพันธุ์ 
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 ผศ.พจนีย์		ดวงปัญญา	  
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

4.	 ผศ.พรรษมน		บุษบงษ์	  
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

5.	 นายจงชัย		ชินอัครวัฒน์	  
 อนุกรรมการ

6.	 นายไชยยงค์		อุดมพงศ์ไพบูลย์	  
 อนุกรรมการ

7.	 นางสาวปนัดดา		อนันตชัยโสภณ 
 อนุกรรมการ

8.	 นางปัทมา		อินทรศรี 
 อนุกรรมการ

9.	 นายยรรยง		เมธาพาณิชย์ 
 อนุกรรมการ

10.	 ดร.เอกฤทธิ์		แก้วประพันธ์	  
 อนุกรรมการและเลขานุการ

11.	 นางสุนทรี		จันทร์ดียิ่ง 
 ที่ปรึกษา

12.	 นายวิญชัย		อุ่นอดิเรกกุล 
 ที่ปรึกษา

8)  ส�านักงานสาขาสงขลา
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1.	 นางสาวกัณฐาภรณ์		ชัยกิตติกุล	  
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 นางลีดี		ศรีวิหค	  
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 นางศุทธดา		จุลมูล	  
 อนุกรรมการ

4.	 นางวิภาชอร		บุญรุ่งสกุลแก้ว	 
 อนุกรรมการ

5.	 นายพิเนต		อินทรสมบัติ 
 อนุกรรมการ

6.	 ม.ล.สุธีเทพ		จรูญโรจน์	  

 อนุกรรมการ

7.	 นางสาวตรียนาถ		คงเลข	  
 อนุกรรมการ

8.	 ดร.พวงเพ็ญ		ชูรินทร์ 
 อนุกรรมการ

9.	 ผศ.ดร.อรุษ		คงรุ่งโชค 
 อนุกรรมการ

10.	 ดร.จักรวุฒิ		ชอบพิเชียร 
 อนุกรรมการ

11.	 นางภัทรวดี		อินทปันดี	  
 อนุกรรมการและประชาสัมพันธ์

12.	 นางสาวมณฑา		เอมสวัสดิ์	  
 อนุกรรมการและปฏิคม

13.	 นางสาวเนตรนภา		รักษายศ	  
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

14.	 นางสาวพรเพ็ญ		สุขหนู 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

9)  ส�านักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

1.	 นายสมชัย		ปรีดาสันติ์ 
 ประธานอนุกรรมการ

2.	 นายสุพร		เสถียรเสาวภาคร์	  
 รองประธานอนุกรรมการ

3.	 นายวิเชียร		ตันติศิรินทร์	  
 รองประธานอนุกรรมการ

4.	 ผศ.ประนอม		ค�าผา	  
 อนุกรรมการและเหรัญญิก

5.	 นางวิจิตราพร		เอกไพศาลทรัพย์	  
 อนุกรรมการและปฏิคม

6.	 นางสาวอลิศรา		โชติกาล	  
 อนุกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

7.	 ผศ.ดร.กิตติมา		จึงสุวดี	  
 อนุกรรมการ

8.	 ดร.ฐิตารีย์		ไตรสรณปัญญา	  
 อนุกรรมการ

9.	 นางสมจิตต์		เทพพิพิธ	  
 อนุกรรมการ

10.	 นายณรงค์		ตั้งยิ่งยง	 
 อนุกรรมการ

11.	 นางสาวฐานิดา		อุทธา	  
 อนุกรรมการ

12.	 ผศ.วาสนา		กวีนัฏธยานนท์	  
 อนุกรรมการ

13.	 นางฐานิสร์สุภางค์		บวรวงศ์พิทักษ์ 
 อนุกรรมการ

14.	 นางเพ็ญประภา		ฐานานุศักดิ์ 
 อนุกรรมการและเลขานุการ

15.	 นางสาวจริยา		อ่อนฤทธิ์ 
 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10)  ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี

1.	 เป็นหน่วยงานของสภาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาค
2.	 เป็นสือ่กลางระหว่างสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชใีนภมูภิาคกบั 
	 สภาวิชาชีพบัญชีในการเผยแพร ่ข ้อมูลข ่าวสารของ 
	 สภาวชิาชพีบญัชเีพือ่ให้บรกิารแก่สมาชกิ	ตลอดจนรบัทราบ 
	 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
3.	 แนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขา 
	 การบญัชแีละผู้สนใจ	เพือ่เพิม่บคุลากรทางด้านบญัชรีองรบั 
	 การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงกับสถาบันศึกษา 
	 ในพื้นที่

4.	 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 
	 อย่างต่อเนื่องส�าหรับผู ้ท�าบัญชีและผู ้สอบบัญชีเพื่อให้ 
	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีความรู้ 
	 ใหม่	 ๆ	 สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
	 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
5.		จัดการอบรม	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	แก่สถานประกอบการ	 
	 SME	ชุมชน	เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดท�าบัญชี
6.	 สร ้างความร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
	 ในภูมิภาคในการพัฒนาสังคม

อ�านาจหน้าที่ 
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ผลการด�าเนินงานปี 2558                                                                                                                

	 คณะอนุกรรมการประสานงานบริหารสาขา	 ได้ประสานงานกับส�านักงานสาขาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง	 และการให้
บริการแก่สมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัดของแต่ละส�านักงานสาขาในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่
	 1.	 การจดัอบรมและสมัมนาอย่างต่อเนือ่งตลอดปี	2558	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ 
ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไปในส่วนภูมิภาค
	 2.	 การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและผู้สอบบัญชี	เช่น	การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	การต่อ
อายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี	และการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีกรณีสมัครใหม่	เป็นต้น
	 3.	 การจ�าหน่ายหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี	เช่น	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐาน 
การสอบบัญชี	และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี	เป็นต้น

สาขา จ�านวนสมาชิก 
ที่รับสมัครในปี 2558 ชื่อหลักสูตรที่จัดในปี 2558

ขอนแก่น 92

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล	และคณะบุคคล

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้

เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	
NPAEs/SMEs	เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	และ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

เชียงใหม่ 242

เจาะลึกหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์และรายได้ส�าหรับ	NPAEs	และเตรียม
ความพรัอมมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล	และคณะบุคคล

งบประมาณเพื่อการตัดสินใจและวางแผนก�าไรของธุรกิจ

จัดท�าและปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

การวางแผนการตรวจสอบและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ	(ภาคปฏิบัติ)

กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในปี	2559

Update	มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(IFRSs	for	SMEs)

สงขลา 85
ประเด็นการปฏิบัติ	NPAEs	เปรียบเทียบกับ	IFRS	for	SMEs

การใช้โปรแกรมเอ็กเซล	(Excel)	ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี

7.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์	 นโยบาย	 และ 
	 ระเบียบท่ีสภาวิชาชีพบัญชีหรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
	 บัญชีก�าหนดขึ้น	 ตลอดจนสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล 
	 และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

8.	 ด� า เนินการอื่นตามที่คณะอนุกรรมการประสานงาน 
	 การบริหารส�านักงานสาขา	 และคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
	 บัญชีมอบหมาย
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สาขา จ�านวนสมาชิก 
ที่รับสมัครในปี 2558 ชื่อหลักสูตรที่จัดในปี 2558

สงขลา 85

Update	ภาษีอากรและบัญชี

การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน	(ภาคปฏิบัติ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

นครสวรรค์ 52

จัดท�าและปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่	ACE	

ฝึกปฏิบัติ	(Work	shop)	การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์ 
งบการเงิน

ชลบุรี 149

ภาษีอากรส�าหรับเจ้าของกิจการและนักบัญชีวิชาชีพ

การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป

สรุปการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ	NPAEs

ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่	AEC	ของนักบัญชีไทย

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย

การบัญชีเครื่องมือทางการเงินเพื่อธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง

ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อุบลราชธานี 69

ประเด็นการปฏิบัติ	NPAEs	เปรียบเทียบ	IFRS	for	SMEs

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน	และการยื่นภาษีเงินได้

เจาะลึกบัญญัติ	10	ประการ	ของนักบัญชียุค	AEC

นครราชสีมา 67

การน�าเสนองบการเงิน	และการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

Update	ภาษีใหม่	เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีที่ต้องระมัดระวัง

รู้จักกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ส�าหรับ	SMEs

ภูเก็ต 81

จัดท�าและปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ	NPAEs

มหาสารคาม 13
การยื่นแบบ	ส.บช.3	และ	ภ.ง.ด.50	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สุราษฎร์ธานี 42 -
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1
 นายเจษฎา  อนุจารี 

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ ์

	 อนุกรรมการ

3
 นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ ์

	 อนุกรรมการ

4
 นางกัลยา  สุวณิชย ์

	 อนุกรรมการ

5
 นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาต ิ

	 อนุกรรมการ

6
 นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ ์

	 อนุกรรมการ

7
 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

	 อนุกรรมการ
 นางสุภาพร  บุญแทน
 นางสุชลทิพย์  ผาธรรมชาติ
 นางสาวนงนุช  สุริยะปกรณ์

อ�านาจหน้าที่ 

ผลการด�าเนินงานปี 2558                                                                                                                

 1. ด�าเนนิการพจิารณาประมวลจรยิธรรม	ซึง่คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีมมีตเิหน็ชอบและมผีลใช้บงัคบัแล้วตามประกาศสภาวชิาชพี
บญัช	ีฉบบัท่ี	4/2558	เรือ่ง	ประมวลจรยิธรรมกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานของสภาวิชาชีพบัญชี
	 2.	 ร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชทีีปั่จจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	จ�านวน	5	ฉบับ	ประกอบด้วย
	 	 (1)	 ร่างข้อบงัคับสภาวชิาชพีบญัช	ีว่าด้วยคณุสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี	กรรมการ		ผู้ทรงคณุวฒุิ
และกรรมการสภาวิชาชพีบญัชี	และหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกตัง้	พ.ศ.	....	(โดยยกเลิกข้อบังคบัสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที	่4)
	 	 (2)	ร่างข้อบังคบัสภาวิชาชพีบญัช	ี ว่าด้วยคณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม	การเลอืกตัง้หรอืการแต่งตัง้	 การด�ารงต�าแหน่ง	 
การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการวชิาชพีบญัชแีต่ละด้าน	อ�านาจหน้าทีแ่ละการด�าเนนิการอืน่ของคณะกรรมการ
วชิาชพีบัญชแีต่ละด้าน	พ.ศ.	....	(โดยยกเลิกข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที	่5	และ16)
	 	 (3)	ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ว่าด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	....	(โดยยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	
12	และ	21)
	 	 (4)	ร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช	ี ว่าด้วยการปฏบิตัหิน้าที	่ อ�านาจหน้าที	่ และการพ้นจากต�าแหน่งของผูด้�ารงต�าแหน่ง	 
อปุนายก	 เลขาธกิาร	 เหรญัญกิ	นายทะเบยีน	 และต�าแหน่งอืน่ๆ	 ตามทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชกี�าหนด	พ.ศ.	 ....	 (โดยยกเลกิ 
ข้อบงัคบัสภาวิชาชพีบญัชี	ฉบบัที	่14)
	 	 (5)	ร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช	ี	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์		และวธิกีารฝึกอบรมหรอืเข้าร่วมประชมุสมัมนาของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต		
พ.ศ.	....	(โดยยกเลิกข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช	ีว่าด้วยหลักเกณฑ์	และวิธีการฝึกอบรมหรอืเข้าร่วมประชมุสมัมนาของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต	พ.ศ.	2556)
	 3.			ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูและศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิเพ่ือเสนอแก้ไขปรบัปรุงพระราชบัญญตัวิิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547

คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี   
วาระปี 2557-2560

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้าง

1.	 ด�าเนนิการ	รวบรวม	แก้ไขและปรบัปรงุข้อบงัคบัสภาวิชาชพี 
	 บัญชีตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 
	 พ.ศ.	2547	ทุกฉบบั	เพือ่จดัท�าร่างข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ี
	 ฉบับใหม่พร้อมบันทึกแสดงหลักการแห่งข้อบังคับ

2.	 แต่งตัง้คณะท�างานฯ	เพือ่ท�าการศกึษาพจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	 
	 และรวบรวมข้อเท็จจริง	 รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อคณะ 
	 อนุกรรมการ	 หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการ 
	 มอบหมาย
3.	 ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
	 มอบหมาย
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1
 นายเจษฎา  อนุจารี   

	 ประธานอนุกรรมการ

2
 นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย ์

	 อนุกรรมการ

3
 นายพรชัย  กิตติปัญญางาม 

	 อนุกรรมการ

4
 นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาต ิ

	 อนุกรรมการ

5
 นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ ์

	 อนุกรรมการ

6
 นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ ์

	 อนุกรรมการ

7
 นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาติ 

	 อนุกรรมการ

1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร	 
	 การจัดระบบการขออนุญาต	และการบริการข้อมูลข่าวสาร
2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 
	 ข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี	 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป 
	 ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ 
	 ราชการ
3.	 ก�าหนดประเภทของข ้อมูลข ่าวสารท่ีควรจัดเก็บไว ้ที ่
	 สภาวิชาชีพบัญชีหรือส่งไปหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.	 พิจารณาปัญหา	 หรืออุปสรรค	 รวมทั้งเสนอแนวทางใน 
	 การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
	 มอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ 

ผลการด�าเนินงานปี 2558                                                                                                                

	 1.		อยูร่ะหว่างด�าเนนิการก�าหนดหลกัเกณฑ์การบรหิารจัดการระบบเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
	 2.	 อยูร่ะหว่างด�าเนนิการก�าหนดหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยูใ่นความครอบครองดแูลของสภาวชิาชพี 
	 	 บญัชซีึง่อาจมีผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี  
วาระปี 2557-2560

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของสภาวิชาชีพบัญชี

โครงสร้าง
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สรุปการจัด
อบรม/สัมมนา

ประจ�าปี 2558  

124 รายงานประจ�าปี 2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



สรุปการจัดอบรม/ สัมมนาประจ�าปี 2558  
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชี)

ด้านการท�าบัญชี

2,990,713

ด้านการสอบบัญชี

3,445,829

IN HOUSE 
TRAINING 

1,758,000

ด้านการบัญชีบริหาร 

7,434,557

ด้านการบัญชี 
ภาษีอากร

5,479,099

ด้านการ 
วางระบบบัญชี

4,720,358

ด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชี

12,547,474

ด้านก�าหนด 
มาตรฐานการบัญชี

9,262,789

1,176

1,228

1,
15

7

1,5871,529

9,619

5,
25

4

587

จ�านวนผู้เข้าอบรม (คน)

รายได้ประจ�าปี 2558 (บาท)

รายได้

ด้านวิชาชีพ จ�านวนผู้เข้าอบรม (คน) รายได้ประจ�าปี 2558 (บาท)

ด้านการท�าบัญชี 1,176 2,990,713

ด้านการสอบบัญชี 1,228 3,445,829

ด้านการบัญชีบริหาร 1,157 7,434,557

ด้านการบัญชีภาษีอากร 1,587 5,479,099

ด้านการวางระบบบัญชี 1,529 4,720,358

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 9,619 12,547,474

ด้านก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 5,254 9,262,789

IN HOUSE TRAINING   587 1,758,000

22,137 47,638,819

อัตราส่วนการจัดหลักสูตรอบรมตามด้านวิชาชีพบัญชีปี 2558
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ล�าดับ ด้านการท�าบัญชี

1. ข้อควรระวังในการปิดบัญชี/จัดท�างบการเงิน/ยื่นภาษี

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)ลดต้นทุนการผลิตด้วย	MFCA

3. เพิ่มก�าไร	Eco-efficiency	และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	MFCA

4.
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	NPAEs/SME	 
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

5. การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป

6. ประกาศนียบัตร	Professional	Controller

7. เทคนิคการจัดท�าและยื่นแบบบช.1ให้ถูกต้องตามประกาศปปช.

8. M-Score	ดัชนีชี้วัด?งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์

9. โครงการอบรมสัมมนา	การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร	Agricultural	Cost	Accounting

ล�าดับ ด้านการสอบบัญชี

1. การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงิน(ภาคปฏิบัติ)

2. การวางแผนการตรวจสอบ	(ภาคปฏิบัติ)

3. การท�าความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน	(ภาคปฏิบัติ)

4. การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ	(ภาคปฏิบัติ)

5.
IAPN	1000	:	Special	Considerations	in	Auditing	Financial	Instruments 
(วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน)

6. การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี

7.
มาตรฐานงานสอบทาน	มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องที่ปรับปรุงใหม่ 
ในปี	2558	(TSRE2400(Revised)	,TSAE3000(Revised)	และ	TSRS4410	(Revised)

8. สรุปความก้าวหน้าของวิชาชีพสอบบัญชี

9. การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล

10. การตรวจสอบส�าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ	(ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจยานยนต์)

11. การตรวจสอบส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม/องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร

12. IH	กลต.-โครงการพัฒนาผู้สอบตลาดทุน

13. แนวปฏิบัติตาม	TSQC1	ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว	(workshop)

รายชื่อหลักสูตรแยกตามด้านวิชาชีพบัญชี
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ล�าดับ ด้านการบัญชีบริหาร

1. CFO	รุ่นที่	19	หลักสูตร	8	วัน

2. Fundamental	Practice	for	CFO	รุ่นที่	1

3. IR	รุ่นที่	4

4. Corporate	Finance

5. งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร

6. บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

7. ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

8. Management	Accounting	for	Non-financial	Executives

9. Beyond	Treasury	Management	รุ่นที่	2

10. CFO	Current	Issue	รุ่น	1

ล�าดับ ด้านการบัญชีภาษีอากร

1. การปรับปรุงจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2. กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

3. การยื่นแบบ	ส.บช.3และภ.ง.ด.50	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

4. เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. เจาะลึกภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย

6. ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

8. Update	ภาษีอากรและบัญชี

9. ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง

11. นักบัญชีภาษีอากร	(หลักสูตรเต็ม	29	วัน)
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ล�าดับ ด้านการวางระบบบัญชี

1. COSO-2013	กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วยMFCA

3. การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม

4. การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์	(Forensic	Accounting)

5. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

6. เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี

7.
Extensible	Business	Reporting	Language	(XBRL)	มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ในโลกยุคดิจิตอล

8. สร้างคุณค่าให้	SMEs	ด้วยระบบงานที่ดี	4	Module

9. Verifying	the	CAC	Checklist	:Experience	Sharing	from	Auditors	ครึ่งวัน

10. Audit	Committee	1	รุ่น

11. Business	Management	for	Internal	Audit	1รุ่น

12. สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้	SME	ด้วยระบบงานที่ดี
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ล�าดับ ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

1. การป้องกันการทุจริตในองค์กร	รุ่น	9-10

2. ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน	รุ่น	12-13

3. เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่ส�าคัญ

4. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

5. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

6. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

7. เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี	ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(NPAEs)

8. การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ

9. การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์

10. โครงการอบรมหลักสูตร	CIA	REVIEW	PART1

11. Integrated	Reporting

12. การใช้โปรแกรมเอ็กเซล(Excel)ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี

13. การบริหารงานตรวจสอบภายใน	1	รุ่น

14. การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้

15. รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส�าคัญ		และเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

16. IT	Audit	for	Non	IT	Auditor

17. ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน

18. ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่	AEC	ของนักบัญชีไทย

19. Business	Strategy	for	Internal	Auditors

20. COSO	2013	for	Internal	Auditors	as	Business	Consultants

21. Financial	Statements	Review	for	Internal	Auditors

22. ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

23. ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย

24. สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs

25. สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ	NPAEs

26. เรื่องง่ายๆ	สไตล์งบการเงิน

27. บัญญัติ	10	ประการของนักบัญชียุค	AEC

28. การเตรียมความพร้อมและแนวทางการน�าส่งงบการเงิน
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ล�าดับ ด้านก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

1. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2558)	ส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

2. TFRS	ทุกฉบับปี	2558

3. สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก	TFRS	for	NPAEs	ทั้งหมด

4. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2557)	ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

5. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2558)	ส�าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

6. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

7. Pack	5	&	Fair	Value

8.
Financial	Model	1	-	Fundamentals	of	Finance
Financial	Model	2	-	Feasibility	Study

9. สัมมนาท�าความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	เรื่องเกษตรกรรม

10. ท�าความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน		(IFRS	9,	IAS	32,	IFRS	7)

11. การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

12. เสวนาประเด็นปัญหาจากการน�า	Pack5	มาใช้ในการปฏิบัติ

13.
สัมมนาท�าความเข้าใจ	ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	
(TFRS	for	SMEs)

14. ท�าความเข้าใจคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(6	ฉบับ)
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ล�าดับ IN HOUSE TRAINING

1.
บริษัท	ทีที	ฟูจิ	ทูล	ซัพพอร์ท	จ�ากัด
หลักสูตร		COSO	2013	กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

2.
บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด
หลักสูตร	การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว	COSO-ERM

3.
สมาคมประกันชีวิตไทย 
หลักสูตร	โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักบัญชีประกันชีวิต

4.
บริษัท	เสถียรสเตนเลสสตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
หลักสูตร	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง2557)

5.
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)
หลักสูตร	การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต	(Fraud	Risk	Management)

6.
บริษัท	ที.เอ็น	เมตัลเวิร์ค	จ�ากัด
หลักสูตร	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานพร้อมกับลดต้นทุนการผลิต 
ด้วย	Materials	Flow	Cost	Accounting

7.
บริษัท	ดีบีเอ็มเอส	แอคเค้าทติ้ง	จ�ากัด	(ในเครือรพ.กรุงเทพ)
หลักสูตร	ทิศทางของ	TFRS	for	SMEs	และการตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

8.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หลักสูตร	สรุปประเด็นและหลักการที่ส�าคัญ	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่1,	8,	18

9.
เครือเบทาโกร
หลักสูตร	การจัดท�างบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10.
บริษัท	อีซี่	บาย	จ�ากัด(มหาชน)
หลักสูตร	การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง	(Root	Cause	Analysis)
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FAP Campus Visit ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	 ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี	 จัดโครงการ	 “FAP	Campus	Visit	 ครั้งที่	 2”	 ในหัวข้อ	 “เส้นทางสู่

วิชาชีพบัญชี”	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2558	 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาด้านบัญชี	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ 
บัญชี	และชี้แนะแนวทางการเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคต

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์
ช่อง Spring News, Nation TV และช่อง 5

นายกสภาวิชาชีพบัญชี	ให้สัมภาษณ์รายการ	“เดินหน้าอาเซียน”	ทางช่อง	Spring	News	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทาง
การเคลื่อนไหวและเติบโตของ	 AEC	 ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี	 เมื่อวันท่ี	 5	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 และรายการ	 “AEC	 News	 
ตอน	 ตลาดอาเซียนโอกาสของบัญชี”	 ซึ่งรายการน้ีเกิดจากความร่วมมือของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับช่อง	 5	 และ	
Nation	Channel	ออกอากาศทางช่อง	Nation	Channel	และทางช่อง	5	เมื่อวันที่	27-28	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	

ประมวลกิจกรรมที่ส�าคัญ
ในปี 2558
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โครงการ “พัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยเตรียมเข้าสู่ตลาดอาเซียนและสากล	โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากร	
บรรยายเรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน”	 เม่ือวันท่ี	 27	 มกราคม	 พ.ศ.	 2558 
ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม
โครงการ Train the Trainer รุ่นที่ 2 และ 3

สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การบญัช	ีจดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรส�าหรบัอาจารย์ทีผ่่านการอบรม
และการทดสอบในโครงการอบรม	 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินทุกฉบับส�าหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	 (Train	 the	
Trainer)	ในรุ่นที่	2	และรุ่นที่	3		เมื่อวันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.	2558 
ณ	 ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 เกษรี	 ณรงค์เดช	
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	 โดยมีอาจารย์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับ
ประกาศนียบัตรในรุ ่นที่	 2	 เป็นจ�านวน	 22	 ราย	 และรุ่นที่	 3 
เป็นจ�านวน	 19	 ราย	 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีใ่ห้ 
แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยผู ้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ	 ซึ่งส่งผลดี 
โดยตรงต่อการพัฒนาและผลิตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต 
ให้เป็นนักบัญชีที่มีความรู้และมีคุณภาพ		

ร่วมกับ 6 องค์กรในการลงมติ
ใน AGM 2558

สภาวิชาชีพบัญชี	 ร่วมกับ	 6	 องค์กร	 ได้แก่	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	สมาคมบรษิทัจด
ทะเบียนไทย	 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ในการลงมติใน	AGM	
2558	 ซึ่งมีการแถลงข่าว	 “แนวทางการลงมติใน	 AGM	 2558” 
เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2558	เพื่อผนึกก�าลังยกระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนไทย	ณ	อาคารส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
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เสวนา CG Forum 2/2015 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
กับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	พ.ศ.	2558		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	
และสภาวิชาชีพบัญชี	จัดงาน	CG	Forum	2/2015	“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน”	
นายกสภาวชิาชีพบญัชไีด้ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ	“หลักการและแนวปฏบิตั	ิเรือ่ง	ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
ในการก�าหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม”	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนา “CFO in the New Financial 
World”

เม่ือวันที่	 7	 เมษายน	 2558	 คุณประสัณห์	 เช้ือพานิช	
นายกสภาวิชาชีพบัญช	ีเป็นวิทยากรพเิศษบรรยายหัวข้อ	“ทศิทาง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย-มาตรฐานใหม่ 
ในปี	2558	และมาตรฐานที่จะออกใหม่ในอนาคตอันใกล้”	และ
ร่วมเสวนากบัคณุแน่งน้อย	เจรญิทวีทรพัย์	ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี	 และคุณปริศนา	 ประหารข้าศึก	
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร	 ในหัวข้อ	
“บทบาทของ	CFO	ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินและการเปิด
เผยข้อมูลทางการเงิน	 เปิดเผยอะไรและอย่างไรจึงจะเพียงพอต่อ
คณุภาพรายงานทางการเงนิ”	ในงานสัมมนา	“CFO	in	the	New	
Financial	World”	ณ	อาคารส�านักงาน	ก.ล.ต.
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แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์เพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) และ 
งานสัมมนา Building Competitive  
Enterprise

เมื่อวันที่	21	กันยายน	พ.ศ.	2558	นายกสภาวิชาชีพ
บญัช	ีเข้าร่วมแถลงข่าว	“เปิดตวัศนูย์เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ทางธุรกิจ	 (Center	 for	Building	Competitive	Enterprises:	
CBCE)	และงานสัมมนา	Building	Competitive	Enterprise”	
ศูนย์นี้จะให้ค�าปรึกษาในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย 

มีศักยภาพในการแข่งขันท้ังในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก	 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย	และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพได้มกีารบรหิารธรุกจิอย่างมืออาชพี	และ
มีการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	ณ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2558	 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสนับสนุนและร่วมในงานเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

ณ	 สโมสรทหารบก	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรวิชาชีพและผู้ที่สนใจกว่า	 1,500	 คน	 ภายในงาน 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานและพูดถึงเร่ืองการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก	 และเน้นให้มี 
การปลูกฝังจิตส�านึกให้กับเยาวชนของชาติ		
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เสวนาวิชาการ “ปฏิรูปภาษี.. ท�าให้ดี.. 
มีแต่ได้”

เมือ่วนัที	่11	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2558	มลูนิธสิถาบันวจิยัและพฒันา
ภาษีอากร	 ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	จดัเสวนาวชิาการ	“ปฏริปูภาษ.ี.ท�าให้ด.ี.มแีต่ได้”	ณ	อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	ได้ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ	“ปรบัโครงสร้าง	เพิม่ประสิทธภิาพบุคลากรภาษี
ดีที่สุด”	และคุณอวยพร	ตันละมัย	กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร	 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ	“มีกรรมการก�ากับ
นโยบายภาษีที่ดี..ทุกฝ่ายได้”

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open 
House) 

สภาวิชาชพีบญัช	ีจดัโครงการเปิดบ้านสภาฯ	(FAP	Open	
House)	ให้แก่	นิสิต	นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี	ปวช.-ปวส.	
จากสถาบันการศกึษากว่า	9	สถาบัน	โครงการนีจั้ดเป็นประจ�าโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาด้านบัญชี	 ได้ความรู ้และ
แนวคดิเกีย่วกบัประสบการณ์ด้านวชิาชพีบญัช	ีและทราบแนวทาง
สู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชีโดยภายในงานมีกิจกรรมให้นิสิต
นกัศกึษาได้ร่วมตอบค�าถามเก่ียวกับวชิาชพีบญัช	ีเพือ่ชงิของทีร่ะลึก
จากสภาวิชาชีพบัญชี	บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้สัมภาษณ์รายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬา101.5 MHz 
สภาวิชาชีพบัญชี	ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุจุฬา	FM	101.5	MHz	ในการเป็นสื่อกลางให้บุคคลส�าคัญ

ในแวดวงวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงนักบริหาร	อาทิ	

•	 คุณประสัณห์	 เชื้อพานิช	 นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ	“เรื่องทิศทางการน�ามาตรฐานการบัญชี
และเหตุผลที่เราต้องใช้		IFRS	ในประเทศไทย”	ออกอากาศเมื่อ
วันที่	28	มกราคม	พ.ศ.	2558

•	 คณุแน่งน้อย	เจรญิทวีทรพัย์	ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด ้านการสอบบัญชี	 ได ้ให ้ สัมภาษณ์ในหัวข ้อ 
“การพัฒนาผู้สอบบัญชีในตลาดทุนด้านการสอบ”	 ออกอากาศ
เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2558

•	 คุณปริศนา	ประหารข้าศึก	ประธานคณะกรรมการ
วิ ชาชีพบัญชีด ้ านการบัญชีบริหาร	 ได ้ ให ้สัมภาษณ ์ ใน
หัวข้อ	“บทบาทของคณะการบัญชีบริหาร”	 ออกอากาศเมื่อวันท่ี	
25	มีนาคม	พ.ศ.	2558

•	 ผศ.วิภาดา	 ตันติประภา	 กรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	 ได้ให้สัมภาษณ ์
ในหัวข้อ	 “ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงิน”	 ออกอากาศ 
เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	

•	 คุณวารุณี	 ปรีดานนท์	 ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี	 ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ	 
“การควบคุมภายใน”	ออกอากาศเมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	
2558	

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีในประเด็น
ที่ส�าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง	

พิธีท�าบุญครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี 
เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีท�าบุญครบรอบ	11	ปี	วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี	คุณประสัณห์	

เช้ือพานิช	 นายกสภาวิชาชีพบัญชีเป็นประธานในพิธี	 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนายกสมาคมนักบัญชี	 และอดีตนายก 
สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน	อาทิ	ศาสตราจารย์วิโรจน์	เลาหะพันธุ์	ศาสตราจารย์ธวัช	ภูษิตโภยไคย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	
ณรงค์เดช	และคุณพิชัย	ชุณหวชิร	ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	โดยทุกคนร่วมใจท�าบุญเลี้ยงพระและ
ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน	9	รูป	จากวัดปทุมวนาราม
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68,777

สมาชิก
สามัญ

520สมาชิก
สมทบสถิติจ�านวนสมาชิก

แยกตามประเภทสมาชิก
ปี 2558

คน

2,797
สมาชิก
วิสามัญ

คน

คน

 65,853

 55,310

 51,488

 72,094

 52,563 คน

คน

คน

คน

คน

จ�านวนสมาชิก ปี 2554-2558

ข้อมูลสมาชิก
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที่	 4)	 เรื่อง	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี	
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี	 และหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2547

29	ธันวาคม	2547

(ฉบับท่ี	 5)	 เรื่อง	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 การเลือกต้ังหรือการแต่งตั้ง 
การด�ารงต�าแหน่งการพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	 อ�านาจหน้าที่	 และการด�าเนินการอื่นของคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	พ.ศ.	2547

29	ธันวาคม	2547

(ฉบับที่	12)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549 19		มิถุนายน	2549

(ฉบับที่	 14)	 เรื่อง	 การปฏิบัติหน้าที่	 อ�านาจหน้าที่	 และการพ้นจากต�าแหน่ง 
ของผูด้�ารงต�าแหน่งอปุนายก	เลขาธิการ	เหรญัญกิ	นายทะเบียน	และต�าแหน่งอืน่ๆ	
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพก�าหนด	พ.ศ.	2549

27		มิถุนายน	2549

(ฉบับที่	 16)	 เรื่อง	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง 
การด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	 อ�านาจหน้าที่	 และการด�าเนินการอื่นของคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน	(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	2)	พ.ศ.	2550

27		ธันวาคม	2550

1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  22 ตุลาคม 2547
2. กฎกระทรวงก�าหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   

พ.ศ. 2553 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2553
3. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

สรุปกฎหมายข้อบังคับ
และข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี
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ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที่	19)	เรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2553 3		พฤศจิกายน	2553

(ฉบับที่	21)	เรื่อง	การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	1)	
พ.ศ.	2554

30	สิงหาคม	2554

ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา	พ.ศ.	2556 6	พฤศจิกายน	2556

ว่าด้วยสมาชิก	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชี	
พ.ศ.	2556

27	ธันวาคม	2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

ว่าด้วยค่าบ�ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม	พ.ศ.	2556 27	ธันวาคม	2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์	และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	พ.ศ.	2556

27	ธันวาคม	2556

ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
จรรยาบรรณ	พ.ศ.	2557

17	กรกฎาคม	2557

ว่าด้วยคุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	การคัดเลือก	และการพ้นจากต�าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	พ.ศ.	2557

17	กรกฎาคม	2557

4. ข้อก�ำหนดสภำวิชำชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง	การก�าหนดองค์ประกอบ	วิธีการแต่งตั้งและอ�านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	พ.ศ.	2549

16	พฤศจิกายน	2549

เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน	พ.ศ.	2550 18	มิถุนายน	2550

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต	พ.ศ.	2556

17	ธันวาคม	2556
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สรุปมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
ที่ใช้ในปัจจุบัน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• มาตรฐานการสอบบัญชี  

มาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น  
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง  
แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น  
และค�าอธิบายวิธีปฎิบัติงานตรวจสอบ

• มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
• มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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ล�าดับ ชื่อมาตรฐาน

1. กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2558)

2. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน

3. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ

4. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด

5.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

6. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

7. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง

8. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ภาษีเงินได้

9. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

10. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สัญญาเช่า

11. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	รายได้

12. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

13.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

14.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ

15. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม

16.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน

17.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เมื่อออกจากงาน

18. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

19. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS Bound Volume 2015) รวมจ�านวน  57  ฉบับ
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ล�าดับ ชื่อมาตรฐาน

20
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

21. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น

22. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล

23. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์

24.
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

25. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

26. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

27. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41	เรื่อง	เกษตรกรรม

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ

30. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย

31.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

32.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การส�ารวจและการประเมินค่า 
แหล่งทรัพยากรแร่

33. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน

34. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบการเงินรวม

35. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การร่วมการงาน

36.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย 
ในกิจการอื่น

37. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)		เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความ

38.
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล		-		กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

39. การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

40.
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

41.
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น 
ตามรูปแบบกฎหมาย

42.
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ

43.
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	รายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา

44. การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

45.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 
ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

46.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลง 
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

47.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

48.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง

49.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล 
และการด้อยค่า

50. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

51. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

52.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตาม
โครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
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ล�าดับ มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	101	เรื่อง	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	(ฉบับที่	11	เดิม)

2. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	103	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน 
ที่คล้ายคลึงกัน	(ฉบับที่	27	เดิม)

3. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	104	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2545)	(ฉบับที่	34	เดิม)

4. มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	105	เรือ่ง	การบัญชสี�าหรบัเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน	(ฉบบัที	่40	เดมิ)

5. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	106	เรื่อง	การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน	 
(ฉบับที่	42	เดิม)

6. มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	107	เรื่อง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	 
(ฉบับที่	48	เดิม)

7. การตีความมาตรฐานการบัญชี	เรื่องที่	9	สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อช�าระหนี้

ล�าดับ มาตรฐาน

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	(NPAEs)

การตีความ

53.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์

54.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้าของ

55. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

56.
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

57. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	21	เรื่อง		เงินที่น�าส่งรัฐ

• มาตรฐานการบัญชีไทย

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
สาธารณะ (NPAEs)
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ล�าดับ มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

2. แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล	(STOCK	DIVIDEND)

3. แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

4. แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีส�าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

5. แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

6. แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

7. แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ

8. แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

• แนวปฏิบัติทางการบัญชี
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มาตรฐานการสอบบญัช ีมาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ มาตรฐานงานบรกิารเกีย่วเนือ่ง 

แม่บทส�าหรบังานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ และค�าอธบิายวธิปีฎบิตังิานตรวจสอบ

ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. 200
วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

2. 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

3. 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

4. 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

5. 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน

6. 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

7. 260 การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

8. 265
การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
และผู้บริหารของกิจการ

9. 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

10 315
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	อันเป็นสาระส�าคัญ 
โดยการท�าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ	(ปรับปรุง)

11. 320 ความมีสาระส�าคัญในการวางแผน	และการปฏิบัติงานสอบบัญชี

12. 330 วิธีการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

13. 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น

14. 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ

15. 500 หลักฐานการสอบบัญชี

1.	 มาตรฐานการสอบบัญชี	จ�านวน	36	ฉบับ
2.	 มาตรฐานงานสอบทาน	จ�านวน	2	ฉบับ
3.	 มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น	จ�านวน	4	ฉบับ
4.	 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง	จ�านวน	2	ฉบับ
5.	 แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น	จ�านวน	1	ฉบับ
6.	 ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ	จ�านวน	1	ฉบับ

• มาตรฐานการสอบบัญชี
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ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

16. 501 หลักฐานการสอบบัญชี	-	ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ

17. 505 การขอค�ายืนยันจากบุคคลภายนอก

18. 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

19. 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

20. 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

21. 540
การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี	รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม 
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

22. 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

23. 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

24. 570 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

25. 580 หนังสือรับรอง

26. 600 ข้อพิจารณาพิเศษ	-	การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น

27. 610 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน	(ปรับปรุง)

28. 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

29. 700 การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

30 705 การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31. 706 วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

32. 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ	-	ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ

33. 720 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

34. 800 ข้อพิจารณาพิเศษ	-	การตรวจสอบงบการเงินที่จัดท�าตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

35. 805
ข้อพิจารณาพิเศษ	-	การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะ 
ส่วนประกอบหรือบัญชี	หรือรายการในงบการเงิน

36. 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. 2400
งานการสอบทานงบการเงิน	(โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)	
(ปรับปรุง)

2. 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ

• มาตรฐานงานสอบทาน

• มาตรฐานการบัญชี
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ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

2. 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

3. 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

4. 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน

ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

2. 4410 งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน	(ปรับปรุง)

ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1.
FRAME 
WORK

แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

ล�าดับ รหัส มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1. 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐาน

1.
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	ฉบับที่	1	การควบคุมคุณภาพส�าหรับส�านักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
และการสอบทานงบการเงิน	และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

• แม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

• ค�าอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ 

• มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

• มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
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มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี

มาตรฐาน

ฉบับที่	6	
(ฉบับปรับปรุง	Volume	2012)	

เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก-	การประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ	

ชื่อมาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

บทน�าสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ

ฉบับที่	1	เรื่อง	ข้อก�าหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่	2	เรื่อง	เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่	3	เรื่อง	ทักษะทางวิชาชีพ

ฉบับที่	4	เรื่อง	ค่านิยม	จรรยาบรรณ	และทัศนคติทางวิชาชีพ

ฉบับที่	5	เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านประสบการณ์การท�างานจริง

ฉบับที่	6	เรื่อง	การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ

ฉบับที่	7	เรื่อง	การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

ฉบับที่	8	เรื่อง	ข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

งบการเงิน 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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ท่ีทำ�ก�ร	 	 133	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	 
																					 	เขตวัฒน�		กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	 	 02	685	2500
โทรส�ร	 	 02	685	2501
Website  www.fap.or.th
Email  fap@fap.or.th
Facebook    https://www.facebook.com/FAP.FAMILY

เบอร์ติดต่อส่วนงาน 

ส่วนทะเบียน 2524 - 25,  2529 - 30, 2532

ส่วนกำ�กับดูแลหน่วยง�นอบรม 2511, 2531, 2561, 2574, 2584

ส่วนทดสอบผู้สอบบัญชี 2580,  2581

ส่วนบริก�รสม�ชิก (Call Center) 2500, 2591

ส่วนอบรม 2509,  2555 – 60, 2572

ฝ่�ยพัฒน�และกำ�กับดูแลคุณภ�พผู้สอบบัญชี 2565, 2598

ฝ่�ยม�ตรฐ�นบัญชี 2536, 2562, 2570, 2592

ส่วนสนับสนุนวิช�ก�ร 2568 – 69, 2577 - 79

ส่วนอำ�นวยก�ร 2519

ส่วนสื่อส�รองค์กร 2567

ส่วนต่�งประเทศ 2573

ส่วนบัญชีและก�รเงิน 2541, 2542, 2544

ส่วนก�รเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภ�ษี) 2523, 2526, 2534, 2583

ส่วนจัดก�ร 2549 - 50,  2552, 2575

ส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศ 2528, 2535, 2564, 2566

ส่วนบุคคล 2545

ส่วนกฎหม�ย 2520, 2586

สำ�นักง�นจรรย�บรรณ 2587 – 89, 2516

สำ�นักง�น 
สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
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	 สภ�วชิ�ชพีบญัชขีอแนะนำ�ให้ใช้ช่องท�ง	E-mail	เป็นอกีช่องท�งหนึง่ในก�รสอบถ�มข้อมลูม�ยัง
สภ�วิช�ชีพบัญชี	โดยสภ�วิช�ชีพฯได้รวบรวมข้อมูล	E-mail	และแบ่งประเภทคำ�ถ�มของแต่ละส่วนง�น
ให้อย่�งชัดเจนเพื่อคว�มสะดวกสบ�ยของท่�น	ดังนี้

 ทั้งนี้ ห�กท่�นต้องก�รสอบถ�มในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีต�มร�ยละเอียดข้�งต้น ท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูล
ม�ได้ท่ี E-mail fap@fap.or.th หรือ โทร. 02 685 2500

หน่วยงาน ประเภทค�าถาม อีเมลล์

ส่วนทะเบียน
สอบถ�มข้อมูลด้�นทะเบียนสม�ชิก, ผู้สอบบัญชี, ผู้ฝึกหัดง�น
สอบบัญชี, ผู้เข้�รับก�รทดสอบ และนิติบุคคลที่ให้บริก�รด้�น
ก�รทำ�บัญชีหรือก�รสอบบัญชี

member@fap.or.th

ส่วนอบรมสัมพันธ์
สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัดอบรมสัมมน� และสอบถ�ม
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัด In-House Training

marketing@fap.or.th 
และ training@fap.or.th

ส่วนสื่อส�รองค์กร
สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับ FAP Newsletter, เว็บไซต์สภ�วิช�ชีพ
บัญชี และข้อมูลข่�วส�รทั่วไป pr@fap.or.th

ส่วนกฎหม�ย  
สอบถ�มข้อมูลด้�นง�นนิติก�รทั่วไป, ง�นให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยว
กับกฎหม�ยพ.ร.บ.วิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ ข้อ
กำ�หนดต่�งๆ ของสภ�วิช�ชีพบัญชี

law@fap.or.th

ส่วนกำ�กับดูแลหน่วยง�น
อบรม

สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับก�รขออมุมัติหน่วยง�นผู้จัดก�รอบรม  
หลักสูตรก�รอบรมหรือประชุมสัมมน�, ก�รยื่นชั่วโมง CPD 
ของผู้สอบบัญชีและผู้ทำ�บัญชี, ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร FAP Open 
House, ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร Self-Study CPD และก�รเข้�
ร่วมโครงก�ร Learn &Test for CPD

cpd@fap.or.th

ส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศ สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริก�รออนไลน์ it@fap.or.th

ส่วนบุคคล สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับสมัครง�น atitaya.ch@fap.or.th

ฝ่�ยพัฒน�และกำ�กับดูแล
คุณภ�พผู้สอบบัญชี

สอบถ�มข้อมูลเรื่องก�รแจ้งและยืนยันก�รลงล�ยมือชื่อของผู้
สอบบัญชีในระบบของสภ�ฯ และก�รกำ�กับดูแลคุณภ�พง�น
ของผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชี

tsqc1@fap.or.th

ฝ่�ยม�ตรฐ�นก�รบัญชี สอบถ�มข้อมูลด้�นม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน academic-fap@fap.or.th

ฝ่�ยวิช�ก�รด้�นสอบบัญชี สอบถ�มข้อมูลด้�นม�ตรฐ�นสอบบัญชี auditing@fap.or.th

ส่วนต่�งประเทศ สอบถ�มข้อมูลด้�นต่�งประเทศ และAEC chularat.ji@fap.or.th
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สำ�นักง�นส�ข�ขอนแก่น
ประธ�นส�ข� : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : ขอนแก่น, อุดรธ�นี, หนองค�ย,หนองบัวลำ�ภู, เลย

สถ�นที่ตั้ง  : คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ถ.มิตรภ�พ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  :  043 347 742

โทรส�ร  : 043 347 742

อีเมล์  : khonkean@fap.or.th

ส�านักงานสาขาชลบุรี
ประธ�นส�ข� : ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : ชลบุรี, จันทบุรี, ตร�ด, ระยอง, ฉะเชิงเทร�

สถ�นที่ตั้ง  : คณะก�รจัดก�รและก�รท่องเที่ยวมห�วิทย�ลัยบูรพ� 
   169 ถ.ลงห�ดบ�งแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์  :  038 394 363

โทรส�ร  : 038 394 363

อีเมล์  : chonburi@fap.or.th

ส�านักงานสาขาเชียงใหม่
ประธ�นส�ข� : รศ.บุญสว�ท พฤกษิก�นนท์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : เชียงใหม่, ลำ�พูน, ลำ�ป�ง, พะเย�, เชียงร�ย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่�น

สถ�นที่ตั้ง  : อ�ค�รคณะบริห�รธุรกิจ ชั้น 1 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์  :  053 944 922

โทรส�ร  : 053 893 032

อีเมล์  : chiangmai@fap.or.th, fap.chiangmai@gmail.com

ส�านักงานสาขานครราชสีมา
ประธ�นส�ข� : รศ.สุวัฒน� ตุ้งสวัสดิ์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : นครร�ชสีม�, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปร�จีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว

สถ�นที่ตั้ง  : คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น 

   744 ถ.สุรน�ร�ยณ์ อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000

โทรศัพท์  :  044 233 000 ต่อ  3610

โทรส�ร  : 044 258 546

อีเมล์  : khorat@fap.or.th, kedchada@hotmail.com

ส�านักงานสาขานครสวรรค์
ประธ�นส�ข� : น�งธนพร กุศลธรรมรัตน์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : นครสวรรค์, พิษณุโลก, อุทัยธ�นี, พิจิตร, กำ�แพงเพชร, ต�ก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย,

   อุตรดิตถ์, ลพบุรี, ชัยน�ท, สิงห์บุรี

สถ�นที่ตั้ง  : 89/11 ถ.ม�ตุลี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

โทรศัพท์  :  056 226 402

โทรส�ร  : 056 228 466

อีเมล์  : nakornsawan@fap.or.th
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ส�านักงานสาขาสงขลา
ประธ�นส�ข� : ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : สงขล�, ยะล�, นร�ธิว�ส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตต�นี

สถ�นที่ตั้ง  : อ�ค�รเรียน 1 คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
   ต.คอหงส์ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90112

โทรศัพท์  :  074 445 175

โทรส�ร  : 074 558 851

อีเมล์  : songkhla@fap.or.th

ส�านักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
ประธ�นส�ข� : น.ส.กัณฐ�ภรณ์  ชัยกิตติกุล

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : สุร�ษฎร์ธ�นี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมร�ช

สถ�นที่ตั้ง  : คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี 
   272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84100

โทรศัพท์  :  092 329 0035

อีเมล์  : fab.msc2016@gmail.com

ส�านักงานสาขาภูเก็ต
ประธ�นส�ข� : น�งพรรณ์ธัญกร  ถ�วรภัทรพงษ์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : ภูเก็ต, กระบี่, พังง�

สถ�นที่ตั้ง  : 26/227 หมู่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศัพท์  :  076 243 155-6

โทรส�ร  : 076 243 155-6

อีเมล์  : phuket@fap.or.th

ส�านักงานสาขามหาสารคาม
ประธ�นส�ข� : รศ.ดร.ปพฤกษ์บ�รมี อุตส�หะว�ณิชกิจ

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : มห�ส�รค�ม,ร้อยเอ็ด, ก�ฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สถ�นที่ตั้ง  : คณะก�รบัญชีและก�รจัดก�ร อ�ค�ร 2 เขตพื้นที่ในเมือง 
   มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000

โทรศัพท์  :  043 712 825

โทรส�ร  : 043 712 825

อีเมล์  : mahasarakham@fap.or.th

ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี
ประธ�นส�ข� : น�ยสมชัย  ปรีด�สันติ์

พื้นที่ปฏิบัติก�ร : ขอนแก่น, อุดรธ�นี, หนองค�ย,หนองบัวลำ�ภู, เลย

สถ�นที่ตั้ง  : คณะบริห�รธุรกิจและก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี  
   ถ.ร�ชธ�นี ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี  34000

โทรศัพท์  :  045 209 040

โทรส�ร  : 045 209 050

อีเมล์  : ubon@fap.or.th
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Special for 
FAP Members
About	 FAP	 :	 สภ�วิช�ชีพบัญชี	 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 เป็นองค์กรวิช�ชีพบัญชีของประเทศไทย	 
ต�มพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	มีฐ�นะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒน�วิช�ชีพบัญชีไทยให้มีคว�มก้�วหน้�ทัดเทียมกับระดับส�กล

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อส่วนทะเบียน
Tel : 02 685 2524, 2530 และ 2532  

E-mail : fap@fap.or.th 
Homepage : http://www.fap.or.th

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในการประชุมใหญ่ (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญ)

ได้รบัข้อมลูข่าวสารในแวดวงวชิาชพีบญัชอีย่างต่อเนือ่งผ่านทางเวบ็ไซต์ 
สภาวชิาชพีบญัช ีwww.fap.or.th, วารสาร FAP Newsletter 
และ E-Newsletter เป็นประจ�าทุกเดือน

ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรจากราคาปกติ 
มูลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท (แล้วแต่หลักสูตร) 

สิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ “Privilege Course”  
ซึ่งมีมากมายหลายหลักสูตรตลอดทั้งปี ในราคาสุดประหยัดเพียง  
399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิกในการสมัครก่อน

ได้รับข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ส่วนลดพิเศษ 10 - 20 % ส�าหรับการสั่งซื้อหนังสือ  
(สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10 %/ ราย 3 ปีขึ้นไป ลด 20 %) 

ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 
จัดเฉพาะสมาชิก ในราคาพิเศษส�าหรับสมาชิกเท่านั้น

สิทธิประโยชน์พิเศษ 
สำ�หรับสม�ชิกสภ�วิช�ชีพบัญชี

  http://www.fap.or.th/privilegedmember
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกออนไลน์
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We’re  

FAP 

Family.



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตั้งใจที่จะให้รายงานเล่มนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จึงไม่ใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ และใช้กระดาษรีไซเคิล
ที่ได้รับการรับรองว่ามีที่มาจากป่าไม้

ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
และไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำาลายป่า
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Federation of Accounting Professions Under 
The Royal Patronage of His Majesty the King

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2685 2500  โทรสาร 02 685 2501

e-mail : fap@fap.or.th  website : http://www.fap.or.th
facebook : https://www.facebook.com/fap.family


