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เกีย่วกบัรายงานฉบบันี้ ี: สภาวิชาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีบทบาท
สำาคัญในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ที่ได้รับ 
การยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งในและ 
ตา่งประเทศ และมุง่มัน่พฒันาคณุภาพของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ี
ใหม้คีวามก้าวหนา้ทดัเทยีมระดบัสากล ควบคูไ่ปกบัการเปน็องคก์ร 
วิชาชีพที่มีการบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงนโยบาย 
กลยุทธ์ และแผนการดำาเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปี 
ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและแสดงถึง 
ความโปร่งใส



เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

• สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ 
    และระดับสากล
• พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
    ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
• เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
    และผู้ ใช้งบการเงิน 
• เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
    ทั้งภายในประเทศและระดับสากล 
• ส่งเสริมและกำากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี 
    ที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการอย่างมืออาชีพ

 วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ
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กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามบริบทของประเทศไทย

พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มีความรู้ด้านบัญชี 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด

ส่งเสริมและกำากับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
เพื่อให้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้รับการยอมรับ 

พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
และบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี

Strategic
ยุทธศาสตร์
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เรียน ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้ งแต่ดำารงตำาแหน่ง 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ 
ความไว้วาง ใจและได้ รับ โอกาสในการ เข้ ามาพัฒนา
และขับเคลื่อนวิชาชีพบัญชีไทย ผมและคณะกรรมการต้ังใจ 
ท่ีจะดำาเนินงานตามปณิธานที่ตั้งไว้ในการ “ต่อยอดสิ่งที่ดี  
เติมเต็มสิ่งที่ขาด” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ทุกท่าน ในการนำานโยบายอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 
ที่ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในอดีตมาสานต่อโดยคำานึงถึง 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและประเทศชาติเป็นสำาคัญ

“ด้านมาตรฐานการบัญชี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยให้ก้าวทันมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส 
และเ อ้ือประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่ งผมและ
คณะกรรมการยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีเสมอมา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับนั้น 
จะต้องสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำาไปปฏิบัติ โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  
กลับมาทบทวนใหม่ เพื่อปรับปรุ ง เนื้อหาและขอบเขต
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของธรุกจิไทย สำาหรบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรบักิจการท่ีมีสว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
(TFRS for PAEs) คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
มแีผนการปรบัปรงุใหท้นัภายในเวลา 1 ป ีนบัจากวันทีม่าตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) บังคับใช้ และ
สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) นั้น จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้คงใช้มาตรฐาน NPAEs 
ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบบัญชี คือรอบบัญชีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยในระหวา่ง 
2 ปีนี้ให้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติจากสมาชิกและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน 
NPAEs (ฉบับปรับปรุงใหม่ )  ให้ เหมาะสมและง่ายต่อ
การปฏิบัติย่ิงข้ึน ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีได้เพ่ิมช่องทางเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน NPAEs ผ่านกระดานรับฟัง 
ความคิดเห็นในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th 
ซ่ึงผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น
กันด้วยนะครับ

สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ตามที่ทุกท่านทราบว่า 

จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นั้น เมื่อกลาง
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดสัมมนาพิจารณ์ 
เป็นคร้ังสุดท้ายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา  
ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบ
ถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS 9 ของคณะกรรมการ
กำาหนดมาตรฐานการบัญชี และแนวทางการแก้ปัญหา  
จากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้  
โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะนำาผลจากการสัมมนาพิจารณ์ 
รับฟั งความเห็นนี้ เ สนอแก่คณะกรรมการกำ ากับดู แล 
การประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.) เพือ่พจิารณาและหามาตรการ
รองรับร่วมกันต่อไป

“ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี” สภาวิชาชีพบัญชี 
ยังคงดำาเนินตามแผนงานของคณะกรรมการมาตรฐาน 
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (International Auditing 
and Assurance Standards Board - IAASB) ของ IFAC  
โดยในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศมาตรฐาน 
การสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมาย
และข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ซึ่ ง เ ป็น 
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าง
ประเทศที่กำาหนดโดย IESBA เรื่อง “Responding to Non-
Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)”  
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อ 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเมื่อพบหรือสงสัย 
โดยถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับรอบบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สำาหรับ
มาตรฐานการศึกษา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
และมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีฉบับอื่นๆ สภาวิชาชีพบัญชี 
ยังคงติดตามความคืบหน้าและศึกษาพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการดูแล
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่เสมอ

“การลดค่าธรรมเนียมสมาชิก” เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
สำาคัญที่ผมและคณะกรรมการให้ความสำาคัญต้ังแต่เข้ามา 
รับหนา้ที ่ซึง่ขณะนีส้ภาวชิาชพีบญัชไีดจั้ดทำาร่างข้อบงัคบัวา่ดว้ย
คา่บำารงุสมาชกิและคา่ธรรมเนยีม พ.ศ. .... เปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้ 
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร นำ า เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มั ญ 
ประจำาปี 2561 และเสนอให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
กำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ก่อนประกาศลง 
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือประกาศใช้ต่อไป ถัดมาคือเรื่อง  
“การให้บริการสมาชิก” ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีไม่หยุดน่ิง
ในการพัฒนาระบบออนไลน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ และล่าสุดได้ร่วมกับกรมการปกครอง 
ในการใชป้ระโยชนข์อ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลู
กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำา
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
ทำาให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำาตัว
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ประชาชน ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้สมัครสมาชิกของ 
สภาวชิาชพีบญัชเีปน็ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวามถกูตอ้งสมบรูณ ์
อีกท้ังยงัลดความซ้ำาซอ้นในการจดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสารตา่งๆ 
ของผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกและยื่นคำาขอต่างๆ ให้ได้รับ 
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชี 
ยงัเพิม่ชอ่งทางการชำาระคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ผา่นรา้นสะดวกซือ้ 
ซึ่งมีกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา และในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชี 
มแีผนการนำาเทคโนโลยมีารองรบัการใหบ้รกิารแกส่มาชกิ อาท ิ
การเปิดคลินิคให้คำาปรึกษาเรื่องบัญชีผ่านทางออนไลน์  
การเพิ่มช่องทางให้สามารถอบรมสัมมนาหรือศึกษาเรียนรู้ 
ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ และการเพิ่มช่องทางเข้าทดสอบ 
CPA ไปยังต่างจังหวัดผ่านจุดให้บริการสำานักงานสาขาต่างๆ  
ซึ่งปัจจุบันมี 12 สำานักงานสาขาทั่วประเทศ

ในเรื่อง “ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมสนับสนุนกรมสรรพากร  
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่ เรียกว่า SME ให้มี  
การใช้ระบบบัญชีชุดเดียว เพื่ออำานวยความสะดวกด้านเวลา 
และตน้ทนุใหแ้กผู้่ประกอบการ SME ซึง่มอียูม่ากในประเทศไทย 
สำาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี 
ยังคงเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีโลก อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม ASEAN Federation of Accountants (AFA) Strategic 
Meeting เพื่อพิจารณาแผน กลยุทธ์ของ AFA และแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพัฒนาวชิาชพีบัญชใีนภมิูภาคอาเซยีน 
การเขา้รว่มประชมุ World Standard-setters Conference 2017 
ในฐานะสมาชิกของ IFRS Foundation เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ
แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ และการเข้าร่วมประชุม International Federation of 
Accountants (IFAC), Statements of Membership Obligations 
(SMO),  Workshop Realizing the Power of PAOs: Credibility, 
Competency, and Collaboration เพื่อแลกเปลี่ยนความ
รู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและนำามาตรฐานสากล 
มาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส่งเสริม
พัฒนาองค์กรวิชาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชียังเข้า
ร่วมประชุม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมการอบรม 
สัมมนนาต่างๆ ในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของไทยอย่าง
สม่ำาเสมอ

อีกหนึ่งเร่ืองที่สำาคัญนั่นก็คือ “การสร้างนักบัญชี
และผู้สอบบัญชี” ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น
เยอะมาก และจำานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเหล่านี้
ล้วนเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ผมและ 
คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชอียูร่ะหวา่งหามาตรการผลักดัน
เพื่อเพิ่มจำานวนผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีให้รองรับการเติบโต 
ของธุรกิจไทย รวมไปถึงศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
บัญชีด้านใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้ 

สุดท้ายน้ี ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี คณะอนุกรรมการ คณะทำางาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่  
สภาวิชาชีพบัญชีทุกคน ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุน
และให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจสำาคัญต่างๆ ของ 
สภาวิชาชีพบัญชีในปีที่ผ่านมา นับจากนี้และในปีต่อๆ ไป  
ผมและคณะกรรมการจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเต็มกำาลัง มุ่งมั่น
พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีทยใหม้คีวามกา้วหนา้ในวชิาชพี  
เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ  
โดยตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส และ 
ให้ความสำาคัญในการ “สร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” ในทุกภาคส่วน

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชีี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
President Talk
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รวม
9 - 15 คน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(มาตรา 50)

สภาว�ชาช�พบัญช� (มาตรา 6)

แต�งตั้ง 9-15 คน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�
สภาว�ชาช�พบัญช� กรรมการจรรยาบรรณต�องไม�ดำรง

ตำแหน�งนายกสภาว�ชาช�พบัญช� หร�อกรรมการ 
หร�ออนุกรรมการอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้

รวม
13 - 17 คน

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญช� (มาตรา 33)

• ผู�ทรงคุณวุฒิ 7-11 คน
• ผู�แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
• ผู�แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค�า
• ผู�แทนกรมสรรพากร
• ผู�แทนธนาคารแห�งประเทศไทย
• ผู�แทนสำนักงานการตรวจเง�นแผ�นดิน
• ผู�แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
 และตลาดหลักทรัพย�

รวม
17 คน

คณะกรรมการสภาว�ชาช�พบัญช� 
(มาตรา 22)

• นายกสภาว�ชาช�พบัญช�
• ประธานคณะกรรมการว�ชาช�พบัญช� 6 ด�าน 6 คน
• ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญช�
• ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านบัญช� 2 คน
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย 1 คน
• กรรมการ 5 คน

รวม
6 คน

คณะกรรมการว�ชาช�พบัญช�
แต�ละด�าน (มาตรา 32)

• ด�านการทำบัญช�
• ด�านการสอบบัญช�
• ด�านการบัญช�บร�หาร
• ด�านการวางระบบบัญช�
• ด�านการบัญช�ภาษีอากร
• ด�านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช�

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบว�ชาช�พบัญช�
(มาตรา 59)

รวม
14 คน

• ปลัดกระทรวงพาณิชย�
• เลขาธ�การคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
• อธ�บดีกรมสรรพากร
• ผู�ว�าการตรวจเง�นแผ�นดิน
• ผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย
• เลขาธ�การสำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

• นายกสภาว�ชาช�พบัญช�
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
• ประธานสมาคมธนาคารไทย
• ประธานกรรมการหอการค�าไทย
• ผู�ทรงคุณวุฒิด�านบัญช� 2 คน
• ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย 1 คน
• อธ�บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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นายกสภาว�ชาช�พบัญช�

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน�

กรรมการ

• นางจารุวรรณ  เร�องสวัสดิพงศ�
 เลขาธ�การ
• นางสุว�มล  กฤตยาเกียรณ�
 นายทะเบียน
• นางสาวชวนา  ว�วัฒน�พนชาติ
 เหรัญญิก
• นางดาร�นทร�  หยกไพศาล
 ประชาสัมพันธ�
• ดร.ธ�รชัย  อรุณเร�องศิร�เลิศ
 พัฒนาว�ชาช�พบัญช�

ประธานคณะกรรมการว�ชาช�พบัญช�

• นายประเสร�ฐ  หวังรัตนปราณี
 ด�านการทำบัญช�
• นายสุพจน�  สิงห�เสน�ห�
 ด�านการสอบบัญช�
• นายวรว�ทย�  เจนธนากุล
 ด�านการบัญช�บร�หาร
• นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย
 ด�านการวางระบบบัญช�
• นายอนันต�  สิร�แสงทักษิณ
 ด�านการบัญช�ภาษีอากร
• รองศาสตราจารย�กอบแก�ว  รัตนอุบล
 ด�านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช�

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

• ศาสตราจารย�สมฤกษ�  กฤษณามระ
 ด�านการบัญช�
• รองศาสตราจารย� ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ
 ด�านการบัญช�
• นายเจษฎา  อนุจาร�
 ด�านกฎหมาย

ประธานคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญช�

รองศาสตราจารย� ดร.สมชาย  สุภัทรกุล

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563

1. นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
  ด้านการสอบบัญชี
3. นายวรวิทย์  เจนธนากุล อุปนายกคนที่สองและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
  ด้านการบัญชีบริหาร
4. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
  ด้านการทำาบัญชี
5. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
  ด้านการบัญชีภาษีอากร
6. ศาสตราจารย์สมฤกษ์  กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
8. นายเจษฎา  อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
9. นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

1

2 3 4 5
86

79
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
11. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
12. นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
  ด้านการวางระบบบัญชี
13. รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
14. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 
  ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
15. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน
16. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก
17. นางดารินทร์  หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์

10 14
17

1516

11

12

13
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สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
วาระปี 2560 - 2563

ลำาดับที่ รายนาม ตำาแหน่ง

รวม

เข้าประชุม 
(ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท)

1 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 7 14,000

2 นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนท่ีหน่ึงและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชี

5 9,000

3 นายวรวิทย์  เจนธนากุล อุปนายกคนท่ีสองและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร

3 5,400

4 นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี อุปนายกคนท่ีสามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการทำาบัญชี

7 12,600

5 ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 3 5,400

6 รศ. ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 3 5,400

7 นายเจษฎา  อนุจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2 3,600

8 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

6 10,800

9 นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

7 12,600

10 นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร

7 12,600

11 รศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการ

กำาหนดมาตรฐานการบัญชี

4 7,200

12 นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 4 7,200

13 นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ 7 12,600

14 นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน 5 9,000

15 นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 5 9,000

16 นางดารินทร์  หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 5 9,000

17 ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

7 12,600

รวม 158,000

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการเข้าร่วมประชุม ณ เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสภาว�ชาช�พบัญช�

คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการบร�หาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ผู�อำนวยการ ผู�ตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ

ส�วนงานอำนวยการ

ฝ�ายกฎหมาย ศูนย�อบรมทดสอบ
และประเมินผล

ฝ�ายบัญช�
และการเง�น

ฝ�ายบร�การสมาช�ก
และกำกับดูแล ฝ�ายเลขานุการฝ�ายว�ชาการฝ�ายบร�หารจัดการ

ส�วนงานกฎหมาย ส�วนงานบัญช� ส�วนงานทะเบียน ส�วนงานจัดการ ส�วนงานว�ชาการ
มาตรฐานว�ชาช�พ

ส�วนงานเลขานุการ
มาตรฐานว�ชาช�พ

ส�วนงาน
ปฏิบัติการอบรม

ส�วนงานการเง�น ส�วนงานกำกับดูแล
 หน�วยงานอบรบ ส�วนงานบุคคล ส�วนงานว�ชาการ

ว�ชาช�พด�านอื่นๆ
ส�วนงานเลขานุการ
ว�ชาช�พด�านอื่นๆ

ส�วนงานทดสอบ
และประเมินผลอื่นๆ

ส�วนงานทดสอบ
ผู�สอบบัญช�

ส�วนงาน
สื่อสารองค�กร

ส�วนงานพัฒนา
หลักสูตร และ 

In House

ส�วนงาน
บร�การสมาช�ก

ส�วนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ส�วนงานโครงสร�าง
เทคโนโลยีและเคร�อข�าย

ส�วนงานว�ศวกรรมระบบ
อาคารและความปลอดภัย
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รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
1. นางภูษณา  แจ่มแจ้ง

รายนามผู้จัดการฝ่าย
2. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำากับดูแล
3. นายอุดม  ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
4. นางรัชนี  ปัญญาประทีป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณยิ่งยง หัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1

2 3

4

5
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รายนามผู้จัดการส่วน
1.  นางสาวจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ
2.  นายนิกร  เพ็ชรคล้าย ผูจ้ดัการสว่นงานวศิวกรรมระบบอาคารและความปลอดภยั
3.  นางสาวนิตยา  ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่นๆ
4.  นางพรศรี  บุญเชิด ผู้จัดการส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี
5.  นางสาวพิชญากร  วณิชสุขสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน
6.  นางสาวภัทรินทร์  ทัตติ ผู้จัดการส่วนงานจัดการ
7.  นายภาคภูมิ  เทียนแก้ว ผู้จัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.  นายสายชล  เชื้อทหาร ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย
9. นางสาวสาวิตา  สุวรรณกูล ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร
10. นางสาวสุธีรา  หงษ์มณี ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ
11. นางสาวสุพัตภรณ์  กรอบพานิชวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการอบรม
12. นางสาวเสาวลี  เสนาการ ผู้จัดการส่วนงานกำากับดูแลหน่วยงานอบรม
13. นางสาวอนงค์  ตันตราภิรมย์ ผู้จัดการส่วนงานการเงิน
14. นางสาวอภิชญา  ผิวทองดี ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
15. นางสาววรุณ  พรพิทักษ์ธรรม รองหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

15
5

6

29 12

134

10 14

113

87
1
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ประมวลภาพ
กิจกรรมที่สำคัญ

ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ 
16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560
ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ

ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ

16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560

1 มกราคม – 15 มิถุนายน 25601 มกราคม – 15 มิถุนายน 2560

10 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง
สภาว�ชาช�พบัญช�

ประมวลภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง
สภาว�ชาช�พบัญช�
10 มิถุนายน 2560Key Event
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ประมวลภาพกิจกรรมที่สำาคัญ

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับ Mr. Fayez Choudhury, IFAC Chief Executive Officer

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายประสัณห์ เช้ือพานิช นายก 

สภาวชิาชพีบญัช ีพรอ้มดว้ยนางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ีเลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช ี 

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ 

และนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับ

การมาเยือนของ Mr. Fayez Choudhury, IFAC Chief Executive Officer  

เพื่อพูดคุยหารือเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพบัญชีในระดับสากล

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อทำาความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้กับสถาบันการศึกษา

เ ม่ือวันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์  2560 สภาวิชาชีพบัญชี  โดย 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดสัมมนา

ช้ีแจงเกีย่วกบัขัน้ตอนการรบัรองหลกัสตูร และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบั

ข้อกำาหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) 

ว่ามีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างเป็นสาระสำาคัญ โดยยกเลิกการเรียน 

การสอนและการจัดหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ (Content - Based) เป็น 

การออกแบบการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes - Based) ด้านความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก 

สภาวิชาชีพบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน  

ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น

1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2560

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Japanese Institute of Certified Public 
Accountants

เ ม่ือวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีนำาโดย 

นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำานวยการ 

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และสมาคม 

ธนาคารไทย ได้ต้อนรับคณะผู้แทนของ The Japanese Institute of Certified 

Public Accountants (JICPA) ที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริม Business 

Network ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับ

การให้บริการทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย
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สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 17 ปี สภาสถาปนิก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิก เน่ืองในโอกาส

วันครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก โดยมี

นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ีเลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัช ีเปน็ผูแ้ทน

สภาวชิาชพีบญัช ีเขา้มอบกระเชา้ดอกไมใ้หแ้ก ่นายเจตกำาจร 

พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมก้าวทันมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับใหม่

เม่ือวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2560  สภาวชิาชพีบญัชรีว่มกบัสมาคมนกัวเิคราะห์

การลงทนุ จดัอบรมหลกัสตูรกา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่

ในอนาคตทีจ่ะนำามาใชใ้นป ี2562 และ 2563 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ. ดร.วรศกัดิ ์

ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี ผศ.วิภาดา 

ตันติประภา กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 

การบัญชี พร้อมด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และนางสาวสมบูรณ์  

ศุภศิริภิญโญ กรรมการในคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี ร่วมเป็น

วิทยากร 

การจดัอบรมครัง้นีเ้พือ่เปน็การสง่เสรมิใหน้กัลงทนุ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

และนักวิเคราะห์มีความรู้ และความเข้าใจในแก่นของการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์

เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน  

(ACPACC) ครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และนายบุญเลิศ 

กมลชนกกลุ ประธานคณะอนกุรรมการดา้นงานตา่งประเทศ และมผีูแ้ทนจากกรมพฒันาธรุกจิการคา้เขา้รว่มประชมุดงักลา่วดว้ย

ACPACC เป็นการประชุมของผู้แทนของคณะกรรมการกำากับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก 

เพือ่กำาหนดแนวทางในการดำาเนนิการตาม MRA ของวชิาชพีบญัช ีซึง่รวมถงึการกำาหนดคณุสมบตั ิและขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน

ของนักบัญชีอาเซียน
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สภาวิชาชีพบัญชีให้ความร่วมมือและต้อนรับมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี นำาโดย 

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี นายวีระเดช  

เตชะวรินทร์เลิศ นักวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และดร.จุฬารัตน์  

จติไพศาลวฒันา ผูจ้ดัการสว่นงานตา่งประเทศ ใหก้ารตอ้นรบั Dr. Kenneth Ke  

ผูอ้ำานวยการดา้นการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยั Curtin ประเทศออสเตรเลยี 

เพื่อหารือและวางแผนเกี่ยวกับการพานักศึกษามาทัศนศึกษาและเรียนรู้ 

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “พัฒนานักบัญชี
อาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน”

เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

ร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

หลักสูตร “พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน” 

ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำานักงานบัญชีคุณภาพ

สู่ CLMV ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์อุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างสำานักงานบัญชีคุณภาพ สำานักงานบัญชี 

ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดังกล่าวให้ก้าวทัน 

มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำารายงานทางการเงินและภาษีอากรของประเทศไทย และ 

สปป.ลาว อีกด้วย

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Asian Corporate Governance Association 
(ACGA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี นำาโดย 

นายประสัณห์ เช้ือพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 

เลขาธิการสภาวชิาชีพบญัชี และนางมณรีตัน ์ศรเีสาวชาต ิผูอ้ำานวยการ 

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Asian 

Corporate Governance Association (ACGA) นำาโดย Mr. Jamie 

Allen, Secretary General of ACGA ซึง่ไดเ้ขา้เยีย่มชมสภาวชิาชพีบญัช ี 

พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน CG Watch 2016 โดย 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่อง Corporate Governance ของบริษัท 

ในตลาดทุนของประเทศในเอเชียเป็นลำาดับที่ 5 รองจาก สิงคโปร์ 

ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวัน
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรม Orientation Course “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING” สำาหรับ CFO

เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ

สำานักงาน ก.ล.ต. จัดงานอบรม Orientation Course สำาหรับ CFO ของ

บริษัท IPOs และ CFO ของบริษัทจดทะเบียน จำานวน 68 คน ภายใต้

หวัขอ้ “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING” ณ หอ้ง Grand 

Ballroom III โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok 

การอบรมครั้งนี้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญของ 

รายงานทางการเงินและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ต่อรายงานทางการเงิน และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สามารถนำาเสนอ

ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และ

ทำาให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของ

กิจการในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมการปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพ 

ผู้สอบบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลคุณภาพ 

งานสอบบัญชี ได้จัดอบรม “การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ” 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่จะส่งเสริม 

ให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพมากขึ้น การให้ข้อสังเกต 

และข้อควรระมัดระวังในการจัดทำากระดาษทำาการ เพื่อให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำาหนดฯ เกี่ยวกับการแจ้ง 

และยืนยันรายช่ือธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือช่ือ และนำาเสนอ

เรื่องใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ทราบ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม

อบรมกว่า 200 คน 

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานเปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี 

นำาโดยนางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ

บัญชีด้านการวางระบบบัญชี นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และ 

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมงาน 

เปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับ Thailand 

4.0” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทีมุ่ง่เนน้ขบัเคลือ่น 

ให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code เพื่อทำาให้ 

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงบริษัทจดทะเบียนเองยังสามารถสร้างผลการดำาเนินงานที่ดี และ 

สร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดงานเสวนาอันทรงคุณค่าประจำาปี Internal Audit in Disruptive Technology

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดเสวนาอันทรงคุณค่า 

ประจำาปี Internal Audit in Disrupt ive Technology ณ โรงแรม 

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ 

จากนายประสณัห ์เชือ้พานชิ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีกลา่วเปดิงาน โดยในชว่ง

เช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารหน่วยงานกำากับดูแล ได้แก่ นางบุษกร 

ธีระปัญญาชัย ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดร.ภูมิ ภูมิรัตน ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สำานักงาน ก.ล.ต. บรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ CAE in Disruptive Technology จากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และการตอบข้อซักถามและแลกเปล่ียนมุมมองจากผู้ร่วมงาน

และผู้เสวนา

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ใช้งบการเงินเพื่อพร้อมรับกับการลงทุนในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิกวา่ 320 ทา่น จากสมาคมผูถ้อืหุน้ไทย สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ชมรมวาณิชธนกิจ 

ภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมนักวิเคราะห์ 

การลงทุน ได้เข้าร่วมการอบรมและเสวนาในหลักสูตร “The New  

Auditor’s Report in the first AGM” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เพื่อสื่อสารให้กลุ่มผู้ใช้ 

งบการเงินที่มีความเชี่ยวชาญได้รับทราบและเตรียมความพร้อม

สำาหรับการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีผลักดันการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลด้วยการจัดสัมมนา The Digital Accountant

เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรม

สัมมนาหลักสูตร The Digital Accountant โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักบัญชี ถึงผลกระทบท่ีจะมาจากการเปล่ียนแปลง 

หลายๆ ด้านในยุคดิจิทัล และเริ่มต้นปรับบทบาทตัวเอง  

ด้วยการศึกษาและเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับสากล  

ที่จะมาปฏิวัติการทำางานของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ในช่วงบ่าย 

เป็นการบรรยายเรื่อง ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt 

ของกรมสรรพากร และการเสวนา Start up ของเมืองไทย 

กับการพัฒนาโปรแกรมบัญชีบนระบบ C loud  จั ดขึ้ น  

ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช  

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีให้กับมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี  

ได้บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที จำานวนกว่า  

130 ชิ้น เพื่อสนับสนุนโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

มลูนธิกิระจกเงา” โดยหลงัจากการไดร้บัมอบแลว้ ทางมลูนธิ ิ

จะนำาไปซ่อมบำารุงเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 

และส่งมอบให้แก่น้องในโรงเรียนเขตพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ซ่ึ ง เป็นพื้นที่ที่ มีความขาดแคลน 

อุปกรณ์ไอทีมาก

การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) คร้ังท่ี 124

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

ในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซ่ึงเป็นสมาชิก 

ของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) นำาโดย

นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี นางวิไล 

ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วม

การประชุม  AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 ณ ประเทศ

บรูไน ในการประชุมได้มีการพิจารณา AFA Mapping  

of the AFA Strategic ซึ่งจะเป็นแผนงานที่ AFA ต้องการ

ดำาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพบัญชี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “โครงการพัฒนา

บคุลากรดา้นการตรวจสอบภายในและดา้นการตรวจสอบและควบคมุ

ระบบสารสนเทศ” ระหวา่งสภาวชิาชพีบญัช ีและสมาคมผูต้รวจสอบ

และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok 

Chapter) ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักบัญชี จากประเทศฟิลิปปินส์

เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ ดร.สุวัจชัย  

เมฆะอำานวยชัย อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ นางสาวภาสิน 

จันทรโมลี อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ และดร.จุฬารัตน์  

จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ ให้การต้อนรับ  

คุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA   

ผู้บริหารสาขา Pampanga และนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์  

จำานวน 32 คน โดย ดร.สุวัจชัย ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และต่อด้วยการบรรยายเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีและประเด็น

ใหม่ๆ สำาหรับนักบัญชีในประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางฟิลิปปินส์ร่วมแนะนำาองค์กรวิชาชีพบัญชี PICPA สาขา Pampanga  

ต่อจากนั้นได้มีการเดินเยี่ยมชมอาคารและการทำางานภายในสำานักงานสภาวิชาชีพบัญชี
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การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี

ซึง่ประกอบไปดว้ยนางวไิล ฉทัทนัตร์ศัมี เลขาธิการสภาวชิาชพีบญัช ี 

และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงาน 

ต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม 

การประชมุคณะกรรมการประสานงานดา้นวชิาชพีบญัชแีหง่อาเซยีน  

(ACPACC) ครัง้ที ่6 ซึง่เปน็การประชุมของผูแ้ทนของคณะกรรมการ

กำากับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก 

เพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี  

ซึ่งรวมถึงการกำาหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

ของนักบัญชีอาเซียน

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำาหรับ SMEs

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ  

5 หนว่ยงานพนัธมติร ไดแ้ก ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ สำานกังานสง่เสรมิ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั บรษิทั ครสิตอลซอฟท ์จำากดั  

(มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)  

ได้ลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำาหรับ SMEs  

เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถปรบัเปลีย่นกระบวนการ 

ดำาเนินธุรกิจจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs  

ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สภาวิชาชีพบัญชีนำาคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 7

เ ม่ือวันที่  18 พฤษภาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

นำาคณะผูเ้ขา้อบรมหลกัสตูร CFO in Practice Certification Program 

รุ่นที่ 7 จำานวนกว่า 60 คน เดินทางไปดูงาน ณ บริษัท โออิชิ  

เทรดดิ้ง จำากัด โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายจากนางนงนุช 

บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารสายธุรกิจ 

เครื่องดื่ม อาหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมสวิสโซเทล 

เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชม 

โรงงานผลิตชาเขียวที่ทันสมัยที่สุด ณ นิคมอุสาหกรรมนวนคร  

การดูงานในครั้งน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมในหลักสูตร  

เพื่อเข้าใจกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจจากช่วงวิกฤตมาสู่การเป็น

อันดับ 1 ของตลาดชาเขียว โดยตลอดการดูงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารร่วมอธิบายในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด



สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการควบคุมภายในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาการควบคุมภายในยุค  

Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย  

ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประ เทศไทย โดยได้ รั บ เกี ยรติ จาก

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มากล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายรพี สุจริตกุล 

เลขาธิการสำานักงาน ก.ล.ต. มาบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ 

การขบัเคลือ่นบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

อย่างยั่งยืน และนายประสัณห์ เช้ือพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

บรรยายในหัวข้อ การสร้างระบบงานเพื่อรับมือกับความเส่ียงใหม่ 

และการเสวนาจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วข้อการควบคุม 

ภายในยุค Thailand 4.0 ในหัวข้อ การควบคุมภายในในมุมมอง 

ของผู้กำากับดูแล, Trend ของการควบคุมภายใน ในยุค Thailand 4.0,  

ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวัง

ใหมข่อง Stakeholders โดยมผีูเ้ขา้รว่มฟงัสมัมนาในครัง้นีก้วา่ 400 คน
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นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการ

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 

สภาวิชาชีพบัญชีปี 2560

การเลือกตั้ง
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การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีปี 2560

ตามท่ี คณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังและกำาหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือดำาเนินการเลือกต้ัง

นายกสภาวชิาชพีบญัช ีกรรมการซึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชกิสามญั และประธานคณะกรรมการวชิาชพีบญัชแีตล่ะดา้น 

ของสภาวิชาชีพบัญชี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 นั้น ผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการอำานวยการเลือกต้ัง 

ฉบับท่ี 5/2560 ปรากฏว่า “ผู้สมัครคณะท่ี 2” ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังมากท่ีสุด ส่งผลให้นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล  

ได้รับการดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยผู้สมัครในตำาแหน่งกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวม 5 คน  

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี รวม 6 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 12 คน และมีวาระ 

การดำารงตำาแหน่งปี พ.ศ. 2560 - 2563 ดังนี้

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล
หมายเลขประจำาตัว 2 (1)

กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ
หมายเลขประจำาตัว 2 (2)

นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์
หมายเลขประจำาตัว 2 (3)

นางดารินทร์  หยกไพศาล
หมายเลขประจำาตัว 2 (5)

นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ
หมายเลขประจำาตัว 2 (4)

นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์
หมายเลขประจำาตัว 2 (6)

ด้านการทำาบัญชี
นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี

หมายเลขประจำาตัว 2 (7)

ด้านการบัญชีบริหาร
นายวรวิทย์  เจนธนากุล
หมายเลขประจำาตัว 2 (9)

ด้านการบัญชีภาษีอากร
นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ
หมายเลขประจำาตัว 2 (11)

ด้านการสอบบัญชี
นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

หมายเลขประจำาตัว 2 (8)

ด้านการวางระบบบัญชี
นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย
หมายเลขประจำาตัว 2 (10)

ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล

หมายเลขประจำาตัว 2 (12)
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ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสามัญ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

เพ่ือดำาเนินการเลือกต้ัง

คณะกรรมการอำานวยการเลือกต้ังช้ีแจง

แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง

คณะกรรมการอำานวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

เพ่ือดำาเนินการเลือกต้ัง

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ

ประธานคณะกรรมการอำานวยการเลือกต้ัง

ตรวจสอบหีบบัตรเลือกต้ัง
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ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญมาใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญลงทะเบียน

รับบัตรเลือกต้ังเพ่ือใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังประจำาหน่วยเลือกต้ัง

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญลงทะเบียน

เพ่ือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสามัญมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสามัญเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
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ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพหีบบรรจุบัตรเลือกต้ังเพ่ือรอนับ

คะแนนเสียงเลือกต้ัง

บรรยากาศการนับคะแนนเสียงเลือกต้ังประจำาหน่วย

บรรยากาศการนับคะแนนเสียงเลือกต้ังแต่ละหน่วย

การประกาศผลการเลือกต้ัง

27รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 
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เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 นายจักรกฤศฏ์ิ  

พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชีวาระปี 2560 - 2563 ทั้ง 12 คน  

เข้ารับมอบงานจากนายประสัณห์ เชื้อพานิช อดีตนายก 

สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของ 

สภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานของ 

สภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรมที่สำาคัญ
16 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2560

นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563 เข้ารับมอบงาน

One Day Trip With FAP ตอน “ตามรอย...บ้านของพ่อ”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรม

สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อสมาชิกจำานวน 50 ท่าน ในโครงการ 

ตามรอยบา้นของพอ่ ณ โครงการสว่นพระองคส์วนจิตรลดา “วงัของ 

กษัตริย์ผู้พอเพียงที่สุดในโลก” เมื่อเดินทางไปถึงคณะสมาชิกได้

รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่โครงการเป็นอย่างดี และมีวิทยากร 

ประจำาโครงการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามตลอดการ

เยี่ยมชม ทุกโครงการของพระองค์ได้สร้างการเรียนรู้และการจดจำา

เปน็อยา่งยิง่ กจิกรรมนีท้ำาใหส้มาชกิไดพ้บปะพดูคยุและทำากจิกรรม

ร่วมกัน ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ

ในช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยัง “นิทรรศรัตนโกสินทร์”  

เพือ่เรยีนรูข้อ้มลูจากแหลง่รวบรวมความรูท้างประวตัศิาสตร ์ศิลปะ 

และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่ สุด 

ในประเทศไทย การเดินทางคร้ังน้ีนอกจากจะสร้างความปล้ืมปิติ

ในการเข้าชมโครงการส่วนพระองค์แล้ว ยังสร้างความอบอุ่น 

แก่เพ่ือนสมาชิกชาวบัญชีท่ีได้มีโอกาสท่องเท่ียวกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ

บัญชีอีกด้วย 
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งานเสวนานานาชาติ Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนานานาชาติ 

“Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements 

(MRAs): The Needs of National Regulatory Change” ณ  โรงแรม

รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นละประเด็นท้าทายของความจำาเป็นในการพัฒนา

ปรับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วม

คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ แพทย์ 

ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำารวจ บัญชี และการท่องเท่ียว

การประชุม IFAC – SMO Workshop

เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2560 สภาวชิาชพีบญัชใีนฐานะองคก์ร

วชิาชพีของประเทศไทย ซึง่เปน็สมาชกิของ International Federation 

of Accountants (IFAC) และ ASEAN Federation of Accountants 

(AFA) นำาโดยนายอดุม ธนรูตันพ์งศ ์ผูจั้ดการฝา่ยมาตรฐานการบญัช ี 

และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ  

ได้เข้าร่วมการประชุม  International Federation of Accountants 

(IFAC), Statements of Membership Obligations (SMO), Workshop 

Realizing the Power of PAOs: Credibility, Competency, and 

Collaboration ณ ประเทศเวียดนาม โดยในการประชุมได้มี

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและ

นำามาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 

วิชาชีพอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหารจากสำานักงาน ก.ล.ต. ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ  

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สำานักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูง ได้ประชุมร่วมกับ 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ 

กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึงมี 

การหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมและ 

ผลักดันวิชาชีพบัญชีให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป
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สภาวิชาชีพบัญชีมอบหนังสือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
กว่า 140 สถาบัน

เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 สภาวชิาชพีบญัชมีอบหนงัสอื

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม  

1 และ 2 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 140 สถาบัน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษานำาไปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอนทางด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

โดยหนังสือมาตรฐานทางการเงินทั้ง 2 เล่มเป็นฉบับปรับปรุง 

ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับล่าสุด โดยเล่มที่ 1  

ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน 

และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ และเล่มที่ 2 ประกอบด้วย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

งาน 1-On-1 Business Matching With Singapore SMPs

เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 Institute of Singapore 

Chartered Accountants (ISCA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี

ของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิก ASEAN Federation  

of Accountants (AFA) เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดงาน 

1-on-1 Business Matching โดยภายในงานได้รับความร่วมมือ 

จากสภาวิชาชีพบัญชี ในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร SMPs ไทย  

ไดพ้บปะพดูคยุ และขยายโอกาสความรว่มมอืทางธรุกจิกบัผูบ้รหิาร 

SMPs (Small and Medium-sized Audit Practices) จากประเทศ

สิงคโปร์ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท 

Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ประชุมหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร Institute 

of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ซึ่งเป็นองค์กร

วิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิก ASEAN 

Federation of Accountants (AFA) เชน่เดยีวกบัสภาวชิาชพีบญัช ี

ได้จัดโครงการ SPRING – ISCA Business Trip ซึ่งเป็นโครงการ

นำาผู้บริหารจาก SMPs (Small and Medium-Sized Audit 

Practices) ของประเทศสิงคโปร ์มาศึกษาดงูานและหาพนัธมติร

ในการดำาเนนิธุรกจิยงัประเทศไทย และแลกเปล่ียนประสบการณ์

เกีย่วกบัการดำาเนนิงานดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัชรีะหวา่งกนั
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สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House) 

สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open 

House) ให้แก่คณะบุคลากร อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาสาขาบัญชี  

โดยภายในงานน้ีมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ได้แก่ นายกิตติพงษ์ 

เลิ ศอนันต์  ผู้ จั ดการฝ่ ายบริ ก ารสมาชิ กและกำ ากั บดู แล 

ที่บรรยายในหัวข้อ “ความสำาคัญของนักบัญชีกับการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ” พรอ้มแนะแนวเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีบญัชี

และเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี ร่วมด้วย ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา  

ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ ที่มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ  

“การกา้วสู่นกับญัชีวชิาชีพอาเซยีน ASEAN CPA” และ “จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการ 

เปดิบา้นสภาวชิาชพีบญัช ี (Open House) ทัง้สิน้จำานวน 4 ครัง้ ไดแ้ก่

ครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วม

โครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 40 คน

ครั้งที่ 2/2560 จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้เข้าร่วม

โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา กว่า 73 คน

ครั้งที่ 3/2560 จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วม

โครงการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กว่า 16 คน

ครั้งที่ 4/2560 จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วม

โครงการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร กว่า 400 คน

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานสัมมนากฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา “กฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

และปญัหาเร่งดว่น” ทีส่มาคมนกัประเมนิราคาอสิระไทย รว่มกบัสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรพัยส์นิแหง่ประเทศไทยจดัขึน้ ณ อาคาร

เฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยการสัมมนาคร้ังน้ีสภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ตอ่การขบัเคลือ่นใหม้ ีพ.ร.บ. การประกอบวชิาชพีประเมนิมลูคา่ทรัพย์สิน ซ่ึง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประเมินมีความเป็นมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียิ่งขึ้นต่อไป
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สำานักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
จัดสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)  

สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเห็นถึง 

ความสำาคัญของการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเฉพาะ

วรรคเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี 

(Key Audit Matters - KAM) จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนา 

ในหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ไทยอย่างแท้จริง” ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  

KAM แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์การลงทุน และ 

ผู้บริหาร และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร KAM ของผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี 

จากส่วนงานกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดโดย

สำานกังาน ป.ป.ช. และหอการคา้รว่มระหวา่งประเทศในประเทศไทย  

(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : 

JFCCT) ณ ฟอร์จูนแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน  

กรุงเทพฯ

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงาน “วันพาณิชย์ ปี 2560” วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 97 ปี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี 

นำาโดยนายประเสรฐิ หวงัรตันปราณ ีประธานคณะกรรมการวชิาชพี 

บัญชีด้านการทำาบัญชี นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

สภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการ เข้าร่วมงาน  

“วันพาณิชย์ ปี 2560” ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำานักงาน

ปลดักระทรวงพาณชิย ์เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวง

พาณิชย์ครบรอบ 79 ปี โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณชิย ์ไดป้าฐกถาพเิศษในหวัข้อเรือ่ง “ศาสตรพ์ระราชา 

กับการค้ายุคใหม่” และมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง 

“ศาสตร์พระราชา..กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
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การบรรยาย “วิธีการพิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 
แก่กรรมการจรรยาบรรณ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการจรรยาบรรณ กำาหนดให้จัดบรรยายการปฐมนิเทศน์ (Orientation) วิธีการ

พิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่พิจารณาคดีจรรยาบรรณ ซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญในการบริหารความยุติธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ถูกกล่าวหาและ 

ผู้กล่าวหาที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมฟังเพื่อนำาความรู้ที่ ได้รับมาพัฒนาต่อยอด 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

การประชุม World Standard-Setters Conference 2017

เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

ในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFRS 

Foundation นำาโดย รศ. ดร.สมชาย สภุทัรกลุ ประธานคณะกรรมการ 

กำาหนดมาตรฐานการบัญชี และนางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการ

ในคณะกำาหนดมาตรฐานการบญัช ีเปน็ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุ  World 

Standard-Setters Conference 2017 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ โดยในการประชุมได้มีการสรุปภาพรวมของนโยบาย

และแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards)  

เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ การกำาหนดและการบงัคบัใช ้ 

ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและความก้าวหน้าของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น 

สัญญาประกันภัย (Insurance Contracts) เคร่ืองมือทางการเงิน 

(Financial Instruments) กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการ

เงินใหม่ (Conceptual Framework for Financial Reporting) และ

การนำาไปถือปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) โดยได้

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานกำาหนด

มาตรฐานการบัญชีทั่วโลก
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สภาวิชาชีพบัญชี ส่งมอบดอกไม้จันทน์สำาหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี นำาโดย 

นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ

หน้าที่แทนผู้อำานวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้า

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำาด้วยใจ ถวาย

อาลัยพ่อหลวง ร.๙” สำาหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดธาตุทอง รวมถึงส่งมอบ 

สมุดลงนามถวายความอาลัยที่เปิดให้สมาชิกได้ร่วมลงนามต้ังแต่ 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ให้แก่สำานักงานเขตวัฒนา โดยมีว่าท่ีร้อยตรี

บุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำานวยการเขตวัฒนา เป็นผู้รับมอบ 

พิธีทำาบุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพ

บญัช ีซึง่ในปนีีไ้ดเ้วยีนบรรจบครบรอบ 13 ป ีสภาวชิาชพีบญัชจีงึจดั 

พธิทีำาบญุขึน้ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2560 ณ อาคารสภาวชิาชพีบญัช ี

โดยนายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีเปน็ประธาน

ในพิธี และมีอดีตนายกสมาคมฯ อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี  

คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีส่ภาวชิาชพี

บัญชี พร้อมใจเข้าร่วมพิธีทำาบุญ แด่พระภิกษุสงฆ์จำานวน 9 รูป

ภายหลงัจากเสรจ็สิน้พธิทีำาบญุ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ  

นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบเงินบริจาคจาก “โครงการทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 

12 ป ีสภาวชิาชพีบญัช”ี ซึง่สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชไีดร้ว่มบรจิาคเงนิเพือ่ทำาบญุในโครงการนีม้าตัง้แตป่ลายป ี2559 มยีอดเงนิ 

บริจาครวม 926,913.41 บาท ให้แก่พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ) รองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม  

เพื่อดำาเนินโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

จังหวัดนครปฐม โดยใช้ชื่อ “อาคารอเนกประสงค์ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”

การทำาบุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีในปีน้ี นอกจากจะนำามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลท่ีได้ทำาบุญร่วมกัน 

ระหว่างนายกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ยังนำามาซึ่ง

ความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจที่สภาวิชาชีพบัญชีได้เป็นตัวแทนของสมาชิกในการมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88

ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

ไดเ้ขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการประสานงานดา้นบรกิารอาเซยีน  

(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 88  

ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมนี้แบ่งเป็น 

การประชุมกลุ่มย่อยที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี คือ การประชุม 

คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN  

Chartered Professional Accountant Coordinating Committee 

(ACPACC)) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ 

และองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศไทย ทั้งนี้ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธาน

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุม ACPACC รอบระยะเวลา 2 ปี
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สภาวิชาชีพบัญชีจับมือกรมการปกครอง ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการ

เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ

กรมการปกครอง ลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ 

“ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียน

กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี ONLINE และการขอใช้โปรแกรม

สำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน” เพ่ือเป็นการนำา

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในการติดต่อขอรับบริการกับสภาวิชาชีพบัญชี 

นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

เปิดเผยว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี ONLINE และ

การขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน

ฉบับน้ีเป็นโครงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงตอบสนอง

ต่อนโยบายของรัฐในการบูรณาการข้อมูล มุ่งสู่การเป็นรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และขานรับนโยบาย Thailand 4.0 

การนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการน้ัน จะช่วย

ทำาให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำาตัวประชาชน 

ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้สมัครสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ท่ีสุด อีกท้ังยังลดความซ้ำาซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนผู้ท่ีประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

บัญชี และย่ืนคำาขอรับใบอนุญาตต่อสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความสะดวกมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกธุรกิจ

ในปัจจุบันท่ีต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสามารถนำาไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะดำาเนินการเช่ือมโยง

ข้อมูลอย่างมีมาตรฐานและคำานึงถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด และบันทึกข้อตกลง

น้ีจะเป็นก้าวสำาคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ

ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีสมาชิกประมาณ 81,000 คน สามารถผลิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้มากกว่า 9,000 คน และ

มีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเหล่าน้ีเป็นกลไกสำาคัญท่ีในการช่วยเพ่ิมศักยภาพและผลักดันเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างม่ันคง อีกท้ังยังมีส่วนช่วยทำาให้รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน 

ตามหลักการบัญชี มีความโปร่งใส สร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้วางไว้

งานสัมมนา “นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาหัวข้อ “นักลงทุนอิสระ

และกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี โดยมี 

สมาชิกของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมกว่า 300 ท่าน ซึ่งภายในงาน 

ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ 

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต Charter Director นางสาวสุวภา เจริญย่ิง 

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติ จำากัด (มหาชน) 

นางวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด และนางสาวศุนันทวดี อุทาโย (Moderator)  

มาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวโน้มความคิดใหม่ๆ ของการลงทุน การกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ ในมิติความสำาคัญ 

ของกรรมการอิสระให้กับสมาชิกและผู้ลงทุนเป็นอย่างดี
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สภาวิชาชีพบัญชีสร้างความประทับใจแก่สมาชิกก่อนส้ินปี จัดโครงการ One Day Trip With FAP คร้ังท่ี 2 

เม่ือท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการ 

One Day Trip with FAP ครั้งที่ 2 “ล่องเรือเพลิน...เดินชม

วังบางขุนพรหมและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ”  

โดยในครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้นำาสมาชิกกว่า 60 คน เดินทาง

แบบพิเศษด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาแบบเช่าเหมาลำา เพ่ือพาสมาชิก 

เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้น

ละเอียดละอออันเป็นเอกลักษณ์ และรับฟังการบรรยายจาก

วิทยากรประจำา “พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งเล่าถึง

การดำาเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย และการจัดแสดง

วิวัฒนาการเงินตราโบราณและธนบัตรหายาก อันเป็นมรดก

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย หลังจาก 

นั้นได้เข้าเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของราชพัสตราจากผ้าไทย 

งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของราชสำานักไทยอันเป็นเอกลักษณ์ 

ของชาติ อาทิ เคร่ืองโขน และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์แบบต่างๆ ณ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ” ซ่ึงนับว่าสร้างความต่ืนตาต่ืนใจไม่น้อยให้แก่

สมาชิก และส่งท้ายการเดินทางยังได้เข้าสักการะ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำาปอกง” ณ “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร” 

และชมความงามของพระปรางค์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล 

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 18 ปี สภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี นำาโดย 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการสภาวิชาชีพ

บัญชีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดี 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสภาวิศวกร  

ณ อาคารสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร 

นายกสภาวิศวกร และนายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1  

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สภาวิชาชีพบัญชีทำาการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำาปี 2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดฝึกซ้อม

ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ในองค์กรทุกท่านตระหนักถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ในความปลอดภัย

ของชีวิต ทรัพย์สิน ของตนเอง ผู้ร่วมงาน และบุคคลภายนอก โดยมี 

ทีมวิทยากรผู้ชำานาญการจากสำานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย สถานีดับเพลิงคลองเตย มาถ่ายทอดความรู้ทักษะ

เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกัน และวิธีการดับเพลิง

ประเภทต่างๆ รวมถึงการจำาลองสถานการณ์จริงให้เข้าร่วมฝึกซ้อม

ในครั้งนี้
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สภาวิชาชีพบัญชีรองรับการให้บริการสมาชิก ขยายช่องทางการชำาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล  

นายกสภาวชิาชพีบญัช ีและนายวรีเดช อคัรผลพานชิ รองกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด ร่วมลงนามใน “บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรี  

ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กล่าวภายในงานว่า “ภารกิจ

หนึ่งที่สำาคัญของสภาวิชาชีพบัญชี นั่นก็คือการรับสมัครสมาชิก

และการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

ซ่ึงผู้ใช้บริการจำาเป็นต้องชำาระค่าธรรมเนียมให้แก่สภาวิชาชีพ

บัญชีเป็นประจำาทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีมีช่องทาง 

การชำาระคา่ธรรมเนยีมอำานวยความสะดวกผูใ้ชบ้รกิารมากมาย อาท ิ 

การรับชำาระค่าธรรมเนียมผ่านใบแจ้งชำาระเงิน (Bill Payment)  

ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM Internet/ Mobile Banking 

และการชำาระเงินผ่านการตัดบัตรเครดิต เป็นต้น การลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ผา่นเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิในครัง้นี ้จงึนบัเปน็กา้วสำาคญัในการขยายชอ่งทางการใหบ้รกิารและอำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์

เซอร์วสิ กวา่ 12,000 สาขาทัว่ประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง และจะไม่หยดุยัง้ในการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้รกิาร ขยายชอ่งทาง 

การรับชำาระค่าธรรมเนียมให้ทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับยุคสมัย โดยคำานึงถึงสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

เป็นสำาคัญ”

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี นำาโดย 

นางภูษณา แจม่แจง้ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสภาวชิาชพีบญัชีปฏบิตัหินา้ที ่

แทนผูอ้ำานวยการ และเจา้หนา้ทีส่ว่นงานกฎหมายสภาวชิาชพีบญัช ี 

เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

และกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัชใีนแตล่ะภมูภิาค จดัโดยสำานกังาน

กฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล 

แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ก า รสั มมนา รั บฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ นนี้ มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์  

เพื่อทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ คือพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 

ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้จากหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน สำานักงานบัญชี ฯลฯ เพื่อนำาไปประกอบการ 

แก้ไขร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อไป
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โครงการอบรม Train The Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการอบรม Train the Trainer  

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำาหรับอาจารย์ 

ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ซ่ึงการอบรมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง

คือระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 (Module 1) และวันที่ 

6 - 7 ธันวาคม 2560 (Module 2) ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 142 ท่าน (Module 1) และ  

110 ท่าน (Module 2)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ 

ที่ ถูก ต้องสำาหรับอาจารย์ ผู้สอนวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ ISACA Bangkok Chapter จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน 
Cyber Security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 สภาวชิาชพีบญัชรีว่มกบัสมาคม

ผู้ตรวจและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA 

Bangkok Chapter) จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber 

Security สำาหรบัผูต้รวจสอบและนกับญัชใีนยคุ 4.0 ดว้ยการเลง็เหน็

ความสำาคญัของความมัน่คงปลอดภยัดา้นไซเบอร ์(Cyber Security) 

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

กบัผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบและนกับญัช ีในยคุ 4.0 ณ หอ้ง Ballroom 

โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

การเสวนาคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

วิชาชีพบัญชี นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคมผู้ตรวจสอบ 

และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ และคณะทำางาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม ด้านการตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการเสวนา

ครั้งนี้มีหัวข้อ Cyber Security for Auditors and Accountants 

โดยนายปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ผู้อำานวยการ

ศูนย์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กองทัพบก 

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์หัวข้อ “ความเสี่ยงและผลกระทบของ Cyber ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและนักบัญชี” โดยนายมานิต พาณิชย์กุล 

คณะทำางานโครงการพฒันาหลกัสตูรอบรม ดา้นการตรวจสอบภายในสภาวชิาชพีบญัช ีดร.เยาวลกัษณ ์ชาตบิญัชาชยั กรรมการ 

ในคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการวางระบบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีดร.อมฤต เหลา่รกัพงษ ์Executive Vice President Head 

of IT Strategic and Program Management office Division Bank of Ayudhya PCL. พร้อมด้วย นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม เป็น

ผู้ดำาเนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน 
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ผลการดำาเนินงานด้านการทำาบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีของผู้ทำาบัญชี

ที่เสมือนเป็นต้นน้ำาของงานบัญชีทั้งหมด ถ้าผู้ทำาบัญชีเข้าใจ

มาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้องและได้นำาไปปฏิบัติงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ มีความโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได ้ยอ่มสง่ผลใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้ง 

และน่าเชื่อถือ อันทำาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำาข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่ผูท้ำาบญัช ี

ในยคุ 4.0 จำาเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัตอ่ยคุสมยั โดยจะตอ้ง 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำามาประยุกต์ 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนและองค์กร 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชีจึงได้

มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ทำาบัญชีให้มีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับของใช้ผู้บริการ โดยจัดทำาหลักสูตรการอบรมใหม่ๆ 

ให้กับผู้ทำาบัญชีทั้งภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา และการจัดทำา 

คู่มือผู้ทำาบัญชี เพื่อให้ ผู้ทำาบัญชีมีแนวทางการปฏิบัติ 

อย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนผู้ทำาบัญชีเข้าใจมาตรฐานการบัญชี 

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำาบัญชีอาจมีอุปสรรคจากการนำามาตรฐาน

การบัญชีมาใช้ปฏิบัติจริง คณะกรรมการจะประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหาให้กับผู้ประกอบการสำาหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรหรือประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ ตลอดจน 

ติดตามดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักบัญชีทุกภาคส่วน

ในป ี2560 คณะกรรมการไดด้ำาเนนิการจดัการอบรม/

สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำาบัญชี ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุน

การผลิตดว้ย Material Flow Cost Accounting 

จำานวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 181 คน

2. การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร จำานวน 2 รุ่น 

มีผู้เข้าอบรมรวม 53 คน

3. The Digital Accountant จำานวน 2 รุ่น  

มีผู้เข้าอบรมรวม 170 คน

4. ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำางบการเงิน 

และการยื่นภาษี เงินได้  จำ านวน 2 รุ่น  

มีผู้เข้าอบรมรวม 155 คน

5. เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงาน

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

ภาพบรรยากาศการอบรม “The Digital Accountant”

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการ

วิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ภาพบรรยากาศการอบรม “How to Start Accounting 

Firm Business” ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการเข้าดูงานในหลักสูตร 

“Professional Controller” ณ บริษัท CP RAM

ทางการเงนิสำาหรบับญัช ีPAEs/NPAEs/SMEs  

เปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑท์างภาษสีรรพากร 

จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 281 คน

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน 

จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 130 คน

7. การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจ

ทั่วไป จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 182 คน

8. M-Score ดชันช้ีีวดั...? งบการเงนิและหลกันติิ

บัญชีศาสตร์ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 

62 คน

9. เทคนคิการจดัทำาและยืน่แบบ บช.1 ใหถู้กตอ้ง 

ตามประกาศ ป.ป.ช .  จำ านวน 2 รุ่ น  

มีผู้เข้าอบรมรวม 166 คน

10. How to Start Accounting Firm Business 

สัมมนาการเริ่มต้นธุรกิจสำานักงานบัญชี

จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 86 คน

11. ประกาศนียบัตร Professional Controller 

จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน

12. การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชี

ต้นทุนงานสั่งทำาและบัญชีต้นทุนช่วง จำานวน 

2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 81 คน
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นอกจากการจัดอบรม/สัมมนาแล้วคณะกรรมการได้ดำาเนินการในเรื่องอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว

 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่  

ซึ่งผู้ทำาบัญชีจะต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และต้องการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักบัญชี วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานบัญชี โดยนำาเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ปฏิบัติง่ายมาใช้ คณะกรรมการจึงได้ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว โดยผู้ประกอบการ

สามารถบันทึกรายการธุรกรรมปกติ และระบบจะดำาเนินการบันทึกบัญชีและออกงบการเงิน รวมถึงการส่งงบการเงินให้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร-โดยอัตโนมัติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการ

2) การศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

 มาตรฐานการบัญชีบางฉบับมีความยากในการทำาความเข้าใจ ยุ่งยากในการปฏิบัติ มี MODEL ทางการเงิน เข้ามา

เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ทำาให้เกิดต้นทุนเพิ่ม มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ และบางครั้งกระทบต่อ 

ภาพรวมของธุรกิจ เช่น IFRS9 คณะกรรมการได้ทำาหน้าที่รับปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติ เพื่อประสานงานแก้ไขกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะดูแลผู้ประกอบการทุกระดับ

3) การขอผ่อนผันเรื่องบัญชีชุดเดียวตามมาตรา 8 ของพระราชกำาหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ 

 เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558

 ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการให้กิจการมีบัญชีชุดเดียวและให้เวลานิติบุคคลปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง

ตามความเปน็จรงิ โดยผูป้ระกอบการจะไดส้ทิธปิระโยชนท์างภาษอีากร และใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้ธนาคารพาณชิยใ์ห้

สินเชื่อแก่นิติบุคคลด้วยการพิจารณาข้อมูลตามงบการเงินที่นำาส่งกรมสรรพากรเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 

2562 แต่มีกิจการ SMEs จำานวนมากที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม

 สภาวิชาชีพบัญชีได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจึงได้ เข้าร่วมชี้แจงและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ 

คณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาและตดิตามสถานการณท์างเศรษฐกจิ การเงนิและการคลังของประเทศ สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ 

เพือ่ขอผอ่นผนัใหแ้กก่จิการ SMEs ในระยะสัน้ และแนวทางแกไ้ขปญัหาระยะยาว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการของธนาคาร

แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และคณะอนุกรรมการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

4) การพัฒนาความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร และการบริหารเงินให้แก่เกษตรกร

 เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคิดต้นทุนการทำาเอกเทศสัญญาการบริหารการเงิน  

คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาทนายความ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อกับเกษตรกร 

เพื่อร่วมช่วยพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำาเนินการด้านการสอบบัญชี

สภาวชิาชพีบญัชไีดมุ้ง่มัน่พฒันาผูส้อบบญัชแีละสำานกังานสอบบญัช ีและรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นโดยคำานงึถงึประโยชน์

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นหลัก รวมถึงการนำานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอดีตมาสานต่อ 

อยา่งตอ่เนือ่งตามภารกจิของคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการสอบบญัช ีซึง่จะสามารถชว่ยสง่เสรมิผูส้อบบญัชแีละสำานกังาน

สอบบัญชีทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันจะนำาไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการสอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับ

ของสาธารณชน โดยมีสรุปผลการดำาเนินงานในรอบปี 2560 ดังต่อไปนี้

ภาพรวมความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี ศึกษาและติดตาม 

การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือม่ัน มาตรฐานงานบริการเก่ียวเน่ือง 

และคำาอธบิายวธิปีฏบิตังิานสอบบญัชรีะหวา่งประเทศของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชแีละการใหค้วามเชือ่มัน่ระหวา่ง

ประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) ทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงและฉบับที่กำาหนดขึ้น

มาใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำาเนินการแปลและเผยแพร่มาตรฐานเหล่านั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษา 

และนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุงตาม Addressing 

disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project (เกี่ยวเนื่องจากการปรับปรุงรายงาน

ผูส้อบบญัชรีปูแบบใหม)่ รวมทัง้สิน้ 17 ฉบบั โดยการปรบัปรงุดงักล่าวเปน็การปรบัปรงุเนือ้หาและถอ้ยคำาบางส่วนใหส้อดคลอ้ง

กับการปรับปรุงข้างต้น

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน 1 2

1 TSA 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี

✓

2 TSA 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี ✓ ✓

3 TSA 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน ✓

4 TSA 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ✓

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ 

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม  

“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน 1 2

5 TSA 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ 
งบการเงิน

✓

6 TSA 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน ✓

7 TSA 315
(ปรับปรุง)

การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
โดยการทำาความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

✓

8 TSA 320 ความมีสาระสำาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ✓

9 TSA 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ✓

10 TSA 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ ✓ ✓

11 TSA 500 หลักฐานการสอบบัญชี ✓

12 TSA 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก ✓

13 TSA 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับ 
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

✓

14 TSA 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ✓

15 TSA 580 หนังสือรับรอง ✓ ✓

16 TSA 600 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของ 
ผู้สอบบัญชีอื่น

✓

17 TSA 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ ✓

หมายเหตุ  1. ปรับปรุงตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project

 2. ปรับปรุงตาม Auditor Reporting project

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณา

กฎหมายและขอ้บงัคบัในการตรวจสอบงบการเงนิ” ซึง่เปน็การปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานจรรยาบรรณระหวา่งประเทศ

ที่กำาหนดโดย IESBA เรื่อง “Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)” เพื่อเป็นแนวทาง 

ใหแ้กผู่ส้อบบญัชใีนการตอบสนองตอ่การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเมือ่พบหรอืสงสยั และเปดิรบัความคดิเหน็เกีย่วกบั 

มาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560

นอกจากการแปลและเผยแพร่มาตรฐานตามท่ีกล่าวมาแล้ว ระหว่างปี 2560 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

และเทคนิคการสอบบัญชีได้ทำาการศึกษา Discussion Paper เรื่อง Exploring the Demand for Agreed-Upon Procedures 

Engagements and Other Services, and the Implications for the IAASB’s International Standards และจัดทำา Comment 

letter แสดงความคิดเห็นตอบกลับไปยัง IAASB

สำาหรับมาตรฐานการสอบบญัชแีละมาตรฐานระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาปรบัปรงุ

และคาดว่าจะเผยแพร่ในอนาคตตาม work plan ปี 2017 - 2018 ของ IAASB ได้แก่ 



การจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สภาวิชาชีพบัญชีดำาเนินการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีกำาหนดการ

จัดการทดสอบเป็นรายไตรมาส กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี รวมทั้งส้ิน 3 ครั้งต่อปี   

โดยได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ดำาเนินการ

กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ เพื่อให้การจัดการทดสอบเป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  

สภาวิชาชีพบัญชียังได้แต่งต้ังอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา ประกอบด้วย

• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี

• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี

• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย 

 คอมพิวเตอร์

• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

ซ่ึงในการจัดการทดสอบแต่ละคร้ังอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา 

ได้มีการประชุมเพ่ือจัดทำาคลังข้อสอบ ปรับปรุงขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตของ 

ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท้ัง 6 รายวิชา ให้เป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสม และทันสมัย รวมท้ังได้รับความร่วมมือ

จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้พิจารณาออกข้อสอบและพิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบของ

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในแต่ละครั้ง โดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบนั้นสามารถวัดความรู้ความสามารถ

ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทดสอบ ประจำาปี 2560 ดังนี้

❖ สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา ในปี 2560
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❖ สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา ในปี 2557 - 2560

❖ สถิติผู้สอบผ่านครบทุกรายวิชา (ราย) ในปี 2556 - 2560



47รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

ภาพบรรยากาศการจัดทดสอบ CPA ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ภาพบรรยากาศ “พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2560”

พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรายใหม่

สภาวชิาชพีบญัชไีดจ้ดัพธิมีอบใบอนญุาตการเปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและอบรมจรรยาบรรณใหก้บัผูส้อบบญัชรีายใหม ่

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม  

รวมทั้งชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำาหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

โดยในปี 2560 คณะทำางานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้พิจารณาเห็นชอบ

คุณสมบัติของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำานวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 317 ราย และกำาหนดการจัดพิธีมอบ

ใบอนญุาตและการอบรมใหแ้กผู่ส้อบบญัชรีายใหมข้่างตน้ จำานวน 5 ครัง้ โดยมผีูส้อบบญัชรีายใหมเ่ขา้รว่มอบรมทัง้สิน้ 307 ราย
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี

อกีหนึง่ในภารกจิทีส่ำาคญัของสภาวชิาชพีบญัช ีคอื การดำาเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีเขา้ใจและปฏบิตังิาน

สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพงานสอบบัญชี (คณะอนุกรรมการ TSQC1) 

คณะอนกุรรมการ TSQC1 ไดม้อบหมายใหฝ้า่ยพฒันาและกำากบัดแูลคณุภาพผูส้อบบญัช ี(ฝา่ย TSQC1) ปรบัปรงุรปูแบบ

การกรอกข้อมูลในระบบแจ้งและยืนยันรายชื่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ในการดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งให้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Facebook, Line, Newsletter 

และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสอดคล้องกับข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 

โดยในปี 2560 ฝ่าย TSQC1 ได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

• มกราคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook @FAP.FAMILY เรื่อง “แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

ในยุค Thailand 4.0” ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานให้เข้ากับยุคสมัย โดยต้องรวบรวมหลักฐาน

ทีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอ เพือ่แสดงความคดิเหน็ตอ่งบการเงนิพรอ้มทัง้ความรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้ตามพฒันาการ

ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

• กุมภาพันธ์ 2560 : ส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีที่มีสถานะใบอนุญาตสิ้นผล แต่แจ้งลงลายมือชื่อในปี 2560 

จำานวน 35 ราย

• เมษายน - กรกฎาคม 2560 : สง่อเีมลแจง้เตอืนผูส้อบบญัชีทีย่งัแจง้รายช่ือธุรกจิไม่ครบถว้นหรอืแจง้ขอ้มูลไม่ถกูตอ้ง 

ในการลงลายมือชื่อปี 2559 กว่า 300 ราย

• กมุภาพนัธ ์กรกฎาคม และธนัวาคม 2560 : สง่อเีมลแจง้เตอืนผูส้อบบญัชทีีย่งัไมย่นืยนัการลงลายมอืชือ่ในป ี2558, 

2559 และ 2560 กว่า 5,700 ราย

• กันยายน 2560 : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, Line, FAP Newsletter และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ

ช่องทางการหาข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชีและบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีที่มีการลงลายมือชื่อ

ตรวจสอบงบการเงนิในป ี2560 ใหต้รวจสอบการแจง้รายชือ่ธรุกจิและยนืยนัการลงลายมอืชือ่ในปทีีแ่จง้ไวใ้หถ้กูตอ้ง

ครบถ้วน

• ธนัวาคม 2560 : หารอืรว่มกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย ์เรือ่งพฒันาฐานขอ้มูลนติบิคุคลในระบบแจง้

และยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อปรับปรุงชื่อนิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลนิติบุคคลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจากับกองข้อมูลธุรกิจ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• มกราคม - ธันวาคม 2560 : ดำาเนินการตามโครงการคลินิก เพื่อตอบปัญหาด้าน TSQC1 เดือนละหนึ่งครั้งตาม

กำาหนดการ

สำาหรับโครงการการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน (โครงการฯ) ฝ่าย TSQC1 ได้ติดตามความคืบหน้าของสำานักงานสอบบัญชี 

ที่ลงนามใน MOU กับสภาวิชาชีพบัญชี (phase 2 ของโครงการฯ) ในเรื่องการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพงานของ

สำานักงานและการจัดทำาเอกสารหลักฐานตาม TSQC1 ซึ่งได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สำานกังาน ก.ล.ต.) มาตัง้แตป่ลายป ี2557 และส้ินสุดระยะเวลาการสนบัสนนุ 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการ TSQC1 เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของ 

โครงการฯ จึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ ใหม่อีกครั้ง เพื่อนำาเสนอต่อสำานักงาน ก.ล.ต. 

ต่อไป

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ TSQC1 ยังได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการตรวจสอบ

และการควบคุมคุณภาพงานของสำานักงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำาระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาดังกล่าวไปใช้งาน

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการ TSQC1 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี กล่าวคือ การรักษาและดำาเนินการตามมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งในเร่ืองของความเป็นอิสระ การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส

มากที่สุด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี

นอกเหนือจากหลักสูตรอบรมด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้ดำาเนินการจัดอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปีแล้ว 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ให้ความสำาคัญในเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ๆ และหลักสูตรอบรมที่เป็นประเด็นร้อนประจำาปี โดยในปี 2560 ประเด็นหลักๆ ยังคงเป็น

เรื่องของรายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2559 โดยเฉพาะอย่างย่ิง “เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ หรือ  

Key Audit Matters (KAMs)” ซึง่นอกจากจะกระทบตอ่การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตโดยตรงแลว้ ผูใ้ชง้บการเงนิกไ็ด้

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานดังกล่าวเช่นกัน
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กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ

เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่งดำาเนินการ

เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมและสัมมนา ดังนี้

งานสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”

เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดงานสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”  

ณ หอประชมุศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเร่ือง KAM 

แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้วิเคราะห์การลงทุน และผู้บริหาร 

และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร KAM ของผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น (รุ่นที่ 5)

เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  

“เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น (รุ่นท่ี 5) ในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางบัญชี”  

ณ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนาทัศนคติและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรม “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” 

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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งานสัมมนา “Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ 

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

จัดงานสัมมนา “Essential Roles of Those Charged with  

Governance on New Auditor Reports”ณ โรงแรม 

สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ในองค์รวมของรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ โดยจะเน้น  

“เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งเป็นความเส่ียงที่สำาคัญที่สุด 

ในกระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะบทบาทหน้าที่ 

ทีจ่ำาเปน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังบการเงนิ เชน่ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารบริษัท และผู้บริหาร เป็นต้น 

ภาพบรรยากาศการอบรม “Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports” 

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

นอกจากความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจข้างต้นแล้ว สภาวิชาชีพบัญชียังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี

• ร่วมเป็นหน่ึงในคณะทำางานและคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำานำาข้าวเปลือก เพ่ือพิจารณาบริหารเงินกู้จนกว่า

จะชำาระแล้วเสร็จ และสรุปภาระหน้ีสิน ได้แก่ เงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินโครงการรับจำานำาข้าวเปลือก

ท่ีผ่านมาของรัฐบาล รวมถึงกำาหนดแนวทางจัดหาเงินทุนเพ่ือชำาระหน้ีคืนให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย โดยคณะทำางานเพ่ือพิจารณา

กระบวนการเก่ียวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation เพ่ือพิจารณาแนวทางในการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

สำาหรับปี 2560 พร้อมท้ังปรับปรุงตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนสำาหรับ

ใช้ในการขอหนังสือยืนยันยอดจากทุกธนาคาร และแจ้งข้อมูลการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด โดยข้อมูลท้ังหมด

ท่ีกล่าวมาได้เผยแพร่ไว้ใน ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับท่ี 30 แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

การเผยแพร่บทความและสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ

ระหว่างปี 2560 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำางานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้เรียบเรียง

และเผยแพร่บทความผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปน้ี

FAP Newsletter

อ่านใจผู้สอบบัญชี “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เรื่องสำาคัญ 

ในการตรวจสอบ Auditor’s View on Key Audit Matters

ฉบับที่ 49 ประจำาเดือน มกราคม 2560

มา update... เรื่องการตรวจ BOI กันเถอะ ฉบับที่ 49 ประจำาเดือน มกราคม 2560

จากอดีตถึงปัจจุบัน The Evolution of Auditing 

(วิถีการสอบบัญชีกับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน)

ฉบับที่ 50 ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จับกระแสความเคลื่อนไหวของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 55 ประจำาเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ของ IAASB กับ PCAOB 

ความเหมือนที่แตกต่าง

ฉบับที่ 58 ประจำาเดือน ตุลาคม 2560
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การปรับปรุงถ้อยคำาของตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ฉบับที่ 59 ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารด้านการสอบบัญชี (www.fap.or.th)

ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำาหรับกิจการ

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

Update รายงานผู้สอบบัญชี : เดือน ตุลาคม 2560

การปรับปรุงถ้อยคำาของตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี Update รายงานผู้สอบบัญชี : เดือน ตุลาคม 2560

ตัวอย่างกระดาษทำาการและเครื่องมือสำาหรับ

สำานักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)

การปฏิบัติงาน : เดือน ตุลาคม 2560

ตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยัน

ยอดธนาคาร และข้อมูลติดต่อสถาบันการเงิน

ในการส่งหนังสือยืนยันยอด

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 

แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี ้คณะทำางานเพือ่พจิารณาขอ้มลูเชงิคณุภาพเกีย่วกบัเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ (KAM) อยูร่ะหวา่งการจดัทำา

หนงัสอื “เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน สรปุตามอตุสาหกรรมและหวัขอ้ทีพ่บบอ่ย (พรอ้มตวัอยา่งของบรษิทั 

ในต่างประเทศ)” โดยจะวางจำาหน่ายอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2561
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ผลการดำาเนินงานด้านการบัญชีบริหาร

สภาวิชาชีพบัญชีมีความมุ่งมั่นในการยกระดับนักบัญชีให้เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีของผู้บริหารองค์กร โดยเน้นการเผยแพร่

การบัญชีบริหารที่ถือว่ามีความสำาคัญอย่างมากต่อการประสบความสำาเร็จของธุรกิจ เพราะเป็นกระบวนการในการให้ได้มาซึ่ง

ขอ้มูลสำาหรบัการวางแผนงานในอนาคต อีกท้ังยังเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน

บรรลเุปา้หมายขององคก์รรว่มกนัได ้รวมถงึผูบ้รหิารสามารถนำาขอ้มลูจากบญัชบีรหิารใชป้ระโยชนใ์นการวเิคราะหส์ถานการณ ์

การควบคุม และการประเมินผลภายในองค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจึงได้กำาหนดนโยบายและเป้าหมายในการกำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ

การบัญชีบริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับสากล พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็นผู้ที่ทันสมัย  

มีแนวคิดใหม่ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางให้คำาปรึกษาด้านบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี และผู้ประกอบการ 

ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตร CFO in Practice (Certification Program)

หลักสูตรนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ CFO เป็นผู้ที่มีความรอบรู้สามารถปฏิบัติงานผสมผสาน 

เทคนคิในการบรหิารงาน (Integrator) ในบทบาทของมอือาชพีดา้นการเงนิและการบญัช ีเพือ่ชว่ยงานผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และยังจะสามารถให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ CFO ได้เป็นอย่างดียิ่ง ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างเครือข่าย CFO หรือผู้ที่มีศักยภาพ

ในการเป็น CFO ขององค์กรต่างๆ ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในระดับองค์กร กลุ่มธุรกิจ และ

ระดับประเทศ และในปี 2560 ได้จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 7 ในระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2560 และ 2, 9 

มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ โดยได้จัดให้มีการดูงานนอกสถานท่ี ณ โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมชา 

ชั้นนำา มีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับการอบรมรวม 61 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม 

“CFO in Practice (Certification Program)”  

ณ โรงแรมสวิทโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

ภาพบรรยากาศการเข้าดูงานในหลักสูตร 

“CFO in Practice (Certification Program)” 

ณ บริษัท โออิชิ
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เนื้อหาหลักสูตร CFO in Practice 
(Certification Program)
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หลักสูตร Corporate Finance 

หลกัสตูรนีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีด่ทีางดา้นการเงนิใหก้บันกับญัชแีละผูส้อบบญัช ีโดยเฉพาะการคดิมลูคา่

ปจัจบุนัและอนาคตในดา้นการประกอบธรุกจิ เพือ่เลอืกแหลง่เงนิทนุทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร และทำาใหส้ามารถประเมนิโครงการ

ลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 3 รุ่น ดังนี้

  วันที่ 24 มีนาคม 2560  มีจำานวนผู้เข้าอบรม 59 คน

  วันที่ 22 กันยายน 2560  มีจำานวนผู้เข้าอบรม 88 คน

  วันที่ 16 ธันวาคม 2560  มีจำานวนผู้เข้าอบรม 76 คน

หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร 

หลกัสตูรนี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการจดัทำางบประมาณเพือ่การวางแผน รวมถงึวธิกีาร 

ในการจัดทำางบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์

มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความเห็นในการอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 3 รุ่น ดังนี้

  วันที่ 2 เมษายน 2560     มีผู้เข้าอบรมจำานวน 58 คน

  วันที่ 8 ตุลาคม 2560     มีผู้เข้าอบรมจำานวน 101 คน

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560   มีผู้เข้าอบรมจำานวน 75 คน

หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

หลกัสตูรนี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารของบรษิทัสามารถนำาขอ้มลูทางบญัชกีารเงนิและบญัชตีน้ทนุมาทำาการวเิคราะห ์

วางแผน การควบคุมประเมิน และวัดผลการดำาเนินงานในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  

รวม 3 รุ่น ดังนี้

  วันที่ 24 มิถุนายน 2560   มีผู้เข้าอบรมจำานวน 62 คน

  วันที่ 30 กันยายน 2560   มีผู้เข้าอบรมจำานวน 81 คน

  วันที่ 23 ธันวาคม 2560  มีผู้เข้าอบรมจำานวน 65 คน

หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

หลกัสตูรนี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหส้ามารถประเมนิผลการดำาเนนิงานของบรษิทัจากงบการเงนิได ้รวมถงึการวางแผนการ

ใช้ข้อมูลในงบการเงินให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 2 รุ่น ดังนี้

  รุ่นที่ 1  วันที่ 11 กันยายน 2560    มีผู้เข้าอบรมจำานวน 85 คน

  รุ่นที่ 2  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าอบรมจำานวน 91 คน

หลักสูตร Beyond Treasury Management

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานด้านการเงินให้กับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถให้กับ 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงิน มีความเข้าใจในบทบาท Beyond Treasury และสามารถบริหารทรัพยากรทางการเงิน 

รอบด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ความเป็น International Treasury โดยจัดการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 

ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมรวม 54 คน

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดเ้ผยแพรบ่ทความเพือ่แจง้ขา่วสารและความรูด้า้นการบญัชบีรหิาร ผา่นทาง FAP Newsletter 

ได้แก่ บทความเรื่อง “บันไดสู่การเป็น CFO และบทบาทที่เปลี่ยนไปในอนาคต” และเรื่อง “5 Dos and Don’ts เพื่อก้าวสู่ความ

สำาเร็จในการเป็น CFO” รวมทั้งจัดทำา Accounting Tip ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อ “บทบาทของ CFO ในอนาคต” 

หรือ “The future of CFOs” เผยแพร่ผ่าน Facebook และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำาเนินงานด้านการวางระบบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชีมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและ

ขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการผนึกกำาลังร่วมกับ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนและภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชีให้เป็น

นักออกแบบระบบงานในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 

ซึ่ งเป็นความท้าทายอย่างมากของผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านการวางระบบบัญชี เนื่องจากจะต้องเป็นผู้รอบรู้

ในหลายมิติ อาทิ มิติทางธุรกิจ มิติด้านการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ และมิติด้านความย่ังยืน ดังน้ัน นักวางระบบ

บัญชีที่ดีในยุคนี้จะต้องเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้รับบริการ เพื่อการออกแบบระบบงาน 

ทีมี่ความถกูตอ้ง รวดเรว็ และเชือ่ถอืไดใ้นทกุวงจรธรุกจิ ภายใต้

การบรหิารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  

เหมาะสม และมีประสิทธิผล ซ่ึงระบบการปฏิบัติงานที่ดี 

จะเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้องค์กรสามารถดำาเนินงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม 

“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ดังนั้น คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีจึงมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระบบบัญชี และ 

การควบคมุภายในทีด่แีกผู่บ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัในทกุอตุสาหกรรม เนือ่งจากทกุคนตา่งมสีว่นรว่มในความรบัผดิชอบ 

ต่อการควบคุมงานต่างๆ ขององค์กร โดยได้ดำาเนินการจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

1. COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 105 คน

2. ความเสี่ยงและการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Risk and IT Governance จำานวน 2 รุ่น 

 มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน

3. การบริหารความเสี่ยง จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 47 คน

4. การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 46 คน

5. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน

6. Professional Forensic Accounting จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 35 คน

7. กระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 42 คน

8. AC HOT update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 171 คน

9. Board of Director & Senior Leader Course “Leading Role in Insurance Business” จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรม

รวม 53 คน

10. Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 33 คน

11. การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 114 คน

12. เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 63 คน

13. XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 124 คน

14. เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 120 คน

15. การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption Prevention” จำานวน 1 รุ่น 

มีผู้เข้าอบรมรวม 604 คน

16. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 421 คน

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอกในการทำาหนา้ทีผู่แ้ทนสภาวชิาชีพบญัชีภายใตก้รอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิ

1. เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติภาคเอกชน คร้ังท่ี 5-2/2560 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ร่างแนวทางการ

กำาหนดมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมสำาหรบันติบิคุคลในการปอ้งกนัการใหส้นิบนเจา้หนา้ทีร่ฐั ซึง่มกีารเพิม่เตมิบทบญัญตัิ

มาตรา 123/5 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) กำาหนดความรับผิดสำาหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ

เจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างประเทศ รวมทั้งกำาหนดความรับผิดเฉพาะสำาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว  

ภาพบรรยากาศการอบรม “AC HOT update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน” 

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
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โดยกฎหมายใหม่ได้มีการกำาหนดโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้รัฐได้การเยียวยาความเสียหาย เพื่อเอาประโยชน์ที่นิติบุคคล 
ได้ไปโดยมิควรได้คืน และเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำาความผิด

2. เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์
ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำานักงาน ปปง.) ได้ประมวลข้อคิดเห็น
ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนา คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 และจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ เรียบร้อยแล้ว 
และนำาส่งให้เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงสำานักงาน ปปง. จะนำามาปรับปรุงและนำาเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป 
โดยสภาวชิาชพีบญัชไีดแ้จง้ใหส้ำานกังาน ปปง. ทราบวา่ ตามรา่งยทุธศาสตรช์าตฯิ สภาวชิาชพีบญัชจีะอยูใ่นหนว่ยงานสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 - 8 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึภาคประชาสงัคม และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บคุลากร/  
ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง

3. รว่มมือกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในการจดัสมัมนาหวัขอ้ “การควบคมุภายใน ยคุ Thailand 4.0” เมือ่วนัที ่7  
มิถนุายน 2560 ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้มเปดิตวัหนงัสอื COSO 
2013 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้
ตระหนกัถงึความสำาคญัในการผลกัดนัใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจกรอบการควบคมุภายในอยา่งทัว่ถงึ 
ตลอดจนนำาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การขับ
เคล่ือนบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันอย่างย่ังยืน และการสร้างระบบงานเพ่ือรับมือกับความเส่ียงใหม่ รวม
ทั้งมีการเสวนาในหัวข้อการควบคุมภายใน ในมุมมองของผู้กำากับดูแล Trend ของการควบคุมภายใน ในยุค Thailand 4.0 
และความทา้ทายในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการปรบัตวัตอ่ความคาดหวงัใหมข่อง Stakeholder มผีูเ้ขา้รว่มฟงัสมัมนากวา่ 400 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ภาพบรรยากาศการอบรม “กระดาษทำาการเพื่อ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

4. รว่มมอืกบัโครงการแนวรว่มปฏบิตักิารภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 
against Corruption : CAC) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการจดัอบรมหลกัสตูร “กระดาษ
ทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” โดยได้ 
เล็งเห็นความสำาคัญของการเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจสอบ 
ภายในและผู้สอบบัญชีที่จะต้องทำาหน้าที่สอบทานความ 
เพยีงพอของมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัทีอ่งคก์รไดจ้ดัให้
มีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการได้มั่นใจว่ามาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดการอบรมหลักสูตร 
ดังกล่าวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560
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ผลการดำาเนินงานด้านการบัญชีภาษีอากร

สภาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะกรรมการวชิาชพีบญัชีดา้น

การบัญชีภาษีอากรมุ่งหวังที่จะสร้างที่ปรึกษาด้านภาษีอากร 

ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมให้สมาชิก 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีภาษีอากรมากยิ่งขึ้น 

รวมท้ังศึกษาและผลักดันให้เกิดความเข้าใจหรือลดข้อแตกต่าง 

ระหว่างบัญชีและภาษีอากร เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมาย 

ภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำาให้นักบัญชี 

ไ ม่สามารถปรับตัวไ ด้ทันองค์ความรู้ ด้ านภาษีอากร 

ที่มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก อีกทั้งมีระเบียบปฏิบัติและ

คำาวินิจฉัยมากมายยากที่จะศึกษาได้ครบถ้วน ซึ่งอาจจะ

ส่งผลให้มีการดำาเนินการทางภาษีอากรผิดพลาด โดยไม่ได้

เจตนา หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง โดยในปี 2560 ได้ดำาเนินการ 

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีอากรประเด็นปัญหาภาษีอากรต่างๆ โดยสรุปดังนี้

 1) ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 61 คน

 2) เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 114 คน

 3) เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 116 คน

 4) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเก่ียวข้องกับนักบัญชีอย่างไร จำานวน 1 รุ่น 

  มีผู้เข้าอบรมรวม 59 คน

 5) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนท่ีแตกต่าง จำานวน 3 รุ่น 

  มีผู้เข้าอบรมรวม 374 คน

 6) ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 85 คน

 7) ภาษีอากรสำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 251 คน

 8) แนวปฏิบัติเก่ียวกับใบกำากับภาษีและกฎหมายใหม่ E-TAX Invoice จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 191 คน

นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร” 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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2. เป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุม

คณะทำางาน (Technical Working Group) โครงการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อ 

การประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือหรือ

วพิากษข์อ้เสนอแนะในหวัขอ้ “การชำาระภาษ ี(Paying Taxes)” 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

3. เป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุม

เชิงปฏิบัติการกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ

ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ

ดำาเนินธุรกิจของประชาชน (ด้านการชำาระภาษี Paying 

Taxes) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำามาหากินของประชาชน (Working 

Group) ที่เกี่ยวข้องกับความยากง่ายการประกอบธุรกิจ  

Ease of Doing Business รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  

7 กันยายน 2560 และครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 

2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการกรอกแบบสอบถาม

ด้านการชำาระภาษีของ World Bankภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โครงการนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน) 

 9) ก้าวทันภาษีมูลค่าเพ่ิม จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 84 คน

 10) UPDATE ภาษีอากรและบัญชี จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 197 คน

 11) นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน) จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 396 คน



4. เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการเป็นวิทยากรให้กับสมาคมธนาคารไทย หัวข้อ “การจัดทำาบัญชีและภาษีเบื้องต้น

สำาหรับ SMEs” ในโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและเรื่องอ่ืนๆ ที่จะช่วย

ยกระดับความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทยร่วมกับ

กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และการป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนและเรื่องอื่นๆ จำานวน 4 ครั้ง และในปี 2561 จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้กับสมาคมธนาคารไทย ณ Royal jubilee ballroom เมืองทองธานี

2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้กับธนาคารกรุงเทพ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำานักงานใหญ่สีลม 

3) วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 บรรยายใหก้บัธนาคารซไีอเอม็บไีทย ณ ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย สำานกังานใหญห่ลังสวน

4) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้ธนาคาร UOB ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

และมีแผนการบรรยายในปี 2561 โดยในวันที่ 10 มกราคม 2561 บรรยายให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องเทพทาโร  

โรงแรม Buri Sriphu Hotel สงขลา และวันที่ 19 มกราคม 2561 บรรยายให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้อง Nimman Hall 

โรงแรม U Nimman เชียงใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดทำาบทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการบัญชีภาษีอากรผ่านทาง FAP Newsletter 

และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสื่อสารความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร โดยการจัดทำาบทความวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

เรื่อง การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นความผิดทางอาญา เรื่องมาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเรื่องดูอย่างไร ? ถึงรู้ว่าใช้ใบกำากับภาษีปลอม
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ผลการดำาเนินงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

แผนการดำาเนินงาน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา

ผลิตบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ 

มคีณุธรรมจรยิธรรม และมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง เพือ่ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของทกุฝา่ยทีใ่ชข้อ้มลูทางการเงนิ

ในการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีอย่างสง่างาม อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

วิชาชีพบัญชีของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป โดยได้กำาหนดนโยบายและเป้าหมาย และแผนการดำาเนินงาน ดังนี้

นโยบายและเป้าหมาย 

สนบัสนนุและรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาหลักสูตรบญัชีบณัฑติทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของทกุฝา่ยทีใ่ช้ 

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม  

และตลาดการเงิน โดยสร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์นำาองค์ความรู้มาใช้ในภาคปฏิบัติจริง เพื่อนำาประสบการณ์กลับไป

พัฒนาแผนการสอน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
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โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การกำาหนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นผู้แทนในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่สถาบันต่างๆ 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้แต่งตั้งผู้แทนให้กับสถาบัน

การศึกษาที่ขอผู้แทน จำานวน 21 สถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สู่การปฏิบัติตาม มคอ.1 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีควรดำาเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ี

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี 

อย่างน้อย 1 คน เพื่อดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2. การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้พิจารณารับรองหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 38 สถาบัน จำานวนรวม 38 หลักสูตร ทั้งนี้ ในการรับรองของสภาวิชาชีพบัญชีแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน ได้แก่

1) พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

2) พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  

และการขอขึน้ทะเบยีนฝกึหดังานและขึน้ทะเบยีนเปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต โดยจะตอ้งเปน็หลกัสตูรวชิาการบญัชทีีเ่คยศกึษา  

และสอบผ่าน 8 รายวิชา คือ การบัญชีข้ันต้น/ชั้นต้น 1 รายวิชา การบัญชีขั้นกลาง/ช้ันกลาง 2 รายวิชา การบัญชีขั้นสูง/  

ชั้นสูง 2 รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา การสอบบัญชี 1 รายวิชา และการภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิตอย่างน้อย

วิชาละ 3 หน่วยกิต

3. การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้พิจารณารับรองหลักสูตร 

ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 21 สถาบัน เพื่อประโยชน์ในการสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพบัญชี

4. การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษา

เป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ดังนี้

1) ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ จำานวน 1 คน

2) ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จำานวน 13 คน

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรอง 

วุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีเพียงอย่างเดียว จำานวน  

6 คน ซึ่งเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

5. การจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับ

หลกัเกณฑผ์ูแ้ทนสภาวชิาชพีบญัช ีในการพฒันาหลกัสตูรสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซึ่งได้กำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ

พฒันาหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จากสภาวชิาชพีบญัช ีอยา่งนอ้ย 1 ทา่น เพือ่ใหพ้ฒันา

หลกัสตูรเปน็ไปตามแนวทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีโดยไดจ้ดัสมัมนาหวัขอ้ 
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1) การพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  

(TFRS for SMEs)” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรม 

อะริสตั้น สุขุมวิท 24 มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 98 คน

2) การสัมมนาเพื่อทำาความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  

ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 40 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี”

6. การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

สภาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัชไีดเ้ผยแพรม่าตรฐานการศกึษา

ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (IES 2015) ในปี 2560 รวม 5 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่  1  (ฉบับปรับปรุง)  เรื่อง  ข้อกำาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

ฉบับที่  2  (ฉบับปรับปรุง)  เรื่อง  การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ฉบับที่  3  (ฉบับปรับปรุง)  เรื่อง  การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ฉบับที่  6  (ฉบับปรับปรุง)  เรื่อง  การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้ 

     ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ฉบับที่  7  (ฉบับร่างใหม่)  เรื่อง  การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการศึกษา รวม 2 ครั้ง ดังนี้

1) การจัดงานแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 5 ประจำาปี 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017” 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กลุ่มอาจารย์และนิสิตนักศึกษา อีกทั้ง

กระตุ้นให้เห็นบทบาทสำาคัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการบัญชี และทำาให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถด้านบัญชี รวมทั้ง 

เป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จำานวน 148 ทีม 

จาก 81 สถาบัน และมีผลการแข่งขัน ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2) การจัดงานแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 “Thailand Accounting Case  

Competition 2017” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช  

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 

ในทักษะด้านวิชาชีพ และนำาเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน  

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความเร่งด่วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการทำางานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ 

และเป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 114 ทีม และ 

สง่บทวเิคราะหจ์ำานวน 79 ทมี โดยคณะกรรมการคดัเลอืกรายงานกรณศีกึษาจำานวน 16 ทมี เพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนัในรอบคดัเลอืก 

ในช่วงเช้า และคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย จำานวน 4 ทีม โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ที่ ชื่อทีม/สถาบัน

1. ทีมชนะเลิศ  ทีม The Crystal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Against the Tide & Co. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม PIIBOONKWAN มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม บ้านหลังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2560

ภาพผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2560
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นอกจากน้ี ได้กำาหนดการจัดงานแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 2 ประจำาปี 2561 “Thailand Accounting Case 

Competition 2017” เม่ือวันเสาร์ท่ี 1 กันยายน 2561 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 

ช้ัน 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

8. ร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอก

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี

เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการศึกษาเร่ืองต่างๆ ดังน้ี

1) การประชุมเพ่ือพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก การสรรหาและการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การประเมินคุณภาพสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงจัดโดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ช้ัน 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2) การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 

ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามุรี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) การประชุมเสวนานโยบายการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียตะวันออก 2017 หัวข้อ ผลกระทบต่อนโยบาย

การศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจัดโดยสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันจันทร์ท่ี 21 สิงหาคม 

2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ

4) การสัมมนาเพ่ือเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สำานักงาน ก.ล.ต. 

5) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิชาการจัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรม 

สำาเร็จรูปทางการบัญชีและหลักสูตรวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 4 ทีม 

ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ 

ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 

ภาพผู้ชนะเลิศจากทีม The Crystal 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ 

ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 

“Thailand Accounting Case Competition 2017”
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ผลการดำาเนินงานด้านมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีมีการกำาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในเรื่องของการเป็นองค์กรชั้นนำาในภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล การกำาหนดมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (“มาตรฐานฯ”) ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล และตามบรบิทของประเทศไทยเปน็แผนยทุธศาสตรห์นึง่ 

เพื่อทำาให้รายงานทางการเงินของกิจการภายในประเทศไทย มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน  

รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับสากล

ภาพรวมการดำาเนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีมีการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ระหวา่งประเทศ เพือ่กำาหนดทศิทางในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชส้ำาหรบัประเทศไทยใหเ้ปน็ตาม Roadmap 

โดยดำาเนนิการบรหิารจดัการ และสอบทานใหม้กีารจดัทำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหค้รบถว้น และถกูตอ้ง สอดคลอ้ง 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ติดตาม และผลักดันมาตรฐานฯ เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อนำาไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้บังคับใช้ได้

 ในระหว่างกระบวนการทำางานได้อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และมาตรฐานการบัญชีแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้ังแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน จนกระทั่งมีการประกาศใช้ และหลังจากมาตรฐานฯ ประกาศใช้ได้ดำาเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดี ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ ได้มีการดำาเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

ศกึษาผลกระทบ ประเดน็ปญัหา และขอ้คดิเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีผูใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิ หรอืหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่นำาขอ้คดิเหน็ตา่งๆ มาพจิารณาดำาเนนิการกำาหนด ปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ หรอืหาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

ศกึษาถงึแนวปฏบิตัทิีใ่ชใ้นประเทศอืน่ รวมทัง้การจดัทำาตวัอยา่ง คำาชีแ้จงเพิม่เตมิทีจ่ำาเปน็ ทัง้นี ้สำาหรบัการดำาเนนิงานบางเรือ่ง 

ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำางานภายใต้คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีพิจารณาดำาเนินการหรือ

ปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา

ความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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1. ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้รับการปรับปรุงในปี 2560 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ทีก่ำาหนดขึน้โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ ซึง่เปน็ฉบบัทีป่รบัปรงุตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (Bound Volume 2017 

Consolidated without early application) โดยมผีลบงัคบัใชส้ำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั

วันที่ 1 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้นจำานวน 56 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

❍ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำา

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำา แบ่งเป็น

 ■ กลุ่มเครื่องมือทางการเงินจำานวน 5 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2562 ดังนี้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

4. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ

5. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

■ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสัญญาทีท่ำากบัลูกค้า มีผลบงัคับใช้ในประเทศไทย

ในปี 2562

■ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ ซึง่คาดวา่จะมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยในป ี2563

2. จัดสัมมนาพิจารณ์/ Focus group เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. สัมมนาพิจารณ์ Focus group สำาหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

2. สัมมนาพิจารณ์ Focus group สำาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน 

 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา  

ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 

3. สมัมนา Focus group รา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ำากบัลกูคา้  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

4. สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ เม่ือวันที่ 31  

พฤษภาคม 2560

5. สัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

6 สัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3   ฉบับ

 ที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำา  

2. กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงมาตรฐาน 53  ฉบับ

 การรายงานทางการเงินฉบับอื่น (พ.ศ.)  
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3. ดำาเนินการจัดโครงการอบรมร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

 ทั่วประเทศ :TFRS เรื่องรายได้ และสัญญาเช่า และ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 โครงการอบรมร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำาหรับ

อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ  

(Train the trainer :TFRS 15 TFRS 16 

และ TFRS กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน) 

แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี โดยแบ่งเป็น 

Module 1 : TFRS เร่ืองรายได้ และ 

สญัญาเชา่ จดัขึน้เมีอ่วนัที ่30 - 31 ตลุาคม 

2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคาร

สภาวิชาชีพบัญชี โดย รศ. ดร.วรศักดิ์  

ทุมมานนท์ และอาจารย์ณัฐ เสกข์  

เ ท พ หั ส ดิ น  เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  แ ล ะ 

Module 2 : TFRS กลุ่มเครื่องมือ 

ทางการเงิน เม่ือวนัที ่6 - 7 ธนัวาคม 2560  

เวลา 09.00 - 16.30 น. คุณสมบูรณ์  

ศุภศิริภิญโญ คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ  

คุณยุ พิน เรืองฤทธิ์  และคุณณรงค์   

ภาณุเดชทิพย์ เป็นวิทยากร โดยมีจำานวน 

อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 122 ท่าน

ภาพการสัมมนาพิจารณ์/Focus group
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4. ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศภายใต้คณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำาหนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี และได้นำาส่งไปยังหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ IASB และ AOSSG จำานวน 5 ฉบับ ดังนี้

ลำาดับ หนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง วันที่นำาส่ง IASB/AOSSG

1 Exposure Draft ED/2017/3 Prepayment Features with Negative Compensation 
(Proposed amendments to IFRS 9)

25 พฤษภาคม 2560

2 Exposure Draft ED/2017/2 Improvements to IFRS 8 Operating Segments 
Proposed amendment to IFRS 8 and IAS 34

27 กรกฎาคม 2560

3 IFRS Standards Request for Information Post-implementation Review-IFRS 13 
Fair Value Measurement

29 กันยายน 2560

4 Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure Initiative-Principles of Disclosure 19 ตุลาคม 2560

5 IFRS Standards Exposure Draft ED/2017/4 Property, Plant and  
Equipment-Proceeds before Intended Use (Proposed amendment to IAS 16)

1 พฤศจิกายน 2560

5. จัดทำาคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ภายใต้การมอบหมายจากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

ได้จัดทำาคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามการปรับปรุงปี 2559 ซ่ึงเน้ือหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะมีการจัดทำาไฟล์

สรปุการเปลีย่นแปลงแยกออกมาตา่งหากจากคูม่อือธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทัง้นี ้ไดจ้ดัทำาแล้วเสรจ็และเผยแพร่

บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำาดับ คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

6. ตอบคำาถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ภายใต้ 

การมอบหมายจากคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี 

ได้เปิดช่องทางสำาหรับการส่งคำาถามของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ทางอีเมล academic-fap@fap.or.th ซึ่งเป็นการตอบคำาถาม 

ลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
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สมาชกิสามารถประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเพือ่เสรมิสรา้งความรูท้างบญัชสีำาหรบัสมาชกิและบคุคลทัว่ไป

ในวงกว้าง โดยมีการตอบคำาถามเพิ่มเติมตามหมวดหมู่ต่างๆ ตลอดระยะเวลา ดังนี้

• การนำาเสนองบการเงิน (4 คำาถาม)

• การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

• การเลิกกิจการ (2 คำาถาม)

• งบการเงินรวม 

• ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (2 คำาถาม)

• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (2 คำาถาม)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (2 คำาถาม)

• สินค้าคงเหลือ (2 คำาถาม)

• ต้นทุนก่อสร้าง

• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• การบันทึกบัญชี

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

• สัญญาเช่า

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

• อื่นๆ (2 คำาถาม)

7. จัดทำาบทความและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ได้เผยแพร่บทความและเอกสารวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี และ FAP Newsletter โดยมีเรื่องที่เผยแพร่ต่อไปนี้

• การประชุม The 8th Annual AOSSG Meeting 29 - 30 November 2016, New Zealand 

• TFRS for SMEs สำาหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน เรื่องเก่าในชื่อใหม่ (เหล้าเก่าในขวดใหม่) ไขปัญหา? 

TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน

• การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำาหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)

• IFRS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน

• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ 

จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  

(TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32)

• ไขปัญหาของ TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน ตอนที่ 2 (พร้อมตัวอย่างการคำานวณ

ผลประโยชน์พนักงานวิธีอย่างง่าย)

• ไขปัญหาของ TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน ตอนที่ 3

• บทความ ทิศทาง... มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย



• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำาและเผยแพร่บทความเร่ือง “มาทำาความรู้จักกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กันเถอะ” เขียนโดย นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 

• โครงการ Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

ทั่วประเทศ

• IFRS World Standard-setters Conference 2017

• กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่สำาหรับลูกจ้างกระทบประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไร

• ตารางมรณะตัวใหม่ และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
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ผลการดำาเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานได้ดำาเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี 

กระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน มีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตซ่ึงเป็นกลไกสำาคัญในการผลักดัน 

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดยการพิจารณาคำากล่าวหาและเร่ืองร้องเรียน เม่ือมีผู้เสียหาย 

ย่ืนแบบคำากล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (แบบ จ.บ.1) และระบุข้อเท็จจริงเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบการกล่าวหาการประพฤติผิด เร่ืองดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองและสอบสวน 

อย่างรอบคอบ โดยคณะทำางานและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำาดับเพื่อตัดสินและกำาหนดบทลงโทษที่เหมาะสม 

ตามกรอบพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 หรอืสง่เรือ่งใหก้บัผูม้อีำานาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย

อาญาหรือกฎหมายแพ่ง 

โดยในระหว่างปี 2558 - 2560 สถิติการกล่าวหาหรือร้องเรียนเร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหรือ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

คำากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียนท่ีคงค้างมาจากปี 2558 - 2559 มีจำานวน 34 ราย และในปี 2560 จำานวน 31 ราย โดยในปี 

2560 การพิจารณากล่ันกรองคำากล่าวหาหรือเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวน รวมผลการดำาเนินการได้ ดังน้ี

รายการ จำานวน (ราย)

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองคำากล่าวหา/เรื่องร้องเรียน และพิจารณาแต่งตั้ง

 คณะอนุกรรมการสอบสวน

28 ราย

2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน   7 ราย

3. เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ 30 ราย

คำากล่าวหา
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ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

นอกจากการทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซ่ึงข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำาเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชีและนำาไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ ดังน้ี

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณมีแผนงานหลักท่ีอยู่ระหว่างการดำาเนินงานหลายเร่ือง ได้แก่

1. จัดอบรมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ เพ่ือทำาความเข้าใจก่อนจะมี

การประกาศใช้ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. แก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ท่ีจัดทำาใหม่

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศตาม Handbook 2014 และแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย

คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... จากผลการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน

กำากับท่ีเก่ียวข้องและผู้ประกอบวิชาชีพ

3. แปล Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018 เพ่ือเปรียบเทียบกับ Handbook of 

the Code of Ethics for Professional Accountants 2014 เพ่ือติดตามความคืบหน้าของจรรยาบรรณระหว่างประเทศ แล้วแก้ไข

ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ Handbook ปี 2018 ต่อไป

4. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี

ท่ัวประเทศ ในหัวข้อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

และระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

สถิติการดำาเนินคดีอาญากับบุคคลและนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำาเนินคดีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ท้ังหมด

จำานวน 20 ราย แบ่งออกเป็น

1.  กรณีดำาเนินคดีทางอาญากับบุคคลท่ีฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 44 จำานวน 13 ราย

 1.1 กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือแจ้งความร้องทุกข์ จำานวน 0 ราย 

 1.2 กลุ่มท่ีแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างสอบสวน จำานวน 4 ราย

 1.3 กลุ่มท่ีศาลได้มีคำาพิพากษาแล้ว จำานวน 9 ราย ได้แก่

ลำาดับ
ผู้กระทำาผิด ศาล ฐานความผิด คำาพิพากษา/คำาสั่ง

รายที่ 1 ศาลแขวงลพบุรี ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำาบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต จำาคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี 
ปรับ 5,000 บาท

รายที่ 2 ศาลแขวงสระบุรี ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 44, 69 จำาคุก 60 เดือน รอลงอาญา 2 ปี 
ปรับ 180,000 บาท

รายที่ 3 ศาลจังหวัดมีนบุรี ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำาบัญชีโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ลงโทษจำาคุก แต่ปรับ 3,000 บาท

ภาพบรรยากาศ “คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ลำาดับ
ผู้กระทำาผิด ศาล ฐานความผิด คำาพิพากษา/คำาสั่ง

รายที่ 4 ศาลแขวงลำาปาง ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ทำาบัญชีโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

จำาคุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปี 
ปรับ 15,000 บาท

รายที่ 5 ศาลจังหวัด
เพชรบูรณ์

ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จำาคุก 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี 
ปรับ 20,000 บาท

รายที่ 6 ศาลจังหวัดสุโขทัย ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไม่ลงโทษจำาคุก แต่ปรับ 62,000 บาท

รายที่ 7 ศาลจังหวัดธัญบุรี ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ทำาบัญชี
โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

จำาคุก 3 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
ปรับ 15,000 บาท

รายที่ 8 ศาลจังหวัด
พระโขนง

ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไม่ลงโทษจำาคุก แต่ปรับ 10,000 บาท

รายที่ 9 ศาลจังหวัดภูเก็ต ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี มาตรา 44, 69 ไม่ลงโทษจำาคุก แต่ปรับ 21 
กระทงๆ ละ 2,000 บาท 
รวมปรับท้ังส้ิน 42,000 บาท

2. กรณีดำาเนินคดีทางอาญากับนิติบุคคลท่ีฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 11 และ 72 จำานวน 6 ราย

 2.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์  จำานวน 2 ราย 

 2.2 กลุ่มที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างสอบสวน จำานวน 3 ราย

 2.3 กลุ่มที่ศาลได้มีคำาพิพากษาแล้ว จำานวน 1 ราย ได้แก่ 

ลำาดับ
ผู้กระทำาผิด ศาล ฐานความผิด คำาพิพากษา/คำาสั่ง

รายที่ 1 ศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ปรับ 37,000 บาท

3. กรณีดำาเนินคดีทางอาญากับบุคคลที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 37 และ 70 จำานวน  1 ราย

 3.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ จำานวน 0 ราย 

 3.2 กลุ่มที่ดำาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว จำานวน 1 ราย

 3.3 กลุ่มที่ศาลได้มีคำาพิพากษาแล้ว จำานวน 0 ราย 

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 - 2560
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ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

สภาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาวชิาชีพบญัชีและคณะทำางานทีเ่กีย่วขอ้งไดส้รา้งกลไกการพัฒนา

และส่งเสริมวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพนักบัญชีไทยให้มีศักยภาพ มีความรู้ข้ามศาสตร์ เป็นมืออาชีพ และ

สามารถแข่งขันกับนักบัญชีในต่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ได้แก่

1. การกำากับดูแลผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือ

การประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา 

หลักสูตร และวิทยากร รวมถึงชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศสภาวิชาชีพบัญชีสำาหรับผู้เข้าอบรมหรือสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

ลำาดับที่ ประเภทกิจกรรม จำานวน

1 หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา 33 หน่วยงาน

2 ประเภทกิจกรรมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี

 • หลักสูตรการอบรมหรือการประชุมสัมมนาในต่างประเทศ

 • หลักสูตรสำาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าเดิม หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือ

  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 • การจัดทำาผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี โดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำากว่าระดับ  

  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

32 ราย

62 ราย

3 ราย

8 ราย

3 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร และวิทยากรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี ดังนี้

 • สภาวิชาชีพบัญชีและสาขาสภาวิชาชีพบัญชี

 • ภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐ

 • ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเอกชน

463 หลักสูตร

215 หลักสูตร
2,942 หลักสูตร

4 เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมนา 
การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชีของผู้จัดการอบรม
หรือการประชุมสัมมนา

589 หลักสูตร

5 ยกเลิกการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมนาของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา 383 หลักสูตร

6 การตรวจสอบประเมินผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร 37 หลักสูตร
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2. จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) 

 โครงการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งโดยการศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD) เปน็การทดสอบความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงผู้ที่ผ่านการทดสอบสามารถใช้นับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ โดยในปี 2560 ได้จัดการ

ทดสอบจำานวน 4 ครั้ง ดังนี้

ลำาดับที่ ประเภทกิจกรรม
จำานวน (ราย)

คิดเป็นร้อยละ
เข้าทดสอบ ผ่านการทดสอบ

1/2560 วันที่ 4 มีนาคม 2560 111 102 91.89

2/2560 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 98 96 97.96

3/2560 วันที่ 2 กันยายน 2560 117 104 88.89

4/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 122 105 86.07

3.  การพัฒนาหลักสูตรอบรม 

 คณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะทำางานโครงการพฒันาหลกัสตูรการอบรมดา้นการตรวจสอบ

ภายในได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในที่สำาคัญหลายหลักสูตร ได้แก่

 (1) โครงการวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certificate Program/IACP) 

  เป็นโครงการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยมีการสอบวัดความรู้ภายหลัง

จากสิ้นสุดการอบรม และมีการมอบวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตร IACP ให้แก่ 

ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำาหนดไว้

 (2) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review

  โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจ 

ให้สามารถสอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) เพื่อเพิ่มจำานวนผู้สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)  

ในประเทศไทยให้มากขึ้น และเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในให้ได้รับ 

การยอมรับในองค์กรต่อไป

 (3) โครงการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology 

  โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  

ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำาคัญจากการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และแนวทางการบริหารและ

ควบคมุความเสีย่งอยา่งเหมาะสม รวมถงึเปน็เวทขีองการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณร์ะหวา่งผูป้ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology” 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Cyber security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0” 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 (4) โครงการเสวนา Cyber security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0

  โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการตรวจสอบภายในและดา้นการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศของไทยใหม้ศีกัยภาพสงูทดัเทยีมระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุทีป่ระเทศไทยกำาลงัเขา้สูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั (Digital 

economy) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำาคัญต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็นอันมาก ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

และนักบัญชีในยุค 4.0 จำาเป็นต้องรู้เท่าทัน Cyber risk และตระหนักถึงความสำาคัญของ Cyber security เพื่อสามารถป้องกัน

หรือรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
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4. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้

 คณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ีโดยคณะทำางานโครงการพฒันาหลกัสตูรการอบรมดา้นการตรวจสอบ

ภายใน และคณะทำางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชีได้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่หลากหลาย รวม 41 หลักสูตร ได้แก่

1) สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำาหรับ SMEs จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 898 คน

2) Financial Statements Review for Internal Auditors จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 191 คน

3) Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 227 คน

4) Internal Audit in Disruptive Technology จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 137 คน

5) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 62 คน

6) โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 330 คน

7) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 37 คน

8) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 34 คน

9) IT Audit for Non IT Auditor จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 221 คน

10) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 76 คน

11) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 84 คน

12) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 92 คน

13) เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 62 คน

14) การสอบทานกระบวนการจัดทำาและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม  

76 คน

15) การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 

104 คน

16) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 61 คน

17) Data Analytics for Internal Auditor จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 121 คน

18) การบริหารงานตรวจสอบภายใน จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน

19) กรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 169 คน

20) การป้องกันการทุจริตในองค์กร จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 435 คน

21) การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำาส่งงบการเงิน (e-Filing) จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 887 คน

22) การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี จำานวน 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 237 คน

23) สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำาหรับ SMEs จำานวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 

877 คน

24) บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016) จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,252 คน

25) เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,188 คน

26) รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำาคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี จำานวน 2 รุ่น 

 มีผู้เข้าอบรมรวม 190 คน

27) เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs จำานวน 2 รุ่น  

มีผู้เข้าอบรมรวม 147 คน

28) ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 214 คน

29) ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,186 คน

30) ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,206 คน

31) เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำาคัญ จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 74 คน

32) Communication Skills for Auditors จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 40 คน
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33) ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 76 คน

34) เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน จำานวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,232 คน

35) Integrated Reporting จำานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 97 คน

36) ความรู้พื้นฐานด้านการกำากับดูแล IT ระดับองค์กร จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 48 คน

37) การตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการ จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน

38) การค้นหาหลักฐานการทุจริตและการฟอกเงินด้วย Forensic Accounting จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม  

31 คน

39) ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING  

(สมุห์บัญชี) จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 53 คน

40) ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 43 คน

41) Cyber Security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 104 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 2” 

ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรม “Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 3” 

ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ
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ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 8” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

5. โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)

 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำางานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย 

(Dip TFR) ได้จัดการอบรมและทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) เพ่ือทดสอบความรู้เก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และยกระดับนักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับ

จากหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่ผูท้ีผ่า่นการทดสอบสามารถใช้นบัช่ัวโมงการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชีพในปทีีผ่า่นการทดสอบได ้ 

และในปี 2560 ได้จัดการทดสอบจำานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 ดังนี้

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม วันที่จัดทดสอบ

จำานวน (ราย)

ผู้สมัคร
อบรม

ผู้เข้า
ทดสอบ

ผู้ผ่านการ
ทดสอบ

ผู้ไม่ผ่าน
การ

ทดสอบ

8 (1/2560) 19 - 20 พฤษภาคม 2560 27 พฤษภาคม 2560 82 66 6 60

9 (2/2560) 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 25 พฤศจิกายน 2560 56 64 2 62

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Cyber security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0” 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
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ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 

“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

6. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding/MOU) ระหว่าง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 

ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและ

ดา้นการตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ” เมือ่วนัจนัทรท์ี ่10 เมษายน 2560 ณ อาคารสภาวชิาชีพบญัชี โดยมีวตัถปุระสงค ์

ดังนี้

 1)  เพือ่ประสานความรว่มมอืในการพฒันาหลักสูตรอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน ดา้นการตรวจสอบและควบคมุ

ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

 2)  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบและควบคุม

ระบบสารสนเทศของไทยให้มีศักยภาพสูง

 3)  เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

 4)  เพื่อเพิ่มจำานวนผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทยให้มากยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่

 1) ทำาให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ และ

ด้านการตรวจสอบแบบบูรณาการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากการศึกษาผ่านหลักสูตรอบรม สัมมนา และเสวนา

 2) ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทั่วไปและด้านการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศ สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

และสอดคล้องตามคำาจำากัดความของการตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงานขององค์กร

 3) เปน็ศนูยก์ลางการเผยแพรบ่ทบาททางวชิาชพีบญัชดีา้นการตรวจสอบภายในและดา้นการตรวจสอบและควบคมุ

ระบบสารสนเทศตอ่องคก์รธรุกจิ ทำาใหผู้บ้รหิารและผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นคอมพวิเตอร ์เหน็ความสำาคญัของระบบการควบคุม 

เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4) ชว่ยเพิม่จำานวนผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศของไทยใหม้ากยิง่ขึน้สอดคลอ้ง

ตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน



ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding/MOU) 

ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

7. การสื่อสารความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 

 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบ

ภายในได้จัดทำาบทความด้านการตรวจสอบภายในเผยแพร่ใน FAP Newsletter เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบ

ภายในใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีสมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีและผูท้ีส่นใจ โดยในป ี2560 ไดเ้ผยแพรบ่ทความจำานวน 2 บทความ 

ได้แก่ บทความสรุปสาระสำาคัญจากการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology ช่วงที่ 1 และบทความสรุปสาระสำาคัญ

จากการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology ช่วงที่ 2
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ผลการดำาเนินงานด้านต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชีพร้อมรับบทบาทผู้นำาในเวทีอาเซียน โดยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสาน

งานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) และผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มแรก  

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิชาชีพบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) สนับสนุน

ความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ยอมรับในการทำางานร่วมกันในระดับนานาชาติ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งระดับ

นานาชาติ โดยเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมระดับอาเซียน

• การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 และครั้งที่ 125

 สภาวิชาชีพบัญชีเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountant (AFA) ร่วมกับองค์กร

วิชาชีพบัญชีอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และมีสมาชิกสมทบจากองค์กรวิชาชีพบัญชีช้ันนำาระดับโลก  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งการเข้าร่วมประชุม 

ในแต่ละครั้งเป็นการพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับตัวแทนของหน่วยงานวิชาชีพบัญชี 

จากประเทศตา่งๆ ในอาเซยีน เพือ่สรา้งความรว่มมอือยา่งตอ่เนือ่ง โดยในระหวา่งป ี2560 สภาวชิาชพีบญัช ีไดเ้ขา้รว่มประชมุ

ทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่

 1) การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 จัดขึ้นที่ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 

 2)  การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 125 จัดขึ้นที่ประเทศลาว ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 

พร้อมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ AFA Conference ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ IFRS Adoption and Financial Reporting 

Quality : Regional and International Experiences for Local PIEs and SMEs และ World Bank IFRS Conference ในหัวข้อ 

Implementation of IFRS in Developing ASEAN Countries Sharing experience

ผลจากการประชุม AFA Council Meeting ทั้ง 2 ครั้ง อาเซียนมีความร่วมมือที่ดีและให้ความช่วยเหลือในการยกระดับ

วิชาชีพบัญชีผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การจัดทำามาตรฐานการบัญชีสำาหรับกิจการขนาดย่อม คณะทำางานโครงการ

เพือ่สนบัสนนุใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารใชม้าตรฐานบญัชทีีเ่ปน็สากล การสนบัสนนุทนุวจิยัเพือ่พฒันาวชิาชพีบญัชสีำาหรบั

กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนการเติบโตของ AFA ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

ภาพบรรยากาศ “การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124” ณ ประเทศบรูไน 
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• การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)

 การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ

เกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) ในสาขาวิชาชีพบัญชี 

จัดอยู่ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: 

CCS) ที่มีกำาหนดจัดการประชุมเป็นประจำาทุกๆ 3 - 4 เดือน โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้จัดการประชุม ดังนี้

 1) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 86 และการประชุมของคณะกรรมการ 

ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย 

ที่ประชุมได้มีการอนุมัติ Assessment Statement ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา

คุณสมบัติและการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทย

 2) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 87 และการประชุมของคณะกรรมการ 

ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  

ซึง่ในการประชมุครัง้นีท้ีป่ระชมุไดอ้นมุตักิารขึน้ทะเบยีนนกับญัชีวชิาชีพอาเซยีนในกลุ่มแรก ประกอบดว้ย นกับญัชีไทย จำานวน  

89 คน และนักบัญชีสิงคโปร์ จำานวน 47 คน 

 3) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 88 และการประชุมของคณะกรรมการ

ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยผู้แทน 

สภาวิชาชีพบัญชี คือ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติให้เป็น

ประธาน ACPACC ในรอบระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการขึ้นทะเบียน 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นักบัญชีไทย จำานวน 151 คน นักบัญชีมาเลเซีย จำานวน 211 คน และนักบัญชี

สิงคโปร์ จำานวน 120 คน

 ทั้งนี้ จากการประชุม ACPACC ทั้ง 3 ครั้ง ที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN 

Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA) รวมทั้งหมด จำานวน 618 คน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อนักบัญชี

วิชาชีพอาเซียนทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ www.acpacc.org

ภาพสมาชิก AFA เข้าร่วมการประชุม 

“AFA Council Meeting ครั้งที่ 125” ณ ประเทศลาว
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ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 88 

และการประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) คร้ังท่ี 7 ณ ประเทศกัมพูชา

การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ

• การเขา้รว่มประชมุกบั THE INTERNATIONAL FEDERATION OF  

  ACCOUNTANTS COUNCIL (IFAC)

 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะประเทศสมาชิกของ IFAC ได้เข้าร่วม

การประชุม ORDINARY MEETING OF THE INTERNATIONAL FEDERATION 

OF ACCOUNTANTS COUNCIL ระหวา่งวนัที ่15 - 16 พฤศจกิายน 2560 ณ กรงุบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยยีม โดยนางจารวุรรณ 

เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี และนางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 

เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่ง IFAC ได้รายงานผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

และแจ้งแผนดำาเนินงานในปีถัดไปให้สมาชิกได้รับทราบ ได้แก่ 

 ❏ ด้าน Ethics มุ่งเสริมสร้างเกี่ยวกับความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ❏ ดา้น Technology กลา่วถงึประเดน็การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีซึง่สง่ผลกระทบกบัผูส้อบบญัช ีโดยผูส้อบบญัช ี

ต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น

 ❏ ดา้นโครงสรา้งสำานกังานสอบบญัช ีเปลีย่นจากรปูทรงพรีะมดิเปน็รปูทรงเพชร ซึง่กลุม่คนทีส่ำานกังานสอบบญัชี

ต้องการมากขึ้น คือ ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป



90 Annual Report 2017

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

• The Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants (PICPA) พาคณะเย่ียมชม 

 สภาวิชาชีพบัญชี 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล อดีตประธานคณะอนุกรรมการ

งานด้านต่างประเทศ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำานวยชัย อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ นางสาวภาสิน 

จันทรโมลี อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงาน

ต่างประเทศ ให้การต้อนรับคุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA ผู้บริหารสาขา Pampanga และ

นกับญัชจีากประเทศฟลิปิปนิส ์จำานวน 32 คน โดย ดร.สวุจัชยั เมฆะอำานวยชยั อนกุรรมการงานดา้นตา่งประเทศ เปน็ประธาน

กล่าวต้อนรับ บรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ต่อจากนั้น 

ได้มีการเดินเยี่ยมชมอาคารและการทำางานภายในสำานักงานสภาวิชาชีพบัญชี

• การประชุมเชิงปฏิบัติการในฐานะสมาชิกของ International Federation of Accountants (IFAC) 

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิก

ของ IFAC และ AFA นำาโดยนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา 

ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม IFAC Statements of Membership Obligations (SMO) Workshop Realizing 

the Power of PAOs: Credibility, Competency, and Collaboration ที่ประเทศเวียดนาม โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและนำามาตรฐานสากลมาใช้ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรวิชาชีพอย่างย่ังยืน และ

การสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ IFAC Statements of Membership Obligations (SMO) Workshop 

ณ ประเทศเวียดนาม

ภาพบรรยากาศสภาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับคุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA 

ผู้บริหารสาขา Pampanga และนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์
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• Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)  

  นำาคณะผู้บริหารสำานักงานสอบบัญชี ร่วมหาพันธมิตรในประเทศไทย 

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ISCA ซึ่งเป็นองค์กร

วชิาชพีบญัชขีองประเทศสงิคโปร ์และเปน็สมาชกิ AFA เช่นเดยีวกบัสภาวชิาชีพบญัชี ไดจ้ดัโครงการ SPRING – ISCA Business 

Trip ซึ่งเป็นโครงการนำาผู้บริหารจาก SMPs (Small and Medium-sized Audit Practices) ของประเทศสิงคโปร์มาศึกษาดูงาน 

และหาพนัธมิตรในการดำาเนนิธรุกจิในประเทศไทย นอกจากนัน้ คณะผูบ้รหิารจาก ISCA ไดเ้ขา้ประชมุหารอืรว่มกบัสภาวชิาชพีบญัช ี 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่างกัน

นอกจากนี้ ส่วนงานต่างประเทศได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 

Professional Accountants : ASEAN CPA) ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึน โดยผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และประชาสมัพนัธข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปน็นกับญัชวีชิาชีพอาเซยีน (ASEAN CPA) รวมถงึแนะนำาการเตรยีมความพรอ้มสู่การเปน็

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรุ่นใหม่ ที่ต้องเท่าทันเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา ผ่านโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีที่ผ่านมา

จัดทั้งหมด 5 ครั้ง และให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ Young & Smart Accountants 

ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษารวม 10 แห่ง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โบรชัวร์ และวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการเตรียมความพร้อมสู่การทำางานที่เป็นสากล ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทย 

มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนรวม 240 คน ซึ่งคาดว่าจะพร้อมไปทำางานในต่างประเทศในปี 2562 

ภาพบรรยากาศสภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ISCA ประเทศสิงคโปร์

ภาพบรรยากาศนิสิตนักศึกษาเข้าดูงานในโครงการ 

“เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศนิสิตนักศึกษาเข้าดูงานในโครงการ 

“Young & Smart Accountants” 
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ผลการดำาเนินงานด้านอื่นๆ

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การดำาเนนิงานภายใตก้รอบนโยบายทีก่ำาหนดตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ 

ขององค์กร นอกเหนือจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการบริหารงานภายในองค์กร เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยใน

การขับเคลื่อนให้ผลงานด้านต่างๆ สำาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

บรหิารสภาวชิาชพีบญัชข้ึีน เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งสำาคญัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีผ่า่นมาคณะอนกุรรมการ 

บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณากลั่นกรองการบริหารงานภายในองค์กร อาทิ การกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

พจิารณางบประมาณประจำาป ีการปรบัปรงุขอ้บงัคบัใหเ้หมาะแกก่ารบงัคบัใชใ้นปจัจบุนั การบรหิารโครงสรา้งบคุลากรในองคก์ร

ให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำางานต่างๆ ก่อน 

นำาเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ผลักดันให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อทำาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับและเชื่อมั่นในองค์กร อันจะทำาให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร 

โดยในปี 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการภายใต้กรอบตามอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีสำาหรับปี 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีได้เลือกใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)

2. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในของ

สภาวชิาชพีบญัช ีและนำาเสนอคณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่อนมุตั ิซึง่คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชไีดอ้นมุตัแิลว้ ทัง้นี ้

ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการดำาเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เหรัญญิก และผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สอบทานการดำาเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีและ

ให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 โดยพิจารณาผลงาน ความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

เพื่อนำาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำาปี พ.ศ. 2561 เพื่อแต่งตั้งเป็น 

ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อไป

ภาพบรรยากาศ “คณะอนุกรรมการตรวจสอบ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงสิทธิการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณะเกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆ ของ

สภาวชิาชพีบญัช ีโดยจะตอ้งจดัใหม้กีารบรหิารจดัการขอ้มลูขา่วสารอยา่งถกูตอ้ง มกีารกำาหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และขอบเขต

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงในปี 2560 ได้ดำาเนินการ ดงันี้

1. กำาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชีให้เหมาะสม

2. อยู่ระหว่างจัดทำาร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... เพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

3. อยู่ระหว่างพิจารณากำาหนดแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการขอข้อมูลกับสภาวิชาชีพบัญชี 

ให้ชัดเจน 

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นถึงความสำาคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก ผู้ข้ึนทะเบียน และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ให้สอดคล้องตามแนวทางกฎหมายว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีความจำาเป็นต้องพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อกำาหนด ข้อบังคับต่างๆ ของ

สภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็นการสนับสนุน

ให้การดำาเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำา

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปี 2560 ได้ดำาเนินการ ดังนี้

1. ดำาเนินการเสร็จสิ้นและมีผลใช้บังคับแล้ว

 1.1 ประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีที ่86/2560 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเหน็ชอบเปน็ผูจ้ดัการอบรมหรอืการประชมุ

สัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 11/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็น

ผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 8/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 2) และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 62/2558 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 3)) โดยประกาศให้มีผล

ใช้บังคับแล้ว

 1.2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

ในรูปแบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ที ่9/2558 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพีบญัชทีีเ่ปน็ทางการในรปูแบบสือ่ทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-learning) 

สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว

 1.3 ประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีที ่94/2560 เรือ่ง กำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ในการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพี

บญัชขีองผูท้ำาบญัช ี(โดยยกเลกิประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีที ่70/2557 เรือ่ง กำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ในการพฒันาทางวชิาชพี

บัญชีของผู้ทำาบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2558 เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของ

ผู้ทำาบัญชี (ฉบับที่ 2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 61/2558 เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี

ของผู้ทำาบัญชี (ฉบับที่ 3) และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 69/2560 เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพ

บัญชีของผู้ทำาบัญชี (ฉบับที่ 4)) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว

 1.4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 95/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุม

สัมมนา หลักสูตร และวิทยากร สำาหรับการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำาบัญชี (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ที่ 71/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากรสำาหรับ

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำาบัญชี) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
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 1.5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 96/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

ประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว

 1.6 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 97/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ

ประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำาหรับผู้ทำาบัญชี โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว

2. ดำาเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

 2.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... (โดยจะให้ยกเลิกข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556)

 2.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

(โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 

เกี่ยวกับเรื่องลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต)

3. ดำาเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี

 3.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ฉบับที่ 4) โดยนำาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว เห็นว่ายังไม่แก้ไข

 3.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง การดำารงตำาแหน่ง 

การพ้นจากตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าที่และการดำาเนินการอื่น

ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5 และ 16) โดยนำาเสนอ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว เห็นว่ายังไม่แก้ไข

4. อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

 4.1  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12 และ 21)

 4.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำานาจหน้าที่ และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ดำารง

ตำาแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำาแหน่งอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำาหนด 

พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 14)

 4.3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543

 4.4 ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพที่เป็น

คนตา่งดา้วภายใตข้อ้ตกลงยอมรบัรว่มของอาเซยีนดา้นบรกิารบญัช ี(Registered Foreign Professional Accountant หรอื RFPA) 

และการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันระหว่างนักบัญชีไทยกับนักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าว พ.ศ. ....
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• จัดประชุมหารือร่วมกันในคณะอนุกรรมการ

ด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อกลั่นกรอง เสนอแนะ และ

ดูแลความเรียบร้อยของข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

• ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ

• เพิ่มช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 

อาทิ LINE@ Facebook และYouTube เพื่อความทันสมัย 

และอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ในหลากหลายช่องทางมากขึ้น

• ดำาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ให้มีรูปลักษณ์และ

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการ

ในการเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ในปี 2560 (ต้ังแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560) คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ได้ดำาเนินการวางแผน

และดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้บรรลุ 

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี  ดังน้ี
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• รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและ

บทความทางวิชาการในแวดวงวิชาชีพบัญชี เพ่ือเผยแพร่

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ผ่านจดหมายข่าว Newsletter ซึ่งส่งให้สมาชิกในรูปแบบ 

E-Newsletter เป็นประจำาทุกเดือน

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

• โครงการปรับเปลี่ยนอักษรย่อและตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชี (Re-Branding)

• โครงการจัดทำาสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาและอบรมสัมมนาในรูปแบบ Self-Study

• โครงการเปลี่ยนระบบ E-mail Marketing (Bomb Mail) ให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

• โครงการจัดซื้อสื่อโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Signet) 

• โครงการห้องเรียนออนไลน์

ผลการดำาเนินงานด้านการควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของงานบริการสมาชิก โดยเฉพาะด้านงานทะเบียนสมาชิก

และผู้สอบบัญชีให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียน 

เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนทะเบียน โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลั่นกรองคำาร้องขอต่างๆ 

รวมถึงการกำาหนดกรอบการพิจารณาคำาร้องขอที่เก่ียวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนิติบุคคล ตาม 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และงานอื่นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนมีความชัดเจน 

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะอนุกรรมการควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียนได้มีการพิจารณาคำาร้องขอต่างๆ  

พร้อมหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำาเป็นที่เก่ียวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีการพิจารณา 

ตามกรอบการพิจารณาคำาร้องที่ได้มีการกำาหนดไว้มีจำานวนทั้งสิ้น 1,311 คำาขอ
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ผลการดำาเนินงานด้านงานส่วนภูมิภาค

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับ

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำานักงานสาขาได้ประสานงานกับสำานักงานสาขา

ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง และการให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัดของแต่ละสำานักงานสาขาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในส่วนภูมิภาค ได้แก่

สาขา ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม

สงขลา

สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำาหรับ SMEs 24 มิถุนายน 2560

Update ภาษีอากรและบัญชี 29 - 30 กรกฎาคม 2560

การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำาหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)

26 สิงหาคม 2560

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 20 ตุลาคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สำาหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน)

24 พฤศจิกายน 2560

รับมือเกณฑ์การรับรู้รายใหม่ ตาม IFRS 15 สำาหรับธุรกิจทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2560

สุราษฎร์ธานี มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำาหรับกิจการ NPAEs 18 พฤศจิกายน 2560

เชียงใหม่

การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป 31 มีนาคม 2560

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 เมษายน 2560

จับประเด็นสำาคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ 24 เมษายน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สำาหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน)

17 มิถุนายน 2560

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 18 สิงหาคม 2560

สรุปสาระสำาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9 
และ TFRS 15

11 พฤศจิกายน 2560

การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำาหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)

26 พฤศจิกายน 2560

มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 10 พฤศจิกายน 2560

นครราชสีมา

Update ภาษีใหม่ 2560 พร้อมเจาะลึกประเด็นภาษีเปลี่ยนผ่านสำาหรับ
บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

2 กันยายน 2560

การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำาหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)

16 กันยายน 2560

ขอนแก่น

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 22 เมษายน 2560

สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำาหรับ SMEs 17 มิถุนายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน 22 กรกฎาคม 2560

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม 23 กันยายน 2560
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สาขา ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม

ขอนแก่น Accounting for none Accountant  4 พฤศจิกายน 2560

ภูเก็ต

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

 21 ตุลาคม 2560

Update ภาษีอากรใหม่ที่สำาคัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้ง
บริษัทจำากัด

 28 ตุลาคม 2560

นครสวรรค์

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำางบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ 18 กุมภาพันธ์ 2560

การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำาหรับธุรกิจทั่วไป 16 กันยายน 2560

เทคนิคการปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน สำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (NPAEs)

18 พฤศจิกายน 2560

อุบลราชธานี การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำาส่งงบการเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2560

Update ภาษีอากรใหม่ที่สำาคัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้ง
บริษัทจำากัด (คนเดียว)

17 มิถุนายน 2560

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5 สิงหาคม 2560

รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตามร่าง IFRS 15 สำาหรับธุรกิจทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2560

2. การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและผู้สอบบัญชี เช่น การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีกรณีสมัครใหม่ เป็นต้น

3. การจำาหนา่ยหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ีเชน่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐาน

การสอบบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการอบรม “จับประเด็นสำาคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่” ณ จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพบรรยากาศการอบรม “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป” ณ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการอบรม “นักบัญชีในยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 3 - 4 

เขตภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากน้ี สำานักงานสาขาเชียงใหม่ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี ช้ันปี ท่ี 3 - 4 เขตภาคเหนือตอนบน 

ในหัวเรื่อง “นักบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เชิญ 

นกัธรุกจิและผูบ้ริหารรว่มแลกเปลีย่นประสบการณใ์หแ้กน่กัศกึษา เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการเตรยีมความพรอ้มกา้วเขา้สูว่ชิาชพี

ในอนาคตและยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวด

แขง่ขนัคลปิวดิโีอ หวัข้อ “จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช”ี เพือ่เปน็การสง่เสรมิจรรยาบรรณวชิาชพีบญัช ีโดยเชญิชวน 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 

5 นาที เข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานสภาวิชาชีพบัญชี สำานักงานสาขาเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
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ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ 

หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

ผลงานของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเงินลงทุน

สภาวิชาชีพบัญชีมีนโยบายการลงทุน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนไว้ ดังนี้



คณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนได้มีการสืบค้น เสาะหาข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุนและแนวปฏิบัติ

ท่ีกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้กำาหนดไว้ และจัดการประชุมทันทีท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับการลงทุน โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุม

เพ่ือทบทวนนโยบายการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ศึกษาข้ันตอนการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน 

โดยพิจารณาถึงความเส่ียงในการลงทุนด้วย โดยคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนได้เสนอการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ี

ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบันการจัดอันดับท่ีได้รับใบอนุญาตจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในระดับ A ข้ึนไป ซ่ึงเป็นลงทุน 

ระยะปานกลาง ควบคู่กับการลงทุนโดยการฝากประจำาไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเป็นการลงทุนระยะส้ัน และเหลือเงินจำานวนหน่ึงไว้สำาหรับ

สภาพคล่องของสภาวิชาชีพบัญชีและโครงการของปี 2561

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำางานด้านต่างๆ 

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอำานาจหน้าที่พิจารณาและกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและการให้บริการแก่สมาชิกได้

อยา่งมีประสทิธผิล และพรอ้มเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สอดคล้องกบัวสัิยทศันแ์ละพนัธกจิของสภาวชิาชพีบญัช ี 

รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2557 โดยในปี 2560 คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบโครงสร้างของระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี  

เพื่อกำาหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสม เพื่อดำาเนินการพัฒนาต่อไป
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สถิติจำานวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

จำานวนสมาชิกแยกตามประเภท ประจำาปี 2560

จำานวนสมาชิกแยกตามเพศ ประจำาปี 2560

103รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 



104 Annual Report 2017

จำานวนสมาชิกแยกตามสำานักงานสาขา ประจำาปี 2560

ขอนแก่น ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น, เลย, หนองคาย, 

หนองบัวลำาภู, อุดรธานี

ชลบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี

เชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, 

พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำาปาง, ลำาพูน

นครราชสีมา ประกอบด้วยจังหวัด ชัยภูมิ, นครราชสีมา, 

บุรีรัมย์, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สระบุรี, สุรินทร์

นครสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด กำาแพงเพชร, ชัยนาท, 

นครสวรรค์, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี

พิษณุโลก ประกอบด้วยจังหวัด ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก, 

เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ภูเก็ต ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่, พังงา, ภูเก็ต

มหาสารคาม ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์, นครพนม, 

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สกลนคร

สงขลา ประกอบดว้ยจงัหวดั ตรงั, นราธวิาส, ปตัตาน,ี พทัลงุ, 

ยะลา, สงขลา, สตูล

สรุาษฎร์ธาน ีประกอบดว้ยจงัหวดั ชุมพร, นครศรธีรรมราช, 

ระนอง, สุราษฎร์ธานี

อุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัด บึงกาฬ, มุกดาหาร, 

ยโสธร, ศรีสะเกษ, อำานาจเจริญ, อุบลราชธานี

ระยอง ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี, ตราด, ระยอง

รวมทั้งหมด 16,412 ราย

จำานวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ประจำาปี 2560

ลำาดับ จังหวัด จำานวน (ราย)

1 กรุงเทพมหานคร  46,171 

2 จังหวัดที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ปฏิบัติการ*  19,479 

รวมทั้งสิ้น  65,650 

 *กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี,  

 สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
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สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 มฐีานะเปน็นติบิคุคลและเปน็องคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลกำาไร โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและพฒันาวชิาชพีบญัชไีทย 

ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำาหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียง 

  ลงคะแนนเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ (เฉพาะ 

  สมาชิกประเภทสามัญ)

• ได้รับข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพบัญชี 

  อย่างต่อเน่ืองผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  

  www.fap.or.th วารสาร Newsletter และ  

  E-Newsletter เป็นประจำาทุกเดือน

• ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร 

  จากราคาปกติมูลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท  

  (แล้วแต่หลักสูตร)

• สิทธิการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ  

  ซึง่มมีากมายหลายหลกัสตูรตลอดทัง้ป ีในราคา 

  พิเศษเพียง 399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิก 

  ในการสมัครก่อน
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• ได้รับข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วม 

  สมัมนาทีเ่ปน็ประโยชนแ์กส่มาชกิทัง้ในประเทศ 

  และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

• ส่วนลดพิเศษ 10 - 20% สำาหรับการส่ังซื้อ 

  หนังสือ (สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10% / ราย  

  3 ปีขึ้นไป ลด 20%)

• ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ 

  สภาวิชาชีพบัญชีจัดเฉพาะสมาชิก ในราคา 

  พิเศษสำาหรับสมาชิกเท่านั้น
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สรุปการจัดอบรม/สัมมนา ประจำาปี 2560 
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชีและสำานักงานสาขา)

ภาพแสดงจำานวนผู้เข้ารับการอบรม และรายได้ตามด้านวิชาชีพบัญชี 
และสำานักงานสาขา ปี 2560

หลักสูตรอบรม จำานวนคน รายได้

ด้านการทำาบัญชี 1,570 3,957 

ด้านการสอบบัญชี 1,971 2,326 

ด้านการบัญชีบริหาร 956 4,348 

ด้านการบัญชีภาษีอากร 1,929 6,396 

ด้านการวางระบบบัญชี 2,125 6,272 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 12,590 20,724 

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7,455 15,431 

IN HOUSE TRAINING 258 969 

สำานักงานสาขา 3,589 5,333 

อื่นๆ 60 112 

32,503 65,868 
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ด้านการทำาบัญชี 12 หลักสูตร

ด้านการสอบบัญชี 9 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี/จัดทำางบการเงิน/ยื่นภาษีเงินได้

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting

3 เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับธุรกิจ PAEs/NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับ 
หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร

4 การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป

5 ประกาศนียบัตร Professional Controller

6 เทคนิคการจัดทำาและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ปปช. 

7 M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์

8 การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร Agricultural Cost Accounting 

9 การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำาและบัญชีต้นทุนช่วง

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารต้นทุน

11 The Digital Accountant

12 How to start Accounting Firm Business สัมมนาการเริ่มต้นธุรกิจสำานักงานบัญชี

ลำาดับ หลักสูตร

1 จับประเด็นสำาคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

2 เทคนิคการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลืออื่นที่เกี่ยวข้อง

3 The New Auditor's Report (คุณรู้จักรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่หรือยัง)

4 ไขข้อข้องใจจากการนำาเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

5 Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports

6 รู้เท่าทันกฎหมายและข้อบังคับที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีและการจัดทำาบัญชี

7 แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำาหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว (Workshop)

8 แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำาหรับสำานักงานสอบบัญชี (Workshop) 

9 การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
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ด้านการบัญชีบริหาร 6 หลักสูตร

ด้านการบัญชีภาษีอากร 11 หลักสูตร

ด้านการวางระบบบัญชี 16 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 CFO in Practice (Certification Program) 

2 Corporate Finance 

3 งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำากำาไร

4 บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

5 ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

6 Beyond Treasury Management

ลำาดับ หลักสูตร

1 ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ (กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ)

2 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

3 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

4 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

5 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

6 Update ภาษีอากรและบัญชี 

7 ภาษีอากรสำาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ

8 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง

9 นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน)

10 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร

11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำากับภาษีและกฎหมายใหม่ E-TAX Invoice

ลำาดับ หลักสูตร

1 COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

2 ความเสี่ยงและการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Risk and IT Governance

3 การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน)

4 การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) 

5 การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management

6 Professional Forensic Accounting

7 กระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร 
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ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 41 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting 

2 Orientation Course for Chief Accountants Focusing on Financial Reporting 

3 การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่น 13 - 14

4 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำาคัญ

5 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

6 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

7 เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs  

8 Integrated Reporting 

9 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำาคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี

10 ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน 

11 ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่น 16 - 17

12 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ

13 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ

14 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้

15 การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้

16 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review PART 1

17 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review PART 2

18 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี 

19 การบริหารงานตรวจสอบภายใน

20 IT Audit for Non IT Auditors

21 การสอบทานกระบวนการจัดทำาและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

ลำาดับ หลักสูตร

8 AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน

9 Board of Director & Senior Leader Course "Leading Role in Insurance Business"

10 Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0

11 การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม

12 เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี

13 XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล

14 เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี

15 การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption Prevention” 

16 การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 
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ลำาดับ หลักสูตร

22 Financial Statements Review for Internal Auditors  

23 Data Analytics for Internal Auditor 

24 เสวนาด้านตรวจสอบภายใน Internal Audit in Disruptive technology

25 เสวนาด้านตรวจสอบภายใน cyber Security สำาหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0

26 การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล

27 การตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการ

28 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX 

29 Communication Skills for Auditors

30 ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

31 ความรู้พื้นฐานด้านการกำากับดูแล IT ระดับองค์กร 

32 การค้นหาหลักฐานการทุจริตและการฟอกเงินด้วย Forensic Accounting

33 ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย 

34 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

35 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย

36 สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำาหรับ SMEs

37 สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำาหรับ SMEs 

38 เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน

39 บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016)

40 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำาส่งงบการเงิน 

41 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 28 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2560) : สำาหรับอาจารย์ 
ผู้สอนวิชาบัญชี

2 TFRS ทุกฉบับปี 2560

3 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559) สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

4 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2560) สำาหรับสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป

5 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

6 Pack 5 & Fair Value

7 Financial Model 1

8 Financial Model 2

9 ทำาความเข้าใจร่าง TFRS 9/TAS32/TFRS7/TFRIC16 และ TFRIC19

10 การจัดทำางบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด    
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ลำาดับ หลักสูตร

11 TFRS for SMEs  (สำาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน) 

12 ร่าง TFRS for SMEs 

13 สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for  NPAEs ทั้งหมด

14 การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ สำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)

15 การจัดทำางบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

16 ทำาความเข้าใจ..คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (4 ฉบับ) ฉบับที่ 7, 8, 37, 38 

17 ทำาความเข้าใจ..คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (5 ฉบับ) ฉบับที่ 1, 8, 13, 21 และ 40

18 สร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละหลักการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญใน TFRS for SMEs 

19 การรวมธุรกิจและการจัดทำางบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

20 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

21 รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

22 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำาหรับธุรกิจทั่วไป

23 ทำาความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13

24 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำามาใช้ในปี 2562 และ 2563 

25 สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 

26 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำาหรับนักวิเคราะห์ในอนาคตที่จะนำามาใช้ในปี 2562  
และ 2563 

27 TFRS for SMEs  (สำาหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน) ไม่ยากอย่างที่คิด

28 สร้างความเข้าใจกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม 

IN HOUSE TRAINING 5 หลักสูตร

สำานักงานสาขา 29 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 กรมบังคับคดี  หลักสูตร  Professional Forensic Accounting (บัญชี)   

2 กรมบังคับคดี  หลักสูตร Professional Forensic Accounting (กฎหมาย)

3 ปตท.  หลักสูตร การควบคุมภายในตาม COSO 2013 (สำาหรับพนักงาน)

4 ปตท.  หลักสูตร การควบคุมภายในตาม COSO 2013 (สำาหรับผู้บริหารระดับสูง)

5 ก.ล.ต  หลักสูตร Course for Maintaining the Certified Fraud Examiner Credential 2017

ลำาดับ หลักสูตร

1 Accounting for none Accountant 

2 Update ภาษีใหม่ 2560 พร้อมเจาะลึกประเด็นภาษีเปลี่ยนผ่านสำาหรับบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
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ลำาดับ หลักสูตร

3 Update ภาษีอากรและบัญชี

4 Update ภาษีอากรใหม่ที่สำาคัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำากัด (คนเดียว)

5 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

6 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM

7 การจัดทำางบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)

8 การจัดทำางบการเงินรวมสำาหรับกิจการ SMEs

9 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำาส่งงบการเงิน

10 การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับกิจการ SMEs

11 การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำาหรับธุรกิจทั่วไป

12 การบัญชีและการวางแผนภาษีสำาหรับธุรกิจทั่วไป

13 การลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting

14 ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

15 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่

16 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำางบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้

17 งบกระแสเงินสดง่ายจัง ใครๆ ก็ทำาได้

18 จับประเด็นสำาคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

19 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

20 เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

21 เจาะลึกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่

22 เทคนิคการปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (NPAEs)

23 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

24 มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

25 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (สำาหรับกิจการ NPAEs ท่ีไม่ซับซ้อน)

26 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตามร่าง IFRS 15 สำาหรับธุรกิจทั่วไป

27 สรุปสาระสำาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9 และ TFRS 15

28 สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำาหรับ SMEs

29 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน

ด้านอื่นๆ 1 หลักสูตร

ลำาดับ หลักสูตร

1 พัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลง
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 รายนามและอำานาจหน้าที่ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน วาระปี 2560 - 2563

 รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน 
วาระปี 2557 - 2560 (สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560)

 กฎหมาย ข้อกำาหนด และข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน 

มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
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รายนามและอำานาจหน้าที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน 
วาระปี 2560 - 2563

ด้านการทำาบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

1. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการ
2. นายนที  แสงอุดมเลิศ ที่ปรึกษา
3. นายบรรลือ  สุรเชษฐคมสัน ที่ปรึกษา
4. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ที่ปรึกษา
5. นางสาวฟ้ามุ่ย  ตรีกาญจโนทัย ที่ปรึกษา
6. นายสถาพร  โคธีรานุรักษ์ ที่ปรึกษา
7. นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ ที่ปรึกษา
8. ศ. ดร.อรพินท์  ดวงพลอย กรรมการ
9. ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ กรรมการ
10. นายเกรียง  วงศ์หนองเตย กรรมการ

11. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา กรรมการ
12. นายธนะชัย  สันติชัยกูล กรรมการ
13. นายผดุงเดช  กัลป์ชนะ กรรมการ
14. นายราชิต  ไชยรัตน์ กรรมการ
15. นางรุ่งรัตน์  รัตนราชชาติกุล กรรมการ
16. นายศิลป์ชัย  รักษาพล กรรมการ
17. นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ
18. นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์ กรรมการ
   และเลขานุการ
 

1. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี ประธานอนกุรรมการ
2. ศ. ดร.อรพินท์  ดวงพลอย อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย อนุกรรมการ
4. ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ อนุกรรมการ
5. นายเกรียง  วงศ์หนองเตย อนุกรรมการ
6. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา อนุกรรมการ
8. นายสถาพร  โคธีรานุรักษ์ อนุกรรมการ
9. ผู้แทนคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี อนุกรรมการ

10. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
11. ผู้แทนจากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 กระทรวงการคลัง  อนุกรรมการ
12. ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ อนุกรรมการ
13. ผู้แทนธนาคารกรุงไทย อนุกรรมการ
14. ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา อนุกรรมการ
15. ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย อนุกรรมการ
16. ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ อนุกรรมการ

1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการทำาบัญชี และ 
การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน 
ด้านการทำาบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำาบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ 
ทำาบัญชี ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามมติที่ประชุมใหญ่หรือคณะ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชีมอบหมาย

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว

1. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี ประธานอนกุรรมการ
2. รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม อนุกรรมการ
3. นายนิพล  แก่นโกมล อนุกรรมการ
4. นายบรรลือ  สุรเชษฐคมสัน อนุกรรมการ
5. นางเปรมารัช  วิลาลัย อนุกรรมการ
6. นายพณชิต  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ
7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต อนุกรรมการ
8. นางสาวฟ้ามุ่ย  ตรีกาญจโนทัย อนุกรรมการ
9. นายยศศิริ  พร้อมเชื้อแก้ว อนุกรรมการ
10. นายรัชเดช  เชาวนโยธิน อนุกรรมการ
11. นายสมบัติ  สมบัติกำาจร อนุกรรมการ
12. นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ อนุกรรมการ

13. นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์ อนุกรรมการ
14. นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์ อนุกรรมการ
15. ผู้แทนคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน
 การบัญชี  อนุกรรมการ
16. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการวางระบบบัญชี อนุกรรมการ
17. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีภาษีอากร อนุกรรมการ
18. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
19. ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
20. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. ศึกษาประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และผลกระทบ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ที่ชัดเจน เหมาะสม และน่าเชื่อถือ

2. ศกึษาผลกระทบตอ่การดำาเนนิการดา้นสนิเชือ่ของธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการทำาบัญชีมอบหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

1. สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีระบบบัญชี
ชุดเดียวที่ดี และสะดวกต่อการนำาส่งงบการเงินให้ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

2. พิจารณาและกำาหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีการนำา
โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

3. แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือดำาเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบัญชีชุดเดียวมอบหมาย

4. ดำาเนนิการอืน่ใดในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

1. จัดการอบรมให้ความรู้ทางบัญชีให้กับผู้ทำาบัญชีและ
ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยทำาความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กรมสรรพากร และหอการค้าจังหวัด เป็นต้น

2. สนับสนุนให้มีการศึกษาทางด้านการบัญชีเพื่อเกษตร

3. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สายวิชาชีพ
บัญชีให้กับนิสิตหรือนักศึกษา

4. รว่มมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการใหค้วามรูด้า้นการ
ทำาบัญชีแก่สังคม

1. การพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว ได้แก่
1.1 การสนบัสนนุ สง่เสรมิ และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 

ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มี 
ระบบบัญชีชุดเดียวที่ดี และสะดวกต่อการนำาส่ง 
งบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 
กรมสรรพากร

1.2 การพิจารณาและกำาหนดแนวทางในการพัฒนา
ให้มีการนำาโปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

2. จดัทำาหลกัสตูรการอบรมใหม่ๆ  ใหก้บัผูท้ำาบญัช ีโดยเนน้
ภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา

3. จัดทำาคู่มือผู้ทำาบัญชี เพื่อให้ ผู้ทำาบัญชีมีแนวทาง 
การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

นโยบายและเป้าหมาย

แผนงานหลัก
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ด้านการสอบบัญชีี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

1. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ที่ปรึกษา
3. ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร กรรมการ
4. ผศ. ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร กรรมการ
5. ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู กรรมการ
6. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ
7. นางสาวนิดาพร  อัศวธีระเกียรติ์ กรรมการ
8. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล กรรมการ

9. นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร กรรมการ
10. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ กรรมการ
11. นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์ กรรมการ
12. นายสันติ  พงค์เจริญพิทย์ กรรมการ
13. นางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ กรรมการ
14. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา  ศรีสันต์ กรรมการ
16. นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ กรรมการ

1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชีและ 
การประกอบวิชาชีพโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การสอบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะ การสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ใด เพือ่เปน็เครอืขา่ยแหง่การประกอบวชิาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบ
บญัช ีในการเสนอความเหน็เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

1. ดำาเนินการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงาน
สอบทาน มาตรฐานงานที่ได้รับความเชื่อมั่น มาตรฐาน
งานบรกิารเกีย่วเนือ่ง และแนวทางปฏบิตังิานสอบบญัชี
ระหวา่งประเทศฉบบัใหมท่ีก่ำาหนดโดย The International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ของ 
International Federation of Accountants (IFAC) และ
ยกร่างมาตรฐานเหล่านี้ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

2. ปรบัปรงุมาตรฐานการสอบบญัช ีมาตรฐานงานสอบทาน 
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการ
เกี่ยวเนื่อง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้มีประกาศ
และมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับ
ล่าสุดที่ได้มีการปรับปรุงโดย IFAC

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี 

1. นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์ ประธานอนกุรรมการ
2. รศ. ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ อนุกรรมการ
3. ดร.กนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ อนุกรรมการ
4. ดร.จุฑาทิพ  อัสสะบำารุงรัตน์ อนุกรรมการ
5. นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย์   อนุกรรมการ
6. นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์ อนุกรรมการ

7. นางพาณีพร  อังอติชาติ อนุกรรมการ
8. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน อนุกรรมการ
9. นางสาวรุณีย์  ผลาขจรศักดิ์ อนุกรรมการ
10. นางสาววราวรรณ   ทาจันทร์ อนุกรรมการ
11. นางอรวรรณ  อัศนียานนท์ อนุกรรมการ

องค์ประกอบ
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1. กำาหนดขอบเขตและแนวทางการจดัทำาคูม่อืการรายงาน
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)

2. จัดทำารายงานคู่มือการรายงานเรื่องสำาคัญในการตรวจ
สอบ (Key Audit Matter) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี

3. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี

4. พิจารณาคู่มือการรายงานเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
(Key Audit Matter) เพื่อการเผยแพร่แก่สมาชิกและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพด้าน 
การสอบบัญชีมอบหมาย

6. คณะทำางานเพื่อพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือ
ยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation

พิจารณากระบวนการเก่ียวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation เพื่อให้ระบบการยืนยันยอด
ข้อมูลธนาคารดังกล่าวระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคารเป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว รอบคอบ ไม่ผิดพลาด และเป็นไป 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชียืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation

3. ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง
วชิาชพีสอบบญัช ีพรอ้มทัง้เผยแพรค่วามรูใ้หก้บัผูป้ฏบิตัิ
งานสอบบญัชไีดท้ราบถงึขอ้มลูและพฒันาการในวงการ
สอบบัญชี

4. กำาหนดแนวปฏบิตัดิา้นการสอบบญัช ีเพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 
ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
ที่สำาคัญของมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี

5. ตอบคำาถามเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอบบญัชแีละเทคนคิ
การสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้
แนวทางที่ถูกต้องและสามารถนำาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

6. ดำา เนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

7. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการแทนหรือปฏิบัติ
งานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิค 
การสอบบัญชี

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานเพื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องสำาคัญที่ตรวจสอบ (KAM)

คณะทำางานเพ่ือพิจารณากระบวนการเก่ียวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation

1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ประธานคณะทำางาน
2. ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู  คณะทำางาน
3. นางสาวกมลเนตร   กฤตยาเกียรณ์  คณะทำางาน
4. นางขวัญใจ  เกียรติกังวาฬไกล    คณะทำางาน

5. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล คณะทำางาน
6. นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร คณะทำางาน
7. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ คณะทำางาน
8. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ คณะทำางาน

1. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะทำางาน
2. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ  คณะทำางาน
3. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี คณะทำางาน
4. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ คณะทำางาน
5. นายจิรณัฐ   กูลมงคลรัตน์ คณะทำางาน

6. นางสาวรุณีย์  ผลาขจรศักดิ์ คณะทำางาน
7. ผู้แทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำากัด  
   คณะทำางาน
8. นางสาวบุษกร  เจนวิชชุวงศ์ คณะทำางาน
9. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ
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1. บริหารจัดการทดสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบ
บัญชีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ขอ้บงัคบั ขอ้กำาหนด และประกาศสภาวชิาชพี
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึเสนอแนะใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข
กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำาหนด และประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีดังกล่าวด้วย 

2. รับรองผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

3. พิจารณาข้อเสนอแนะหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาและเค้าโครงการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การสอบบัญชีจากคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เกี่ยวกับการทดสอบแต่ละด้านวิชา

4. ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของแต่ละ
วิชาที่ต้องทดสอบให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนาม
ประกาศใช้บงัคับตามความเหมาะสม แล้วใหร้ายงานตอ่ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทราบต่อไป 

5. แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ทำ า ง า น เ พ่ือ ป ฏิ บั ติ ง า น อ่ืน ต า ม ท่ี  
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 

6. ดำาเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีมอบหมาย

1. ดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ 
วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

3. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนื้อหาและเค้าโครงของวิชากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำาหนด หรือประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งเสนอแนะและให้ความเห็น
ในเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะอนกุรรมการบรหิารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

4. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาการศกึษาพจิารณาเรือ่งตา่งๆ  
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

5. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงข้อสอบวิชากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ
วิชากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

6. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
หรอืคณะอนกุรรมการบรหิารการทดสอบการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
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1. ดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ 
วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร 
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

3. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนือ้หาและเคา้โครงของวชิาการสอบบญัชทีีป่ระมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำาหนด 
หรือประกาศสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งเสนอแนะและ 
ใหค้วามเหน็ในเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะอนกุรรมการบรหิาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

4. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาการศกึษาพจิารณาเรือ่งตา่งๆ 
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการสอบบัญชี

5. ดำาเนนิการจดัทำาและปรบัปรงุขอ้สอบวชิาการสอบบญัชี
ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

6. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
หรอืคณะอนกุรรมการบรหิารการทดสอบการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

1. ดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ 
วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

3. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เ น้ือหาและเค้ า โครงของวิชาการบัญชี  1 และ
วิชาการบัญชี 2 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำาหนด 
หรือประกาศสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งเสนอแนะและ
ใหค้วามเหน็ในเรือ่งดงักลา่วตอ่คณะอนกุรรมการบรหิาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

4. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาการศกึษาพจิารณาเรือ่งตา่งๆ  
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

5. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงข้อสอบวิชาการบัญชี 1 
และวิชาการบัญชี 2

6. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
หรอืคณะอนกุรรมการบรหิารการทดสอบการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
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1. ดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเก่ียวกับ 
วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร 
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

3. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนื้อหาและเค้าโครงของวิชาการสอบบัญชี 1 และ
วิชาการสอบบัญชี  2 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ  
ข้อกำาหนด หรือประกาศสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้ง 
เสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่ อง ดังกล่าวต่อ 
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

4. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาการศกึษาพจิารณาเรือ่งตา่งๆ 
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

5. ดำาเนินการจัดทำาและปรับปรุงข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 1 
และวิชาการสอบบัญชี 2

6. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
หรอืคณะอนกุรรมการบรหิารการทดสอบการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชี

1. ศึกษาและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
เสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ประธานคณะทำางาน
2. นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ คณะทำางาน
3. นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา คณะทำางาน
4. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ คณะทำางาน

5. นายศิลป์ชัย  รักษาพล คณะทำางาน
6. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ คณะทำางาน
7. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ
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ด้านการบัญชีบริหาร

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

1. นายวรวิทย์  เจนธนากุล ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.พิภพ  อุดร ที่ปรึกษา
3. นางกอบบุญ  ศรีชัย ที่ปรึกษา
4. รศ. ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก กรรมการ
5. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ   กรรมการ
6. ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย กรรมการ
7. นายธนิศร์  วินิจสร กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล กรรมการ

9. นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ กรรมการ
10. นางสาวรสา  กาญจนสาย กรรมการ
11. นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล กรรมการ
12. นางสาวสลิลรัตน์  แก้วคตฆะศิริ กรรมการ
13. นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร กรรมการ
14. นายอนุวัฒน์  จงยินดี กรรมการ

1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร และ
การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีใน 
ด้านการบัญชีบริหาร

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในดา้นการบญัชี
บริหาร ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอ่ืนใดตามมติท่ีประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารมอบหมาย

1. กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพการบัญชีบริหารให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติระดับสากล 

2. พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็น 
ผู้ที่ทันสมัยและมีแนวคิดใหม่ๆ ในยุค Thailand 4.0

3. ส่งเสริม และกำากับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีจรรยาบรรณ

4. ประสานงานความรว่มมือกบัภาครฐั ภาคเอกชน รวมถงึ 
สถาบันการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางให้คำาปรึกษา 
ด้านบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี และผู้ประกอบการ 

1. เผยแพร่แนวปฏิบัติระดับสากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้ งบทบาทของนักบัญชีให้สามารถ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
องค์กรได้มากขึ้น

2. พัฒนาหลักสูตร CFO ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาดอย่างต่อเน่ืองและเน้นการสร้างเครือข่าย 
ของผู้เข้าอบรมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น

3. จัดทำาโครงการทดสอบเพื่อออก Certificate ด้าน 
การบัญชีบริหาร 

4. จัดทำาหลักสูตรใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

5. ส่งเสริมให้นักบัญชีตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่อง 
จรรยาบรรณผ่านช่องทางการฝึกอบรมทุกหลักสูตรของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

6. เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีในการทำางานให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในเรื่องเพิ่มพูน 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร การพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
ของภาคธุรกิจ 

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่

นโยบายและเป้าหมาย

แผนงานหลัก
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ด้านการวางระบบบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี 

ด้านการบัญชีภาษีอากร

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร 

1. นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา  เอี่ยมวรสมบัติ ที่ปรึกษา
3. นางสาวมณีรัตน์  ติรไพรวงศ์ ที่ปรึกษา
4. นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
5. นายอนุวัฒน์  จงยินดี ที่ปรึกษา
6. รศ. ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ กรรมการ
7. รศ. ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ กรรมการ
8. รศ. ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก กรรมการ
9. รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ กรรมการ
10. ผศ. ดร.ไพลิน  ตรงเมธีรัตน์ กรรมการ

11. ผศ.สุริษา   ประสิทธิ์แสงอารีย์  กรรมการ
12. ดร.เยาวลักษณ์  ชาติบัญชาชัย กรรมการ
13. นางนิสากร  ทรงมณี กรรมการ
14. นางบุษกร  ธีระปัญญาชัย กรรมการ
15. นายวิโรจน์  สติธโรปกรณ์ กรรมการ
16. นางสาวศิริรัฐ  โชติเวชการ กรรมการ
17. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
18. นางสุวิมล  กุลาเลิศ กรรมการ
19. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ

1. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการ
2. ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์ ที่ปรึกษา
3. นางชลลดา  ฟูวัฒนศิลป์ ที่ปรึกษา
4. นายชุมพร  เสนไสย ที่ปรึกษา
5. นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์ ที่ปรึกษา
6. นางสาวน้ำาทิพย์  รุ่งโรจน์ดี ที่ปรึกษา
7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ที่ปรึกษา
8. นางพรเพ็ญ  เอื้อปิยะชาติ ที่ปรึกษา
9. นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา ที่ปรึกษา
10. นายสาโรช  ทองประคำา ที่ปรึกษา
11. นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป ที่ปรึกษา
12. รศ. ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี กรรมการ

13. ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย กรรมการ
14. ดร.สาธิต  ผ่องธัญญา กรรมการ
15. นางทิพย์ภาพร  เกิดผล กรรมการ
16. นายธนกร  พรหมไตรรัตน์ กรรมการ
17. นางสาวโนรา  โพธิ์มัจฉา กรรมการ
18. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี กรรมการ
19. นางสุภรณ์  ทิวากรพรรณราย   กรรมการ
20. นายสุริยะ  ธีรวัฒนสาร กรรมการ
21. นางสุวรรณี  ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ
22. นายสุเทพ  พงษ์พิทักษ์ กรรมการ
23. นางสาวณัฏฐรินทร  พลภูงา กรรมการ
   และเลขานุการ

1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการวางระบบบัญชี 
และการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การวางระบบบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ใด เพือ่เปน็เครอืขา่ยแหง่การประกอบวชิาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการ 
วางระบบบัญชีในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการประกอบ
วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

7. ก ระทำ า กา รอื่ น ใดตามที่ มติ ที่ ป ร ะ ชุม ใหญ่ห รื อ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีมอบหมาย

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่
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ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

1. รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล  ประธาน
2. รศ. ดร.พนารัตน์  ปานมณี ที่ปรึกษา
3. รศ.จันทนา  สาขากร ที่ปรึกษา
4. ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา
5. ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม ที่ปรึกษา
6. นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ ที่ปรึกษา
7. นายโสภณ  บุณยรัตพันธุ์ ที่ปรึกษา
8. ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   ที่ปรึกษา
9. ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นางสาวสมฤทัย  ทรงสิทธิโชค ที่ปรึกษา
10. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ปรึกษา
 นางบุญดี  บุโรดม  (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวลฎาภา  พรมชายขาว (ผู้แทนสำารอง)
11. รศ. ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ

12. รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ กรรมการ
13. รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ กรรมการ
14. ผศ. ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ กรรมการ
15. ดร.ฉัตรมงคล  วงศ์รัฐนันท์ กรรมการ
16. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ กรรมการ
17. ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม กรรมการ
18. นายณัฐพงศ์  ตันติจัตตานนท์ กรรมการ
19. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล กรรมการ
20. นายไพศาล  บุญศิริสุขะพงษ์ กรรมการ
21. นายมนูญ  มนูสุข  กรรมการ
22. นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ กรรมการ
23. ผศ. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย กรรมการ
   และเลขานุการ
24. นายภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ กรรมการ
   และผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีภาษีอากร 
และการประกอบวิชาชีพโดยรวม 

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การบัญชีภาษีอากร

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร 

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ใด เพือ่เปน็เครอืขา่ยแหง่การประกอบวชิาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี 

6. เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในดา้นการบญัชี
ภาษีอากรในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี 

7. กระทำาการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรมอบหมาย

1. สร้างนักบัญชีภาษีอากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
2. สง่เสรมิและใหค้วามรูค้วามเข้าใจทางดา้นการบญัชภีาษี

อากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิก
3. ดำาเนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

อากรให้มากที่สุด

4. ศึกษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ

5. ศึกษาปัญหาอุปสรรคการออก e-Tax invoice และ
ประสานกรมสรรพากรหาแนวปฏิบัติให้แก่นักบัญชี

อำานาจหนา้ที่

นโยบายและแผนงาน
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1. ส่ ง เส ริมความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นใน 
การประกอบวิชาชีพบัญชี ในด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และการประกอบวิชาชีพโดยรวม

2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน 
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ รวมทั้งเสนอแนะการสร้าง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

5. ประสานการทำางานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อ่ืนใด เพือ่เปน็เครอืขา่ยแหง่การประกอบวชิาชพี ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในดา้นการศกึษา
และเทคโนโลยีการบัญชีในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี

7. กระทำาการอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

8. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

1. พิจารณากลั่นกรองปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือ
วฒุอ่ืินเทยีบเทา่ปรญิญาสาขาวชิาการบญัชขีองสถาบนั
การศึกษาต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี พิจารณารับรอง
ต่อไป

2. ดำาเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี 

1. ผศ. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย  ประธาน
    อนุกรรมการ
2. ผศ. ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา  อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.ประวัฒน์  เบญญาศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการ
4. ผศ. ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค  อนุกรรมการ
5. ผศ.ประทินพร  แรมวัลย์  อนุกรรมการ
6. ดร.พิมพาภรณ์  พึ่งบุญพานิชย์  อนุกรรมการ
7 ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์  อนุกรรมการ

8. ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว อนุกรรมการ
9. ดร.ณฑรัช  อุ่นเลิศ อนุกรรมการ
10. นายภูดิท  ไชยผล  อนุกรรมการ
11. นางวันฤดี  พิมพ์ประโพธ อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 นางบุญดี  บุโรดม อนุกรรมการ 
13. นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ



169รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

1. วางแผน เตรียมการ และดำาเนินการจัดการแข่งขัน 
ตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ

2. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการศกึษาและเทคโนโลยี
การบัญชี

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

1. วางแผน เตรียมการ และดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้
ในการแข่งขัน

2. พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อสอบเพื่อใช้  
ในการแข่งขันแต่ละรอบ

3. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน
4. ส่งผู้แทนหนึ่งท่านเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนในการแข่งขัน
5. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานการจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 
คร้ังท่ี 5 ประจำาปี 2560

คณะทำางานออกข้อสอบ กล่ันกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำาถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge คร้ังท่ี 5 ประจำาปี 2560

1. ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  ประธานคณะทำางาน
2. รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล         รองประธาน
    คณะทำางาน
3. นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ    รองประธาน
    คณะทำางาน
4. ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์  คณะทำางาน
5. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  คณะทำางาน
6. ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์  คณะทำางาน
7. ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม  คณะทำางาน
8. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  คณะทำางาน

9. ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู คณะทำางาน
10. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน
11. ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข คณะทำางาน
12. นางณฐพร  พันธุ์อุดม คณะทำางาน
13. นางสาวดารารัตน์   สุขแก้ว  คณะทำางาน
14. นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ คณะทำางาน
15. นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ คณะทำางาน
16. นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล  ประธานคณะทำางาน
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  คณะทำางาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
 นางสาวสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน  คณะทำางาน 
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร   
 นางพรเพ็ญ  เอื้อปิยะชาติ  คณะทำางาน
5. ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  
 นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ  คณะทำางาน

6. ผู้แทนบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด คณะทำางาน
 นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย์
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  
 นายสุเมธ  แจ้งสามสี   คณะทำางาน
8. ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  
 นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ   คณะทำางาน
9. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์   คณะทำางาน
     และเลขานุการ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ
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1. วางแผน เตรียมการ และดำาเนินการจัดการแข่งขัน 
ตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ

2. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการศกึษาและเทคโนโลยี
การบัญชี

3. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

1. วางแผน เตรียมการ และดำาเนินการออกข้อสอบเพื่อใช้
ในการแข่งขัน

2. พิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกข้อสอบเพื่อใช้  
ในการแข่งขันแต่ละรอบ

3. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน
4. ส่งผู้แทนหนึ่งท่านเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนในการแข่งขัน
5. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 6 ประจำาปี 2561
Thailand Accounting Challenge 2018

คณะทำางานออกข้อสอบ กล่ันกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำาถาม 
ทางบัญชีระดับประเทศ คร้ังท่ี 6 ประจำาปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018

1. ผศ. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย ประธานคณะทำางาน
2. ผศ. ดร.เกรียงไกร   บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา
3. รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ คณะทำางาน
4. ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม คณะทำางาน
5. ดร.ฉัตรมงคล  วงศ์รัฐนันท์ คณะทำางาน
6. ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว คณะทำางาน
7. ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู คณะทำางาน
8. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน
9. ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม คณะทำางาน

10. นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ  คณะทำางาน
11. นายณัฐพงศ์  ตันติจัตตานนท์ คณะทำางาน
12. นางสาวพิมลวรรณ  ชยพรกุล คณะทำางาน
13. นายไพศาล  บุญศิริสุขะพงษ์ คณะทำางาน
14. นายภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ คณะทำางาน
15. นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ คณะทำางาน
16. นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล ประธานคณะทำางาน
2. นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน ที่ปรึกษา
3. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
 นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร คณะทำางาน
4. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร
 นางสาวพรเพ็ญ  เอื้อปิยะชาติ   คณะทำางาน
5. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 นางสาวยุพาวดี  วรรณเลิศ คณะทำางาน
6. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  
 นางสาวกฤษณา  กัมปนาทโกศล คณะทำางาน

7. ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด  
 นายกรณภว์  เหลืองอำาพนศักดิ์ คณะทำางาน 
8. ผู้แทนบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด  
 นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย์ คณะทำางาน
9. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด   
 นายสุเมธ  แจ้งสามสี คณะทำางาน
10. ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  
 นางสาววรางคณา  มุสิกะสังข์ คณะทำางาน
11. นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ



171รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

ด้านมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีี

1. รศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา
3. รศ. ดร.กนกพร  นาคทับที กรรมการ
4. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข กรรมการ
5. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ กรรมการ
6. นางสาวรสา  กาญจนสาย กรรมการ
7. นางสาวยุวนุช  เทพทรงวัจจ กรรมการ
8. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
9. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
11. นางอุณากร  พฤฒิธาดา กรรมการ
12. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ 

13. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรรมการ
14. ผู้แทนกรมสรรพากร  กรรมการ
15. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย    กรรมการ
16. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
17. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  กรรมการ
18. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา  กรรมการ
    และเลขานุการ
19. นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายเทวา  ดำาแดง  ผู้ช่วยเลขานุการ

1. กำาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทำาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย 
การบัญชีและกฎหมายอื่น

2. กำาหนดทศิทางและแนวทางการนำามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศมาใช้
สำาหรับประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันตามแผนที่กำาหนดไว้

3. ดำาเนินการบริหารจัดการ และสอบทานให้มีการแปล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน 
การบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐาน
ในการจัดทำาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและ
กฎหมายอื่น รวมถึงติดตามและผลักดันเพื่อให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากบัดแูลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี และนำาไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้บังคับใช้ได้

4. ให้ความรู้  และสร้างความเข้าใจ เรื่องมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแก่ 
กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จนกระทั่งมีการประกาศใช้ และภายหลังจากนั้น 
โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

5. ดำาเนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้เก่ียวข้อง ศึกษาผลกระทบ ประเด็นปัญหา และข้อคิดเห็น 
จากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาข้อคิดเห็นต่างๆ 
มาพิจารณาดำาเนินการกำาหนด ปรับปรุงมาตรฐาน 
การบัญชี หรือหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ศึกษาถึง
แนวปฏิบัติที่ใช้ในประเทศอื่น รวมทั้งการจัดทำาตัวอย่าง 
คำาชี้แจงเพิ่มเติมที่จำาเป็น

6. สนับสนุนให้ภาครัฐมีการนำามาตรฐานการบัญชีภาครัฐสากล 
(International Public Sector Accounting Standards: 
IPSAS) ของสมาพันธ์นักบัญชีสากล (International 
Federation of Accountants : IFAC) มาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบญัชภีาครฐัในประเทศไทยใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล

7. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างใดตามท่ีมอบหมายและติดตามผลักดันการดำาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่
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1. กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกำาหนด
มาตรฐานการบัญชีกำาหนด และให้คำาแนะนำาเพื่อให้
กิจการสามารถถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็น 
ที่ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศก่อนนำาเสนอ
คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชแีละคณะกรรมการกำากบั
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาต่อไป

2. ดำาเนินการอื่นๆ ตามกรอบอำานาจหน้าที่ในข้อ 1 ตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
และคณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

1. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและรายละเอียด จากการรับฟัง
จากผู้มีหน้าที่จัดทำารายงานทางการเงิน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ถงึปญัหาในการนำามาตรฐานการบญัช ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้ จัดทำา
ประเด็นสรุปสำาหรับกรณีที่เป็นปัญหา

2. ทำาการศึกษาค้นคว้า หรือทำาวิจัย หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นท่ีเกิดจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติใช้

3. ติดตามและศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน 
การบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอยูเ่สมอ 
โดยการนำาไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศ หรือ
สถานการณภ์าพรวมภายในประเทศ ประสานและรว่มมอื 
อย่างใกล้ชิดกับคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศใน
ประเด็นพัฒนาการใหม่

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

1. ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล ประธานอนกุรรมการ
2. ผู้แทนกรมสรรพากร ที่ปรึกษา
3. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา
4. ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ที่ปรึกษา
5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
7. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ปรึกษา
8. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ปรึกษา
9. ผศ. ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค อนุกรรมการ
10. ผศ. ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร อนุกรรมการ
11. ผศ.สมชาย  ศุภธาดา อนุกรรมการ
12. นางสาวกมลทิพย์  เกตุทัต อนุกรรมการ
13. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ

14. นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน  อนุกรรมการ
15. นายธนฑิต  เจริญจันทร์  อนุกรรมการ
16. นายธนากร  ฝักใฝ่ผล  อนุกรรมการ
17. นางปราณี  ภาษีผล  อนุกรรมการ
18. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อนุกรรมการ
19. นางสายฝน  อินทร์แก้ว  อนุกรรมการ
20. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
21. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  อนุกรรมการ
22. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
23. นายมงคล  สมพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาภร  อารีโสภณพิเชฐ   อนุกรรมการ
3. นายกษิติ  เกตุสุริยงค์  อนุกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์  อนุกรรมการ  
5. นายไพศาล  บุญศิริสุขะพงษ์  อนุกรรมการ
6. นายภาคภูมิ  วณิชธนานนท์  อนุกรรมการ
7. นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกันติ  อนุกรรมการ
8. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อนุกรรมการ
9. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ

10. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
11. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ 
12. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  อนุกรรมการ
13. นายภาณุพงศ์   ศิริอัครกรกุล  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
14. นายอุดม  ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายวีระเดช  เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ
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1.  ติดตามความคืบหน้าและทำาความเข้าใจร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นสำาคัญของร่างดังกล่าว 
และศึกษาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการนำา
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาถือปฏิบัติ โดยอาจมีการจัดทำาวิจัยเชิงสรุป เช่น  
การส่งแบบสอบถาม เป็นต้น

2. จัดทำาสัมมนาพิจารณ์กับกลุ่มผู้ใช้งานที่ เกี่ยวข้อง 
รา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรา่งมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิม 
รวมทั้งชี้แจงผลกระทบหากมีการนำาร่างดังกล่าวไปใช้ 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

3. รวบรวมประเด็นปัญหาจากการสัมมนาพิจารณ์ เพื่อนำา 
เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ  
road map การนำามาใชใ้นประเทศไทย และเพือ่เปน็ขอ้มลู 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างมาตรฐานการบัญชี และจัดทำาเป็น
หนังสือตอบความเห็น (Comment letter) นำาเสนอกับ
หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4. แต่งตั้งคณะทำางานเฉพาะด้าน เพื่อศึกษาผลกระทบ 
ช่วยเหลือ และให้คำาแนะนำาในการนำาไปใช้ปฏิบัติ

5. จัดทำารายงานเสนอคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 
การบัญชีให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำาเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

6.  ดำาเนินการอื่น ตามภารกิจที่คณะกรรมการกำาหนด
มาตรฐานการบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

1. นางสาววันดี  ลีวรวัฒน์ ประธานอนกุรรมการ
2. รศ. ดร.ธารินี  พงศ์สุพัฒน์ อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.กุลยา  จันทะเดช    อนุกรรมการ
4. ผศ. ดร.อรพรรณ  ยลระบิล อนุกรรมการ
5. ผศ. ดร.เอมอร  ใจเก่งกิจ อนุกรรมการ
6. ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์   อนุกรรมการ 
7. นางสาวธัญลักษณ์  เกตุแก้ว อนุกรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ  ชยพรกุล อนุกรรมการ
9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ
11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
12. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ
13. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  อนุกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา  ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
15. ดร.ธนาดล  รักษาพล  ผูช้ว่ยเลขานกุาร
16. นางสาวสุธีรา  หงษ์มณี  ผูช้ว่ยเลขานกุาร

องค์ประกอบ

4. จัดทำาคู่มือ ตัวอย่าง รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อนำา
มาเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป หรือจัดทำาแนวทางปฏิบัติ
เพิม่เตมิในกรณทีีม่คีวามไมช่ดัเจน หรอืจดัใหม้กีารอบรม 
สัมมนาในประเด็นเหล่าน้ัน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ 
ใช้จริงได้

5. สนบัสนนุ ชว่ยเหลอื และตดิตามรบัเรือ่งจากการทำางาน
ของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางานที่เก่ียวข้องกับ
ตลาดทุน โดยดำาเนินการยกร่างการจัดทำาแนวปฏิบัติ 

ทางบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 
การบัญชี ในการพิจารณาเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติทาง
บัญชีต่อไป

6. รายงานโดยต่อเนื่องถึงความคืบหน้าของงานต่อ 
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี หรือดำาเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 
การบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่
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1. พิจารณาประเด็นปัญหาในทางปฏิบั ติของการนำา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน
การ บัญชี ท่ี เกี่ ยวข้องสำ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถือปฏิบัติ

2. กำ า หนดแนวปฏิ บั ติ ท า งบัญชี เ พิ่ ม เ ติ ม ใ นก รณี  
มีความไม่ชัดเจนของการนำามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ ยว ข้อง 
มาใช้สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการบัญชีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุน 

1. รศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย อนุกรรมการ
3. นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน อนุกรรมการ
4. นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
5. นายมนตรี  ศรไพศาล อนุกรรมการ
6. รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์ อนุกรรมการ

7. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา อนุกรรมการ
8. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ อนุกรรมการ
9. ดร.สันติ  กีระนันทน์ อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. ศกึษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง สญัญา
ประกันภัย ให้เป็นไปตามแผนการจัดทำามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

2. ศึกษาประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และผลกระทบ 
ที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ

3. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

4. จัดทำาสัมมนาพิจารณ์ และสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้  
และความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่17 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั และ
สามารถนำาไปถอืปฏบิตัไิดท้นัเวลาในปทีีเ่ริม่มีผลบงัคบัใช้

5. จดัทำาแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรือ่ง การจดัประเภทและ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับธุรกิจประกัน

6. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย

1. นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน  ประธานคณะทำางาน
2. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ  ที่ปรึกษา
3. นางอุณากร  พฤฒิธาดา  ที่ปรึกษา
4. นายนันทวัฒน์  สำารวญหันต์  คณะทำางาน
5. นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ  คณะทำางาน
6. ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย  คณะทำางาน

7. ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย คณะทำางาน
8. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย   คณะทำางาน 
9. นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. จัดทำาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ฉบับใหม่) ให้เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs)

2. ศกึษาเพือ่พจิารณาเกณฑ ์เงือ่นไข คณุสมบตัขิองกจิการ
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ลักษณะใดท่ีเหมาะสม 
ควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ฉบับใหม่) และกำาหนด 
ข้อผ่อนผันบางบท/เรื่อง ให้สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ

3. ศึกษาและวิจัยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
สาธารณะ (ฉบับใหม่) มาถือปฏิบัติ โดยวิธีการวิจัย 
ที่ไม่ซับซ้อน เช่น อาจมีการส่งแบบสอบถาม เป็นต้น

4. จัดทำาสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (ฉบับใหม่) และสามารถนำาไปถือปฏิบัติได้ 
ทันเวลาในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้

5. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

6. ตดิตามความคบืหนา้ของการเปลีย่นแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

7. แสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศสำาหรบักจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยจัดทำาหนังสือตอบความคิดเห็น (Comment letter) 
ต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ

8. การดำาเนินการตามภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการ
กำาหนดมาตรฐานการบัญชีมอบหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานศึกษาการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะมาปฏิบัติใช้

1.  รศ. ดร.กนกพร  นาคทับที ประธานคณะทำางาน
2. นางสาวกรทอง  เหลืองวิไล คณะทำางาน
3. นางสาวดรณี  สมกำาเนิด คณะทำางาน
4. นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ คณะทำางาน
5. นายเทวา  ดำาแดง คณะทำางาน
6. นายนรินทร์  จูระมงคล คณะทำางาน
7. นายอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ์ คณะทำางาน
8. นายสุพจน์  สำาลีแก้ว คณะทำางาน

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คณะทำางาน
10. ผู้แทนกรมสรรพากร  คณะทำางาน
11. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทำางาน
12. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ  คณะทำางาน
    และเลขานกุาร
13. นายอุดม  ธนูรัตน์พงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายวีระเดช   เตชะวรินทร์เลิศ   ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. ศึกษาประเด็นปัญหาในภาคปฏิบัติในการนำามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะทุกฉบับมาใช้เป็นครั้งแรก 

2. จัดทำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่มีประเด็นที่สำาคัญและมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้เป็นคร้ังแรก เพื่อ
บรรเทาประเด็นดังกล่าว

3. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

4. การดำาเนินการตามภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการ
กำาหนดมาตรฐานการบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานจัดทำาแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นคร้ังแรก

1. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข ประธานคณะทำางาน
2. ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล ที่ปรึกษา
3. นางสาวพิณผกา  อัครนุพงศ์ คณะทำางาน
4. นายวรวีร์  เดชาภิวัฒน์ คณะทำางาน

5. นายวรวุฒิ  ตั้งพรเจริญสุข คณะทำางาน
6. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ คณะทำางาน 
7. นางสาวสุธีรา  หงษ์มณี ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. สำารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ในต่างประเทศ

2.  ศึกษาและวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินของไทย อาทิ การจัดทำางาน
วิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทนุสำาหรบัผลกระทบของมาตรฐานการบญัชฉีบบั
ใหม่ การจัดทำางานวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental 
Research) เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ การจัดทำางานวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 
Research) เกีย่วกบัปญัหาของการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่ เป็นต้น

3. เสนอแนะข้อเท็จจริงจากผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน 
การบัญชีผ่านรายงานการวิจัย

4.  มีส่วนร่วมในกระบวนการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี 
บนพ้ืนฐานการให้คำาปรึกษาทางวิชาการแก่คณะกรรมการ
กำาหนดมาตรฐานการบัญชี

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนามุมมองท่ีครบถ้วนและรอบด้าน 
ในการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
ในประเทศไทย

1. ดร.ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ    ประธานคณะทำางาน
2. ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  คณะทำางาน
3. ผศ. ดร.ธัญลักษณ์  วิจิตรสาระวงศ์ คณะทำางาน
4. นางสาวพิชญา  ไพรสัณฑ์วิทย์   คณะทำางาน   

5. นางสาวพรทิพย์  ตันติฤทธิศักดิ์  คณะทำางาน
6. นายยงยุทธ  เลิศสุรพิบูล คณะทำางาน
7. นายนิภัทร์  พวงจำาปา คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. สอบทานการแปลและถ้อยคำาในร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เพือ่ใหร้า่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
มีถ้อยคำาที่ถูกต้องและครบถ้วน

2. สอบทานขอ้สงัเกตในการแปลรา่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินก่อนและหลังการนำาส่งร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้คณะกรรมการกำากับดูแลการประกอบ

วิชาชีพบัญชีพิจารณา และก่อนนำาส่งร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา

3. ดำาเนนิการอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน
การแปลร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานสอบทานการแปลร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.  รศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล  ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.กนกพร  นาคทับที  คณะทำางาน
3. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ  คณะทำางาน

4. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา  คณะทำางาน
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

1. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
   จรรยาบรรณ
2. นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต กรรมการจรรยาบรรณ
3. นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ กรรมการจรรยาบรรณ
4. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ
5. นางพูนทรัพย์  สกุณี กรรมการจรรยาบรรณ
6. นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการจรรยาบรรณ
7. นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ กรรมการจรรยาบรรณ

8. นางสาวเยาวดี  รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการจรรยาบรรณ
9. รศ.วัฒนา  ศิวะเกื้อ กรรมการจรรยาบรรณ
10. นายวิชิต  กรวิทยาคุณ กรรมการจรรยาบรรณ
11.  นายสงวน  พงศ์หว่าน กรรมการจรรยาบรรณ
12. นางสาวสุณี  ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ
13. นายสุรชัย  สนธิรติ กรรมการจรรยาบรรณ
14. ผศ. ดร.อรนุช  สูงสว่าง กรรมการจรรยาบรรณ
15. นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ

1. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
   จรรยาบรรณ
2. นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต กรรมการจรรยาบรรณ
3. ผศ. ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการจรรยาบรรณ
4. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ
5. นางพูนทรัพย์  สกุณี กรรมการจรรยาบรรณ
6. นางพรรณขนิตตา   บุญครอง กรรมการจรรยาบรรณ
7. นางสาวเยาวดี  รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการจรรยาบรรณ
8. นายวิชิต  กรวิทยาคุณ กรรมการจรรยาบรรณ

9. นายสงวน  พงศ์หว่าน กรรมการจรรยาบรรณ
10. นายสุรชัย  สนธิรติ กรรมการจรรยาบรรณ
11. ดร.สุธา  เจียรนัยกุลวานิช  กรรมการจรรยาบรรณ
12. รศ.สุรีย์  วงศ์วณิช กรรมการจรรยาบรรณ
13. ผศ. ดร.อรนุช  สูงสว่าง กรรมการจรรยาบรรณ
ที่ปรึกษา
1. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม 
2. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ 
3. นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี 

องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)

องค์ประกอบ (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560)

ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบรรณทำาหน้าที่ในการพิจารณาจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่ง 
ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ และมีหน้าที่พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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➣ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด 7 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบทเฉพาะกาล 
   มาตรา 76

➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554
➣ ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การกำาหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

  สอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
➣ ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

นอกจากการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) เรื่อง 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบรรณยังมีหน้าท่ีประกาศให้มีการเลือกต้ังและกำาหนดวันประชุมใหญ่
เพื่อดำาเนินการเลือกตั้ง เมื่อต้องมีการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
และทำาหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการเลือกตั้งเพื่อทำาหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1. พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือ
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

2. กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 56)

3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ 
ข้อกำาหนด และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

4. กำาหนดและปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานของการ
พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพสากล

หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. ดำาเนนิการสอบสวนเรือ่งจรรยาบรรณทีไ่ดร้บัมอบหมาย
และพ้นหน้าที่เมื่อเรื่องถึงที่สุด 

2. เรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคำาหรือชี้แจงหรือทำา 
คำาชีแ้จงเปน็หนงัสอืหรอืสง่บญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรอื
หลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

3. เสนอผลการสอบสวน พร้อมท้ังความเห็นต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา

4. อนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(มาตรา 56) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

5. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ี
เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (ฉบับท่ี 12)  
พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 21) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
พ.ศ. 2554 และข้อกำาหนด

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการสอบสวน (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ)  

กรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหน่ึงคนและอนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (1) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามจำานวนที่เห็นสมควร

องค์ประกอบ
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1. รวบรวมข้อเท็จจริงและมูลแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2. สอบทานความเพียงพอของเอกสารหลักฐานประกอบ
คำากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการพิจารณาสิทธิ
การกล่าวหาในเบื้องต้น

3. ดำาเนินการขอข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
คำากลา่วหาหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่ประกอบการนำาเสนอ
ต่อไป

4. กรณีการรวบรวมตามประเด็นคำากล่าวหาหรือเรื่อง 
ร้องเรียนที่ มีความสลับซับซ้อน หรือเก่ียวข้องกับ
หลักทางวิชาการเฉพาะเรื่องตามมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ที่กำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
หรอืหลักกฎหมายนัน้ ๆ  เปน็ส่วนประกอบการพจิารณา 
คณะทำางานฯ จะดำาเนนิการพจิารณาความเพยีงพอของ
เอกสารในเบือ้งตน้ และอาจขอความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ

5. กล่ันกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบคำากล่าวหา 
หรือเร่ืองร้องเรียน พร้อมทำาความเห็นเสนอคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา

6. ดำาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มอบหมาย

1. ศึกษา รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดา้นจรรยาบรรณ และกำาหนดแนวทางปฏบิตังิานจรรยาบรรณ 
ของ กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการสอบสวน และ
เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

2. ปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทางท่ีกำาหนดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ

3. ดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานกลั่นกรองคำากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน  (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ) 

คณะทำางานปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ)

1. นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต ประธานคณะทำางาน
2. นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ คณะทำางาน
3. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน
4. นายชวินทร์  ลาภพิทักษ์พงษ์ คณะทำางาน

ที่ปรึกษา
1. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ
2. นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี 

1. นางภัทรียา  เบญจพลชัย ประธานคณะทำางาน
2. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน

3. นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต คณะทำางาน
4. นายสุรชัย  สนธิรติ คณะทำางาน

1. นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต ประธานคณะทำางาน
2. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน
3. นางพูนทรัพย์  สกุณี คณะทำางาน
4. ผศ.ดร.อรนุช  สูงสว่าง  คณะทำางาน

ที่ปรึกษา
1. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ 
2. นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี 

1. นายสุรชัย  สนธิรติ ประธานคณะทำางาน
2. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน

3. นางสาวเยาวดี  รุ่งโรจน์ชัยพร คณะทำางาน
4. นายวิชิต  กรวิทยาคุณ คณะทำางาน

องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)

องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)

องค์ประกอบ (กรกฎาคม  ถึง ธันวาคม 2560)

องค์ประกอบ (กรกฎาคม  ถึง ธันวาคม 2560)



180 Annual Report 2017

1. ศึกษาและปรับปรุงข้อกำาหนดและข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มี
คุณภาพที่ดีเสมอและทันสมัยตามมาตรฐานสากล

2. ปรับปรุงคำาชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย 
จรรยาบรรณสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีละคำาชีแ้จงขอ้บงัคบัสภาวชิาชพี
บัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี

4. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง และพัฒนาจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ภายในประเทศ

5. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง และพัฒนาจรรยาบรรณ 
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองสถาบนัระหวา่งประเทศ 
เช่น International Federation of Accountants (IFAC)

6. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนด
จรรยาบรรณ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ

1. นางปราณี  ภาษีผล ประธานอนกุรรมการ
2. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
4. นายนันทวัฒน์  สำารวญหันต์ อนุกรรมการ
5. นางวราภรณ์  อุ่นปิติพงษา อนุกรรมการ
6. นางสกุณา  แย้มสกุล อนุกรรมการ
7. นางสุมาลี  โชคดีอนันต์ อนุกรรมการ
8. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง อนุกรรมการ
9. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาคมสำานักงานบัญชีไทย อนุกรรมการ
 นางอรวรรณ  อัศนียานนท์ (ผู้แทนหลัก)
 นายวีระพงษ์  สินธุธาน (ผู้แทนสำารอง)

11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางสาวประนอม โอวาททัศนีย์ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวอัศณีย์  สุทธิรัษฎ์ (ผู้แทนสำารอง)
12. ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
 นางสาวโสภา  รุ่งสุริยะศิลป์ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวนลพรรณ  ธงมรกต ผู้แทนสำารอง
13. ผู้แทนสำานักงาน ก.ล.ต อนุกรรมการ
 นางอภิชยา  ฟอลเล็ต   (ผู้แทนหลัก)
 นางกฤษณา  กัมปนาทโกศล (ผู้แทนสำารอง)
14. นางสาวปิยวรรณ  แก้วจันทร์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

1. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  ประธานอนกุรรมการ
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ที่ปรึกษา
3. นางดารินทร์  หยกไพศาล ที่ปรึกษา
4. ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร อนุกรรมการ
5. ดร.กรัณฑรัตน์  บุญญวัฒน์ อนุกรรมการ
6. นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อนุกรรมการ
7. นางชนิดา  เกตุเอม อนุกรรมการ
8. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
9. นายธนากร  ฝักใฝ่ผล อนุกรรมการ

10. นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี อนุกรรมการ
11. นางนันทนา  สังขวิจิตร อนุกรรมการ
12. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร อนุกรรมการ
13. นางสายฝน  อินทร์แก้ว อนุกรรมการ
14. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางธัญพร  อธิกุลวริน ผู้แทนหลัก
15. ดร.พเยีย  เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. ศึกษาและกำาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

2. ประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ  
หรือคณะทำางานต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

3. จัดฝึกอบรมตามแผนงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้ านต่างๆ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมในเรื่ องที่  
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

4. ให้มีการพัฒนาเอกสารการอบรมให้เป็นเอกสารกลาง
ของสภาวชิาชพีบญัช ีเพือ่ใหว้ทิยากรทีอ่บรมหลกัสตูรน้ัน 
ใช้ เอกสารชุดนั้น และให้มีการทบทวน (review)  
เอกสารอบรมแบบเดิมต่อเนื่อง

5. จัดศูนย์กลางวิทยากรแต่ละวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
6. แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือดำาเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
7. ดำาเนินการในเร่ืองต่าง  ๆตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือการประชุมสัมมนา วิทยากรผู้ดำาเนินการอบรม
หรือสัมมนา และหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. พิจารณาการให้ความเห็นชอบประเภทการพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่างๆ 
ตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ หรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

3. องค์ประชุมของคณะทำางานให้เป็นไปตามมาตรา 26  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4. กรณีประธานคณะทำางานไม่มา หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้ 
ให้คณะทำางานท่ีเหลือเลือกคณะทำางานหน่ึงท่านเพ่ือ
ทำาหน้าท่ีประธานแทน

5. ดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

1. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำาและปรับปรุงโครงสร้างเน้ือหาท่ีครอบคลุม
ในการทดสอบตามรายละเอียดของหลักสูตรโครงการ
ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การรายงานทางการเงินไทย โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของ
สภาวิชาชีพบัญชี

4. ดำาเนินการออกข้อสอบและทำาการตรวจกระดาษคำาตอบ
ตามโครงสร้างเน้ือหาท่ีครอบคลุมในการทดสอบท่ีได้
กำาหนด

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร

คณะทำางานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) 

1. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ   ประธานคณะทำางาน
2. ผูแ้ทนจากคณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ี 
 ไม่น้อยกว่า 2 คน  คณะทำางาน

3. นักวิชาการประจำาคณะอนุกรรมการ
 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  เลขานุการ

1. นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานคณะทำางาน
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ที่ปรึกษา
3. ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร คณะทำางาน
4. ผศ. ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร คณะทำางาน
5. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร คณะทำางาน

6. ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ 
 นางสาวนิดาพร  อัศวธีระเกียรติ์ คณะทำางาน
7. นางสาวนารีวรรณ  ชัยบันทัด คณะทำางาน
8. นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ คณะทำางาน

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ
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5. สรุปผลการทดสอบในแต่ละครั้งและนำาเสนอรายชื่อ
ผู้ท่ีผ่านการทดสอบให้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยผ่าน
ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เพื่อ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ

6. พิจารณาความจำาเป็นในการจัดต้ังหลักสูตรการเตรียม
ความพรอ้ม โดยกำาหนดเนือ้หาและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม พร้อมเสนอแนะวิทยากรที่เหมาะสม

7. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานโครงการ
ประกาศนยีบตัรการรายงานทางการเงนิไทยตอ่ทีป่ระชมุ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

8. ดำาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

1. ดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

2. ปรับปรุงโครงสร้างของโครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP)  ให้มีความเหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับ

3. จัดทำาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพ่ิมข้ึน 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรม
และตลาดวิชาชีพ

4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสูตรการอบรมด้าน
การตรวจสอบภายใน โดยส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  
ของสภาวิชาชีพบัญชี

5. รายงานความคืบหน้าของการดำาเนินงานโครงการ
หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในต่อ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 

1. นางนันทนา  สังขวิจิตร ประธานคณะทำางาน
2. รศ. ดร.ประจิต  หาวัตร คณะทำางาน
3. นางกัญญ์ระวี  แสงนิกรเกียรติ คณะทำางาน
4. นายจตุพร  วันเต็ม คณะทำางาน
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กสิกิจนำาชัย คณะทำางาน
6. นายเดชา  ศิริสุทธิเดชา คณะทำางาน
7. นายธนกฤต  ลิขิตวงษ์ คณะทำางาน

8. นายมานิต  พาณิชย์กุล คณะทำางาน
9. นายเสนีย์  วัชรศิริธรรม คณะทำางาน
10. นายสมชัย  แพทย์วิบูล คณะทำางาน
11. นางขวัญหทัย  มิตรภานนท์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
12. นางสาวเมตตา  เสมสมบูรณ์ คณะทำางาน
   และผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. ดำาเนินการจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร CFO และ
หลักสูตรนักบัญชี สำาหรับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย

2. ดำาเนินการจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรนักบัญชี
สำาหรับธุรกิจเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจประกันชีวิต  ธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ธุรกิจการเกษตร ฯลฯ

3. ดำาเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะอนกุรรมการดา้นการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะทำางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี

1. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ประธานคณะทำางาน
2. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  ที่ปรึกษา
3. ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร คณะทำางาน
4. ผศ. ดร.สุจิตรา  ตุลยาเดชานนท์ คณะทำางาน
5. นางนันทนา  สังขวิจิตร คณะทำางาน

6. นางสาวภัทรลดา  สง่าแสง คณะทำางาน
7. นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ คณะทำางาน
8. นายวรพงษ์  สุธานนท์ คณะทำางาน
9. นางสายฝน  อินทร์แก้ว คณะทำางาน
10. ดร.พเยีย  เสงี่ยมวิบูล คณะทำางาน

องค์ประกอบ
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ด้านต่างประเทศ

คณะกรรมการกำากับดูแล (Monitoring Committee)

1. นายกสภาวิชาชีพบัญชี     ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กรรมการ
3. ประธานอนุกรรมการ
 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี   กรรมการ

4. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
5. นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการ
6. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ กรรมการ
   และเลขานุการ

1. พิจารณาอนุมัติการขอข้ึนทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพ
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Accountant :  
ACPA) เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานด้าน 
วชิาชพีบัญชแีหง่อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional  
Accountant Coordinating Committee : ACPACC)

2. พิจารณาและดำาเนินการเก่ียวกับนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว
จดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Accountant: RFPA)

3. ตดิตามเพือ่ใหม้แีนวปฏบิตัแิละกฎระเบยีบทีเ่ปน็ไปตาม
ข้อกำาหนดของ MRA

4. ดำาเนินการตามหน้าที่อื่นๆ ที่กำาหนดไว้ใน MRA
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ MRA
6. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนินการแทนหรือปฏิบัติ

งานอื่นตามที่คณะกรรมการกำากับดูแล (Monitoring 
Committee: MC) มอบหมาย

องค์ประกอบ

อำานาจหนา้ที่

1. ศึกษาและกำาหนดแนวปฏิบัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
การดำาเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ในสาขาวิชาชีพบัญชี ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Accountancy Services (MRA)

2. ศกึษาผลกระทบของ MRA และกรอบความตกลงวา่ดว้ย
บริการของอาเซียน ASEAN Framework Agreement 
on Services (AFAS) หรือข้อตกลงที่เก่ียวข้อง และ
จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อม
ของสภาวิชาชีพบัญชี และนักบัญชีไทยในการก้าวเข้าสู่ AEC

3. เข้าร่วมหรือจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมของคณะ
กรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ASEAN 
Coordination Committee on Services (CCS) กรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ หรอืหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทำาความตกลงที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี และ 
นำาเสนอผลการประชมุพรอ้มขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อรับทราบและ
ดำาเนินการ

4. ศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศสมาชิก
ในกลุ่ม AEC เพื่อทำาการเสนอแนวทางในการปรับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
ของไทยให้ทัดเทียมเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้า 
และบริการภายใต้ AEC 

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

1. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์  ประธานอนกุรรมการ
2. นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์  ที่ปรึกษา
3. ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม  อนุกรรมการ
4. ดร.พเยีย  เสงี่ยมวิบูล  อนุกรรมการ
5. นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต์  อนุกรรมการ
6. นางวรรณ์นิภา  สุพรรณโอชากุล   อนุกรรมการ
7. นายสุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย  อนุกรรมการ
8. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อนุกรรมการ

9. ผู้แทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อนุกรรมการ
10. ผู้แทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อนุกรรมการ
11. ผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อนุกรรมการ
12. นางสาวจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา   เลขานุการ

องค์ประกอบ
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5. เจรจาและประสานงานการทำาความตกลงกับองค์กร
วิชาชีพบัญชีต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับ 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  
เพื่อยกระดับการยอมรับคุณสมบัติและฐานะของ 
นักบัญชีไทย

6. ตดิตามและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารสำาคญัเกีย่วกบัวชิาชีพ
บัญชีที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงข้อผูกพันที่มี 
ผลกระทบต่อวิชาชีพ เพื่อให้นักบัญชีไทยได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง

7. ติดต่อและประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพบัญชี 
ในการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักบัญชี
ไทยในการก้าวเข้าสู่สากล

8. พัฒนาหลักสูตร และจัดการประชุมอบรมสัมนาเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกับญัชไีทยในการปรบัตวัเพ่ือ
รองรับการแข่งขันในการเปิดตลาดการค้าและบริการกับ
ประเทศอื่นๆ

9. ดำาเนินการอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านต่างประเทศ
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

ด้านอื่น ๆ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

1. ศ.หิรัญ  รดีศรี    
2. ศ.วิโรจน์  เลาหะพันธุ์   
3. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ   
4. นายพิชัย  ชุณหวชิร
5. นายประสัณห์  เชื้อพานิช
6. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์    

7. รศ. ดร.วิรัช  อภิเมธิธำารง    
8. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี
9. นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย   
10. นางปราณี  ภาษีผล  
11. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์

1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
หรือนายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

1. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สภาวิชาชีพบัญชี) มีรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี

2. สอบทานใหส้ภาวชิาชพีบญัชมีรีะบบการควบคมุภายใน
ตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล

รายนามที่ปรึกษา

อำานาจหนา้ที่

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ ประธานอนกุรรมการ
2. ผศ. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ
3. รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์ อนุกรรมการ

4. นายพงศ์ศักดิ์  แสงสิงคี อนุกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ เลขานุการ

องค์ประกอบ
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3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตาม 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำา
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง

5. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำานักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี 

1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ประธานอนกุรรมการ
2. ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน รองประธาน
   อนุกรรมการ
3. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ที่ปรึกษา
4. นายธีรพงษ์  แก้วรัตนปัทมา ที่ปรึกษา
5. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษา
6. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม ที่ปรึกษา
7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ที่ปรึกษา
8. ผศ. ดร.บรรพต  วิรุณราช อนุกรรมการ

9. ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ
10. นางชนิดา  เกตุเอม อนุกรรมการ
11. นายณัฐพงศ์  นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ
12. นายธนาดล  รักษาพล อนุกรรมการ
13. นายบุญเลี่ยม  เหลืองนาคทองดี  อนุกรรมการ
14. นายพนา  วิวัฒนพนชาติ อนุกรรมการ
15. นางพรทิพย์  สุขทัพภี อนุกรรมการ
16. นายสมบูรณ์  บุญรักษ์เจริญ อนุกรรมการ
17. นางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

องค์ประกอบ

1. พจิารณากลัน่กรอง ทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การกำาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจำาปใีหค้รบถว้น กอ่นนำาเสนอใหค้ณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีเห็นชอบ

2. กลั่นกรองเรื่องพิจารณาต่างๆ ก่อนนำาเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 1) จดัทำา/แกไ้ข ปรบัปรงุและพฒันา ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
 ต่างๆ

 2) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ  
 ของสภาวิชาชีพบัญชี การบริหารจัดการอบรม และ 
 การประชาสัมพันธ์

3) เสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรและ 
การกำาหนดค่าตอบแทนพนักงาน

4) เสนอแนะนโยบายในการกำากบัดแูล และใหข้อ้เสนอแนะ
ในการดำาเนินการของส่วนงานต่างๆ ของสภาวิชาชีพ
บัญชี

3. นำาเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่ทราบ หรอืพจิารณา
เป็นรายเดือน

4. ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีน่ายกสภาวชิาชพีบญัชมีอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี

1. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานอนกุรรมการ
2. รศ.ไว  จามรมาน  ที่ปรึกษา
3. นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ อนุกรรมการ
4. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
5. นางดารินทร์  หยกไพศาล อนุกรรมการ
6. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ   อนุกรรมการ

7. นางปราณี  ภาษีผล อนุกรรมการ
8. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ อนุกรรมการ
9. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
10. นางภูษณา  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. ประสานงานกับสำานักงานสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี 
เพื่อให้การบริหารงานดำาเนินไปอย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งงานด้านทะเบียน
สมาชิก การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี การแจ้งการฝึกหัดงาน 

สอบบญัช ีการขอขึน้ทะเบยีนเปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

2. ดำาเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

        

1. พจิารณาทบทวน ยกเลกิ หรอืปรบัปรงุแกไ้ข กฎระเบยีบ 
ข้อกำาหนด ข้อบังคับต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มี
ความเหมาะสม 

2. เสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อนำาเสนอต่อ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. แตง่ตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาการศกึษาพจิารณาเรือ่งตา่งๆ  
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมท้ังรายละเอียดเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย

4. ดำาเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขา 12 สาขา

1. นายเจษฎา  อนุจารี ประธานอนกุรรมการ
2. นางกัลยา  สุวณิชย์ อนุกรรมการ
3. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
4. นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
5. นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ

6. นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางสุภาพร  บุญแทน    (ผู้แทนหลัก)
 นางสุชลทิพย์  ผาธรรมชาติ  (ผู้แทนสำารอง)

องค์ประกอบ

1. กำาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  
การจัดระบบการขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร

2. กำาหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขอบเขตการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

3. กำาหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่ 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือส่งไปหน่วยงานอื่นของรัฐ

4. พิจารณาปัญหา หรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสาร

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี

1. นายเจษฎา  อนุจารี ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ 
3. นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ

4. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ อนุกรรมการ
5. นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ อนุกรรมการ
6. ผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชี  อนุกรรมการ

องค์ประกอบ

สำาหรับการแต่งต้ังอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขา ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งต้ังจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี ทั้ง 12 สาขา ได้แก่ สำานักงานสาขา ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม 
ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี
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1. กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการกำากับดูแลงาน 
ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารของสภาวชิาชพีบญัชี

2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. กำาหนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

4. ดำาเนินการตามแผนงานประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร โดย
การเผยแพร่กิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีสู่สาธารณชน 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

5. ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับสมาชิก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบอำานาจหน้าที่ 
ของสภาวิชาชีพบัญชี 

6. พิจารณาปัญหา หรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการแก้ ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารของสภาวชิาชพีบญัชี

7. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี
มอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์

1. นางดารินทร์  หยกไพศาล ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาววิศิษฏ์ศรี  จินตนา ที่ปรึกษา
3. นายวรวิทย์  เจนธนากุล ที่ปรึกษา
4. นางกอบบุญ  ศรีชัย อนุกรรมการ
5. นายวีระพงษ์  สินธุธาน อนุกรรมการ
6. นางสาวนิภาธร  สุ่มเงิน อนุกรรมการ
7. นางสาวเพชรา  สงวนยวง อนุกรรมการ

8. นางสาวสงกรานต์   ยังน้อย อนุกรรมการ
9. นายสุริยะ  ธีรวัฒนสาร อนุกรรมการ
10. นายสุขุม   โพธิสวัสดิ์  อนุกรรมการ
11. นางอภิสร  แย้มจินดา อนุกรรมการ
12. นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
13. นางสาวสาวิตา  สุวรรณกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. กำาหนดกรอบการพิจารณาคำาร้องขอที่เก่ียวกับสมาชิก  
ผู้ฝึกหัดงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นิติบุคคล และ
งานอื่นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้สอดคล้องกับมติและ
นโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ชัดเจนและเกิดความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

2. พิจารณาคำาร้องขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นิติบุคคล และงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับ 
งานทะเบียนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำาร้องขอ
ทราบต่อไป

3. ตรวจสอบขอ้มูลหรอืประสานความรว่มมือกบัหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคำาร้องขอ 
ต่างๆ 

4. แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือดำาเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียนมอบหมาย

5. ดำาเนนิการอืน่ใดในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียน 

1. นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี ประธานอนกุรรมการ
2. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม ที่ปรึกษา
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี อนุกรรมการ
 ด้านการสอบบัญชี   
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี อนุกรรมการ
 ด้านการทำาบัญชี    
5. ผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชี อนุกรรมการ

6. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแล อนุกรรมการ 
 คุณภาพผู้สอบบัญชี 
7. ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ
8. นางฉวีรัตน์    ศุภธาดา อนุกรรมการ
9. ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก อนุกรรมการ
 และกำากับดูแล  และเลขานุการ
        

องค์ประกอบ
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1. จัดทำาและให้ความเห็นเก่ียวกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์ 
การลงทุน และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการลงทุน 
เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

2. เสนอแผนการลงทนุและกลยทุธก์ารลงทนุ ใหส้อดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจการเงิน

3. กล่ันกรองประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
กรอบนโยบายและกลยทุธก์ารลงทนุ และแนวทางปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. จัดทำาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลท่ีจะมอบหมาย 
ให้จัดการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติ

5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน
ของสภาวิชาชีพบัญชีตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

1. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ประธานอนกุรรมการ
2. นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ อนุกรรมการ
3. นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ์ อนุกรรมการ

4. นายพิศุทธิ์  สัมปทานุกุล อนุกรรมการ
5. นางรัชนี  ปัญญาประทีป อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ

1. วางแผนและกำาหนดงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่ จัดซ้ือจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ 

สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพัสุด พ.ศ. 2557 
3. กำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : 

TOR) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการส่ือสาร 
และโปรแกรมจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง (Hardware, Networking 
system, Software)

4. กำาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้
ในเอกสารประกวดราคา

5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พิจารณาข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคา และคัดเลือก 
เฉพาะรายทีเ่สนอไดต้รงตามรายละเอยีด และขอ้กำาหนด
ในเอกสารประกวดราคา

6. พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่าน 
การพจิารณาตามขอ้ 5 และรายงานผลตอ่ผูม้อีำานาจเพือ่ 
พิจารณาอนุมัติ

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี

1. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม ประธานอนกุรรมการ
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี อนุกรรมการ
3. นายเฉลิม  ดวงยี่หวา อนุกรรมการ
4. นายประกอบ  ฤกษ์ปรีดาพงศ์ อนุกรรมการ
5. นายพิพัฒน์  คุณากรวงศ์ อนุกรรมการ

6. นายวสันต์  สภาเอี่ยมจิตร อนุกรรมการ
7. นายศูนย์เจน  สกุลเจน อนุกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ อนุกรรมการ
9. นายวิฑูรย์  ทองมีสี อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

องค์ประกอบ
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1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลงานของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน เพื่อให้
สอดคลอ้งตามระเบยีบสภาวชิาชพีบญัช ีวา่ดว้ยการพสัด ุ
พ.ศ. 2557

2. เสนอผลการตรวจสอบตอ่ผูมี้อำานาจเพือ่พจิารณาอนมุตัิ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำานาจหนา้ที่

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี

1. นายวันชัย  พิทักษ์กรณ์ ประธานอนกุรรมการ
2. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
3. นายธันยพงศ์  ปานเจริญ อนุกรรมการ

4. นายเทวา  ดำาแดง อนุกรรมการ
5. นายสายชล   เชื้อทหาร อนุกรรมการ
6. นายภาคภูมิ  เทียนแก้ว อนุกรรมการ

องค์ประกอบ

รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน 
วาระปี 2557 - 2560 (สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560)

ด้านการทำาบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

1.  นายสันติ  วิลาสศักดานนท์   ประธานกรรมการ
2.  รศ. ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก กรรมการ
3.  นายคำานึง  สาริสระ กรรมการ
4.  นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ กรรมการ
5.  นางดนูนาถ  สุวรรณานนท์ กรรมการ
6.  นายธนะชัย  สันติชัยกูล กรรมการ
7.  นางนารี  วงษ์มณี  กรรมการ
8.  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส กรรมการ
9.  นายพิทยา  จั่นบุญมี กรรมการ

10.  นายวิโรจน์  สติธโรปกรณ์ กรรมการ
11.  นางสาวศิริรัฐ  โชติเวชการ กรรมการ
12.  นางสาวศันสนีย์  กัมพลานุวัตร กรรมการ
13.  นางสุวิมล  กุลาเลิศ กรรมการ
14.  นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง กรรมการ
15.  รศ. ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ กรรมการ
   และเลขานุการ
16.  นางสาวมณีรัตน์  ติรไพรวงศ์ ที่ปรึกษา

คณะทำางานการบัญชีเพื่อเกษตรกรไทย

1.  รศ. ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก คณะทำางาน
3.  นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ คณะทำางาน
4.  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส คณะทำางาน
5.  นายพิทยา  จั่นบุญมี คณะทำางาน
6.  นายวิโรจน์  สติธโรปกรณ์ คณะทำางาน

7.  นางสาวศิริรัฐ  โชติเวชการ  คณะทำางาน
8.  นางสาวศันสนีย์  กัมพลานุวัตร  คณะทำางาน
9.  นางสุวิมล  กุลาเลิศ  คณะทำางาน
10.  นางสาวสุริษา  ประสิทธิ์แสงอารีย์   คณะทำางาน
11.  นางสาวรุ่งนภา  สันติธรรมา  คณะทำางาน
    และเลขานุการ
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ด้านการสอบบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
1.  นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ ประธานกรรมการ
2.  ผศ. ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร กรรมการ
3.  ผศ. ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ กรรมการ
4.  ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย กรรมการ
5.  นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ กรรมการ
6.  นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา กรรมการ
7.  นายชูพงษ์  สุรชุติกาล กรรมการ
8.  นางสายฝน  อินทร์แก้ว กรรมการ

9.  นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง กรรมการ
10.  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
11.  นางอุบลศรี  บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
12.  นางสุภาพร  บุญแทน กรรมการ
13.  นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ กรรมการ
   และเลขานุการ
14.  นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะทำางานพิจารณาขอบเขตและแนวทางการจัดทำาวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของวิชาชีพสอบบัญชี

คณะทำางานการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี

คณะทำางานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.  นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์  ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย อนุกรรมการ
3.  ผศ. ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ อนุกรรมการ
4.  ดร.จุฑาทิพ  อัสสะบำารุงรัตน์ อนุกรรมการ
5.  ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ   อนุกรรมการ
6.  นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ อนุกรรมการ

7.  นางธัญลักษณ์  ซื่อนิธิกุล  อนุกรรมการ
8.  นางสาวปรีณา  ยิ่งชล  อนุกรรมการ
9.  นางสาวปิยรัตน์  ตั้งกาญจนภาสน์  อนุกรรมการ
10.  นางสาววัชรี  วชิรธนิต  อนุกรรมการ
11.  นายจิรณัฐ  กูลมงคลรัตน์  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ

1.  ผศ. ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย ประธานคณะทำางาน
2.  ดร.จิรดา  เพบายบรรลือ คณะทำางาน
3.  ดร.จุฑาทิพ  อัสสะบำารุงรัตน์ คณะทำางาน
4.  นางสายฝน  อินทร์แก้ว คณะทำางาน

5.  นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง คณะทำางาน
6.  นางสาวรุณีย์  ผลาขจรศักดิ์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
7.  นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน ที่ปรึกษา

1.  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ประธานคณะทำางาน
2.  นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา คณะทำางาน
3.  นายธนากร  ฝักใฝ่ผล คณะทำางาน
4.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก คณะทำางาน

5.  นายศิลป์ชัย  รักษาพล คณะทำางาน
6.  นางสาวจตุพร  สิริกวินกิจ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1.  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ ประธานคณะทำางาน
2.  นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ คณะทำางาน
3.  นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา คณะทำางาน
4.  นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ คณะทำางาน

5.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก คณะทำางาน
6.  นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ คณะทำางาน
7.  นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
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ด้านการวางระบบบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
1.  นางวารุณี  ปรีดานนท์ ประธานกรรมการ
2.  ศ. ดร.พรชัย  ชุนหจินดา กรรมการ
3.  รศ. ดร.ดลกณิศ  เต็งอำานวย กรรมการ
4.  รศ. ดร.ประจิต  หาวัตร กรรมการ
5.  รศ.วิสาข์  หงษ์ศิริรัตน์ กรรมการ
6.  ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ กรรมการ
7.  ดร.พรสิริ  ปุณเกษม กรรมการ
8.  ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย กรรมการ
9.  นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร กรรมการ
10.  นายพงศ์ศักดิ์  แสงสิงคี กรรมการ
11.  นายพิสูจน์  สุขแสงทิพย์ กรรมการ
12.  นายศรชัย  วงศ์หิริวัตร กรรมการ
13.  นายสันทัด  สงวนดีกุล กรรมการ

14.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี กรรมการ
15.  นางกฤษณา  เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการ
   และเลขานุการ
16.  ศ. ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำานวย ที่ปรึกษา
17.  ดร.วีระ  วีระกุล  ที่ปรึกษา
18.  นางพรรณขนิตตา  บุญครอง ที่ปรึกษา
19.  นายไพบูลย์  คุจารีวณิช ที่ปรึกษา
20.  นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี ที่ปรึกษา
21.  นางสาววรางคณา  มุสิกะสังข์ ที่ปรึกษา
22.  นางวรัชญา  ศรีมาจันทร์ ที่ปรึกษา
23.  นางสาวศิริพร  วาณิชยานนท์ ที่ปรึกษา
24.  นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
25.  นางสินีนาฏ  แจ่มศรี ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

1.  นายกมล  จันทิมา ประธานอนกุรรมการ
2.  ศ. ดร.พรชัย  ชุนหจินดา อนุกรรมการ
3.  นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน อนุกรรมการ

4.  นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ อนุกรรมการ
5.  นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ได้แก่ ด้านการบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี การสอบบัญชีที่ประมวลผล 
โดยคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี ดำารงตำาแหน่งในระหว่างปี 2559 จำานวน 12 ท่าน

คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ได้แก่ ด้านการบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี การสอบบัญชีที่ประมวลผล 
โดยคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี ดำารงตำาแหน่งในระหว่างปี 2559 จำานวน 12 ท่าน
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ด้านการบัญชีบริหาร

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

1.  นางปริศนา  ประหารข้าศึก ประธานกรรมการ
2.  ดร.วิลาสินี  วงศ์แก้ว กรรมการ
3.  นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ กรรมการ
4.  นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย กรรมการ
5.  นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ กรรมการ
6.  นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล กรรมการ
7.  นางวิไลวรรณ  กาญจนกันติ กรรมการ
8.  นางสาวสวาสดิ์วดี  อนุมานราชธน  กรรมการ

9.  นายสุกิจ  วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ
10.  นายสุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
11.  นางสาวภัทรลดา  สง่าแสง กรรมการ
   และเลขานุการ
12.  รศ. ดร.กุลภัทรา  สิโรดม ที่ปรึกษา
13.  รศ. ดร.พสุ  เดชะรินทร์ ที่ปรึกษา
14.  ดร.ศรายุธ  แสงจันทร์ ที่ปรึกษา
15.  นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย ที่ปรึกษา

1.  รศ. ดร.วิรัช  อภิเมธีธำารง ประธานกรรมการ
2.  รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล กรรมการ
3.  รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ กรรมการ
4.  รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล กรรมการ
5.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ กรรมการ
6.  ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ กรรมการ
7.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข กรรมการ
8.  ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว กรรมการ
9.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ กรรมการ
10.  นางณฐพร  พันธุ์อุดม กรรมการ
11.  นายวิชัย  กิตติวิทยากุล กรรมการ

12.  นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  กรรมการ
13.  นายโสภณ  บุณยรัตพันธุ์  กรรมการ
14.  นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์  กรรมการ
15.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  กรรมการ
    และเลขานุการ
16.  ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นางอรสา  ภาววิมล  ที่ปรึกษา
17.  นางดารินทร์  หยกไพศาล  ที่ปรึกษา
18.  รศ. ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์  ที่ปรึกษา
19.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ   ที่ปรึกษา
20.  ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม  ที่ปรึกษา

1.  นางสาวจำารัส  แหยมสร้อยทอง  ประธานกรรมการ
2.  นายชูชาติ  รอดทอง กรรมการ
3.  นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์ กรรมการ
4.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการ
5.  นางสาวพรเพ็ญ  เอื้อปิยะชาติ กรรมการ
6.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
7.  นายสมบูรณ์  วีระวุฒิวงศ์ กรรมการ
8.  นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป กรรมการ
9.  นายสุริยะ  ธีรวัฒนสาร กรรมการ
10.  นางสุวรรณี  ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ
11.  นายอวยพร  ตันละมัย กรรมการ

12.  นางชลลดา  ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการ
   และเลขานุการ
13.  ดร.สาธิต  ผ่องธัญญา ที่ปรึกษา
14.  ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์ ที่ปรึกษา
15.  นายชุมพร  เสนไสย ที่ปรึกษา
16.  นางทิพย์ภาพร  เกิดผล ที่ปรึกษา
17.  นางสาวน้ำาทิพย์  รุ่งโรจน์ดี ที่ปรึกษา
18.  นางสาวภาวนา  ธรรมศิลา ที่ปรึกษา
19.  นายสาโรช  ทองประคำา ที่ปรึกษา
20.  นายแอนโทนี่  วิเศษโลห์ ที่ปรึกษา
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21.  ผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษา
22.  ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู ที่ปรึกษา
23.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข ที่ปรึกษา

24.  นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ ที่ปรึกษา
25.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ปรึกษา
     นางเกสินี  บุญปัญญานนท์   (ผู้แทนหลัก)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี

คณะทำางานจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

คณะทำางานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)

คณะทำางานออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำาถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

1.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  ประธานอนุกรรมการ
2.  ผศ. ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา  อนุกรรมการ
3.  ผศ. ดร.ประวัฒน์  เบญญาศรีสวัสดิ์  อนุกรรมการ
4.  ผศ.ประทินพร  แรมวัลย์  อนุกรรมการ
5.  ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว  อนุกรรมการ
6.  ดร.พิมพาภรณ์  พึ่งบุญพานิชย์  อนุกรรมการ
7.  ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์  อนุกรรมการ

8.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ
9.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
     นางเกสินี  บุญปัญญานนท์  (ผู้แทนหลัก)
     นางธารัตน์  ปิติภูมิสุขสันต์   (ผู้แทนสำารอง)
10.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

1.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล      รองประธาน
   คณะทำางาน
3.  นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ รองประธาน
   คณะทำางาน
4.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน
5.  ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณะทำางาน
6.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำางาน
7.  ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม คณะทำางาน
8.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข คณะทำางาน

9.  ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู คณะทำางาน
10.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน
11.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข คณะทำางาน
12.  ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว  คณะทำางาน
13.  นางณฐพร  พันธุ์อุดม คณะทำางาน
14.  นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์   คณะทำางาน
15.  นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์    คณะทำางาน
16.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ประธานคณะทำางาน
2.  ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย คณะทำางาน
3.  ผศ. ดร.ดลกณิศ เต็งอำานวย คณะทำางาน
4.  ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน
5.  ผศ.สมชาย ศุภธาดา คณะทำางาน
6.  ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณะทำางาน

7.  นางณฐพร พันธุ์อุดม  คณะทำางาน
8.  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  คณะทำางาน
9.  นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  คณะทำางาน
10.  ดร.ชัยมงคล ผลแก้ว  คณะทำางาน
    และเลขานุการ

1. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล ประธานคณะทำางาน
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ คณะทำางาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีบริหาร คณะทำางาน
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีภาษีอากร คณะทำางาน

5. ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 
    คณะทำางาน
6. ผู้แทนบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด   คณะทำางาน
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  
    คณะทำางาน
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8.  ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 
   คณะทำางาน
9.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

10. นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน ที่ปรึกษา

คณะทำางานจัดการแข่งขันตอบคำาถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5

1.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล   รองประธาน
    คณะทำางาน
3.  นางสาวชุติมา  รชนีกรไกรลาศ   รองประธาน
    คณะทำางาน
4.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์  คณะทำางาน
5.  ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  คณะทำางาน
6.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำางาน
7.  ผศ.สมใจ  จันทร์เต็ม  คณะทำางาน
8.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  คณะทำางาน 

9.  ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู คณะทำางาน
10.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน
11.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข  คณะทำางาน
12.  ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว  คณะทำางาน
13.  นางณฐพร  พันธุ์อุดม คณะทำางาน
14.  นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  คณะทำางาน
15.  นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์  คณะทำางาน
16.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

คณะทำางานออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำาถาม 
ทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5

1. นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล ประธานคณะทำางาน
2. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ คณะทำางาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีบริหาร คณะทำางาน
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีภาษีอากร คณะทำางาน
5. ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด 
   คณะทำางาน

6. ผู้แทนบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด คณะทำางาน
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  
    คณะทำางาน
8. ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
 เอบีเอเอส จำากัด   คณะทำางาน
9. นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์  คณะทำางาน
    และเลขานุการ
10.  นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน  ที่ปรึกษา

คณะทำางานอ่านทบทวนและตรวจทานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

คณะทำางานมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes - Based)

1. รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล ประธานคณะทำางาน
2.  ดร.จุฑารัตน์  วิบูลผล คณะทำางาน
3.  ดร.รติกร  สิริสถิต  คณะทำางาน

4.  นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิต   คณะทำางาน
5.  นายปิยะพงศ์  แสงภัทราชัย คณะทำางาน
6.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ เลขานุการ

1.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย ประธานคณะทำางาน
2.  ผศ. ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง คณะทำางาน
3.  ดร.จุฑารัตน์  วิบูลผล คณะทำางาน

4.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
5.  นางสาวนวพร  พวงมณี คณะทำางาน
   และผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะทำางานจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1

คณะทำางานจัดทำาวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี

คณะทำางานจัดทำากรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1

1.  ผศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.ศศิวิมล  มีอำาพล คณะทำางาน
3.  รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ คณะทำางาน
4.  ผศ. ดร.เกรียงไกร   บุญเลิศอุทัย  คณะทำางาน
5.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน
6.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำางาน

7.  ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู คณะทำางาน
8.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน
9.  นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  คณะทำางาน
10.  นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ คณะทำางาน
11.  นางสาวสาวิตรี  สมบูรณ์จันทร์ เลขานุการ

1.  ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.กัญนิภัทธิ์   นิธิโรจน์ธนัท คณะทำางาน
3.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน
4.  นางสาวชุติมา   รชนีกรไกรลาศ  คณะทำางาน

5.  นางดารินทร์  หยกไพศาล คณะทำางาน
6.  นายวัชธนพงศ์  ยอดราช คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1.  ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู  ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล  คณะทำางาน
3.  ผศ. ดร.เกรียงไกร   บุญเลิศอุทัย  คณะทำางาน
4.  ผศ. ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์  คณะทำางาน

5.  ผศ. ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
6.  นายกิตติชัย  ยงวณิชย์ ที่ปรึกษา
7.  นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

คณะทำางานเพื่อการศึกษาการรับรองคุณวุฒิสำาหรับผู้ที่ไม่ได้สำาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต 
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และ 
/ หรือเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.  ผศ. ดร.สมชาย  สุภัทรกุล ประธานคณะทำางาน
2.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย คณะทำางาน
3.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข คณะทำางาน
4.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์ คณะทำางาน

5.  นายวิชัย  กิตติวิทยากุล คณะทำางาน
6.  นายสายชล  เชื้อทหาร คณะทำางาน
7.  นายชัยมงคล  ผลแก้ว คณะทำางาน
   และเลขานุการ

ด้านมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
1.  รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์       ประธานคณะกรรมการ
2.  รศ. ดร.อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษา
3.  นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ ที่ปรึกษา
4.  ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล กรรมการ
5.  ดร.สันติ  กีระนันทน์ กรรมการ
6.  นายณรงค์  พันตาวงษ์ กรรมการ
7.  นางอัญชลี  ศรีอำาไพ กรรมการ

8.   นางสาววันดี  ลีวรวัฒน์ กรรมการ
9.   นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10.  ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
  การประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
    นางวราภรณ์  วงศ์พินิจวโรดม (ผู้แทนหลัก)
  นางสาวนภา  ลิขิตไพบูลย์ (ผู้แทนสำารอง)
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11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
 นางสาวภาสิน  จันทรโมลี (ผู้แทนหลัก)
     นางสาวแทนฟ้า  ชาติบุตร  (ผู้แทนสำารอง)
12. ผู้แทนกรมสรรพากร กรรมการ
     นายสาโรช  ทองประคำา  (ผู้แทนหลัก)
 นางธัญพร  ตันติยวรงค์ (ผู้แทนสำารอง)
13. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
 นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ  (ผู้แทนหลัก)
 นายณรงค์  ภาณุเดชทิพย์  (ผู้แทนสำารอง)

14. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการ
 นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา (ผู้แทนหลัก)
 นางภัทรา  โชว์ศรี  (ผู้แทนสำารอง)
 นางสาวสุนิตา  เจริญศิลป์  (ผู้แทนสำารอง)
15. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์  กรรมการ
 นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์ (ผู้แทนหลัก)
16.  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา  กรรมการ
   และเลขานุการ
17. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ กรรมการ
   และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี

1. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ประธานอนุกรรมการ
2.  ดร.จิรดา  เพทายบรรลือ อนุกรรมการ
3.  นายกษิติ  เกตุสุริยงค์     อนุกรรมการ
4.  นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์ อนุกรรมการ
5.  นางฐานิตา  อ่ำาสำาอางค์ อนุกรรมการ
6.  นายภาคภูมิ  วณิชธนานนท์ อนุกรรมการ
7.  นายไพศาล  บุญศิริสุขะพงษ์ อนุกรรมการ
8.  นายอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ์ อนุกรรมการ
9.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางสาวยุพาวดี  วรรณเลิศ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวแทนฟ้า  ชาติบุตร (ผู้แทนสำารอง)

10.  ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ
     นางสาววราวรรณ  กิจวิชา 
11. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
 นางสาวสุนิตา  เจริญศิลป์
12. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ
 นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์  (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวเขมวันต์  ศรีสวัสดิ์  (ผู้แทนสำารอง) 
13. นายกิตติ  เตชะเกษมบัณฑิตย์   อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
14. รศ. ดร.อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์    ที่ปรึกษา

1. นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ. ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย อนุกรรมการ
3.  ผศ. ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค อนุกรรมการ
4.  ผศ.สมชาย  ศุภธาดา อนุกรรมการ
5.  ดร.นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ อนุกรรมการ
6.  นายเกรียง  วงศ์หนองเตย อนุกรรมการ
7.  นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน อนุกรรมการ
8.  นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา อนุกรรมการ
9.  นายวินิจ  ศิลามงคล อนุกรรมการ
10.  นายศิระ  อินทรกำาธรชัย อนุกรรมการ
11.  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
     นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์ (ผู้แทนสำารอง) 
12. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ
 นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์ (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวภมรวรรณ  เสียงสุวรรณ (ผู้แทนสำารอง) 

13. ผู้แทนจากกรมสรรพากร  ที่ปรึกษา
 นายสมศักดิ์  อนันทวัฒน์  (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวรักขวัญ  สุวรรณรัมภา   (ผู้แทนสำารอง)
14. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
 นางสาวสุภา  กิจศรีนภดล  (ผู้แทนหลัก)
 นายพัฒนพงศ์  อิทธิผลิน  (ผูแ้ทนสำารอง)
15. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย   ที่ปรึกษา
    นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์   (ผู้แทนหลัก)
  นางสาวญาดา  สุขเกษม  (ผู้แทนสำารอง)
16. ผู้แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ที่ปรึกษา
 นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา  (ผู้แทนหลัก)
17. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ที่ปรึกษา
18. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ                  
   นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์    (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวสุภาพร  บุญแทน   (ผูแ้ทนสำารอง)
  นางสาวยุพาวดี  วรรณเลิศ   (ผูแ้ทนสำารอง)
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คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

คณะทำางานศึกษาการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุน

คณะทำางานจัดทำามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
มาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs)

1. นางสาวยุวนุช  เทพทรงวัจจ  ประธานอนกุรรมการ
2.  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  อนุกรรมการ
3. ดร.ปัญญา  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์    อนุกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา  ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ
5. ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ
 นางสาวจิตรา  ณีศะนันท์  (ผู้แทนหลัก)
 นางสาวจารวี  ชยสมบัติ  (ผู้แทนสำารอง)      
6. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
 นายณรงค์  ภาณุเดชทิพย์  (ผู้แทนหลัก) 
 นางสาวศุภมัทนา  โสภณรัตนโภคิน (ผู้แทนสำารอง) 

7. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์   อนุกรรมการ
 นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์  (ผู้แทนหลัก) 
 นางสาวภมรวรรณ  เสียงสุวรรณ   (ผู้แทนสำารอง) 
8. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อนุกรรมการ
 นางสาวศรพนา  สีนวลขำา  (ผู้แทนหลัก) 
 นางสาวภาสิน  จันทรโมลี  (ผู้แทนสำารอง) 
9. นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ

1. ดร.สันสกฤต   วิจิตรเลขการ ประธานคณะทำางาน
2. รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล คณะทำางาน
3. นางสาวพิณผกา  อัครนุพงศ์ คณะทำางาน
4. นางพิสนธิ  บำาราบ คณะทำางาน
5. นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร คณะทำางาน

6. นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล คณะทำางาน
7. นายสุพจน์  ชิตเกษรพงศ์ คณะทำางาน
8. นางสาวสุภาณี  ศรีสถิตวัตร คณะทำางาน
9. นางสาวสุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร คณะทำางาน
   และเลขานุการ

1. รศ. ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์ ประธานอนกุรรมการ
2. ผศ.วิภาดา  ตันติประภา อนุกรรมการ
3. ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ
4. ดร.สันติ  กีระนันทน์ อนุกรรมการ
5. นางสาวจงจิตต์  หลีกภัย อนุกรรมการ
6. นายณัฐเสกข์  เทพหัสดิน อนุกรรมการ
7.  นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ

8.  นายมนตรี  ศรไพศาล อนุกรรมการ
9.  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล อนุกรรมการ
10. นางสาววันดี  ลีวรวัฒน์ อนุกรรมการ
11. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ อนุกรรมการ
12. นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

1. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ ประธานคณะทำางาน
2. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข คณะทำางาน
3. นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ คณะทำางาน
4. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร คณะทำางาน
5. นายนรินทร์  จูระมงคล คณะทำางาน
6. นางสาวพงารัตน์  จินดาพล คณะทำางาน
7. นายอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ์ คณะทำางาน
8. นางอัมพร  โสตถิเสาวภาคย์   คณะทำางาน

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะทำางาน 
 นางสาวแทนฟ้า  ชาติบุตร (ผู้แทนหลัก)  
 นางสาวภาสิน  จันทรโมลี  (ผู้แทนสำารอง)
10. นายเทวา  ดำาแดง คณะทำางาน
   และเลขานุการ
11. ศ.เกียรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช ที่ปรึกษา
12. นางปราณี  ภาษีผล ที่ปรึกษา
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คณะทำางานพิจารณาอ่านทบทวนร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

คณะทำางานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)

1. นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ ประธานคณะทำางาน
2.  ผศ.วิภาดา  ตันติประภา คณะทำางาน
3.  นางสาวจอมขวัญ   จันทร์ผา คณะทำางาน
4.  นางสาวยุวนุช  เทพทรงวัจจ คณะทำางาน
5.  นางสาววันดี  ลีวรวัฒน์ คณะทำางาน
6.  นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์ คณะทำางาน
7.  ดร.สันติ  กีระนันทน์ คณะทำางาน

8. ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล คณะทำางานหลัก
     ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย คณะทำางานสำารอง
9.  นางสาวสิริกร  เพลินพิศสิริ คณะทำางานหลัก
  นางสาวเปาวรินทร์  หวังเสถียร คณะทำางานสำารอง
10. นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์ คณะทำางานหลัก
  นายณรงค์  ภาณุเดชทิพย์ คณะทำางานสำารอง

1. นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานคณะทำางาน
2.  ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร คณะทำางาน
3.  ผศ. ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร คณะทำางาน
4.  นางสาวยุวดี  เจียมวัฒนศิริกิจ  คณะทำางาน

5.  นางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ คณะทำางาน
6.  นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร คณะทำางาน
7.  นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
1. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ. ดร.วชิระ  บุณยเนตร อนุกรรมการ
3.  ดร.สุธาวัลย์  พฤกษ์อำาไพ อนุกรรมการ
4.  นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อนุกรรมการ
5.  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
6.  นายธนากร  ฝักใฝ่ผล อนุกรรมการ
7.  นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล อนุกรรมการ
8.  นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ อนุกรรมการ
9.  นางนันทนา  สังขวิจิตร อนุกรรมการ
10.  นายพงษ์ศักดิ์  อัชชะกุลวิสุทธิ์ อนุกรรมการ

11.  นางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ อนุกรรมการ
12.  นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร อนุกรรมการ
13.  นายสันติ  พงค์เจริญพิทย์ อนุกรรมการ
14.  นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ
15.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางธัญพร  อธิกุลวริน (ผู้แทนหลัก)
 นางธารัตน์  ปิติภูมิสุขสันต์ (ผู้แทนสำารอง)
16.  นางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

1. นางนันทนา  สังขวิจิตร ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.ประจิต  หาวัตร คณะทำางาน
3.  นายจตุพร  วันเต็ม คณะทำางาน
4.  นางจันทร์เพ็ญ  กสิกิจนำาชัย คณะทำางาน
5.  นายเดชา  ศิริสุทธิเดชา คณะทำางาน
6.  นายธนกฤต  ลิขิตวงษ์ คณะทำางาน
7.  นายมานิต  พาณิชย์กุล คณะทำางาน

8.  นายเสนีย์  วัชรศิริธรรม คณะทำางาน
9.  นายสมชัย  แพทย์วิบูล คณะทำางาน
10. นางขวัญหทัย  มิตรภานนท์ คณะทำางาน
   และเลขานุการ
11. นางสาวเมตตา  เสมสมบูรณ์ คณะทำางาน
   และผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะทำางานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา วิทยากรและหลักสูตร

1.  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะทำางาน
2.  ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
 วิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ท่าน คณะทำางาน

3.  นักวิชาการประจำาคณะอนุกรรมการ
 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี      คณะทำางาน

ด้านจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559
1. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม ประธานกรรมการ
2.  รศ.วัฒนา  ศิวะเกื้อ กรรมการ
3.  นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต กรรมการ
4.  นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ กรรมการ
5.  นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ กรรมการ
6.  นางพูนทรัพย์  สกุณี กรรมการ
7.  นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการ
8.  นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ กรรมการ

9.  นายศุกรีย์  แก้วเจริญ กรรมการ
10.  นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการ
11.  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ กรรมการ
12.  นางสาวสุณี  ตั้งในคุณธรรม กรรมการ
13.  นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต กรรมการ
14.  นายทวี  หนุนภักดี  ที่ปรึกษา
15.  นายกมล  จันทิมา  ที่ปรึกษา
16.  นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2559

1.  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ ประธานกรรมการ
2.  รศ.วัฒนา  ศิวะเกื้อ กรรมการ
3.  นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต กรรมการ
4.  นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ กรรมการ
5.  นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร กรรมการ
6.  นางพูนทรัพย์  สกุณี กรรมการ
7.  นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการ
8.  นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ กรรมการ
9.  นางสาวเยาวดี  รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการ

10.  นายวิชิต  กรวิทยาคุณ กรรมการ
11.  นายสงวน  พงศ์หว่าน กรรมการ
12.  นางสาวสุณี  ตั้งในคุณธรรม กรรมการ
13.  นายสุรชัย  สนธิรติ กรรมการ
14.  ผศ.ดร.อรนุช  สูงสว่าง กรรมการ
15.  นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต กรรมการ
16.  ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม  ที่ปรึกษา
17.  นายศุกรีย์  แก้วเจริญ  ที่ปรึกษา
18.  นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี  ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการสอบสวนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหน่ึงคนและอนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (1) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามจำานวนที่เห็นสมควร

คณะทำางานกลั่นกรองคำากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

1. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ ประธานคณะทำางาน
2.  นายชวินทร์  ลาภพิทักษ์พงษ์ คณะทำางาน

3.  นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์   คณะทำางาน
4.  นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี ที่ปรึกษา
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คณะทำางานกลั่นกรองคำากล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ระหว่างกันยายน - ธันวาคม 2559

คณะทำางานปรับปรุงกฎบัตร (Charter) การปฏิบัติงานจรรยาบรรณของ กรรมการจรรยาบรรณ 
อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1. นายนเรศร์  จันทร์สุริยะเขต ประธานคณะทำางาน
2.  นายชวินทร์  ลาภพิทักษ์พงษ์   คณะทำางาน
3.  นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์ คณะทำางาน
4.  นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน

5.  นายศุกรีย์  แก้วเจริญ  ที่ปรึกษา
6.  นางสาวสมศรี  ธัญญชีวี ที่ปรึกษา

1. นางภัทรียา  เบญจพลชัย ประธานคณะทำางาน
2. นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ คณะทำางาน

3.  นายสุรชัย  สนธิรติ คณะทำางาน
4.  นายอาทิตย์  จินดาพรโสภิต คณะทำางาน

คณะอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

1. นางปราณี  ภาษีผล ประธานอนกุรรมการ
2.  นายปกรณ์  เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3.  ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล อนุกรรมการ
4.  ดร.สุธา  เจียรนัยกุลวานิช   อนุกรรมการ
5.  นางสาวปริมใจ  เอี่ยมเพชราพงศ์   อนุกรรมการ
6.  นางวราภรณ์  อุ่นปิติพงษา อนุกรรมการ
7.  นายวิเชียร  กิ่งมนตรี อนุกรรมการ
8.  นางสุมาลี  โชคดีอนันต์ อนุกรรมการ
9.  นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ
10.  ผู้แทนสมาคมสำานักงานบัญชีไทย อนุกรรมการ
    นางอรวรรณ  อัศนียานนท์ (ผู้แทนหลัก)
     นายวีระพงษ์  สินธุธาน (ผู้แทนสำารอง)

11.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
      นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล (ผู้แทนหลัก)
     นางสาวถนอมทรัพย์  โสภณศิริกุล  (ผู้แทนสำารอง)
12. ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
    นางศิริเพ็ญ  อึ๊งภากรณ์ (ผู้แทนหลัก)
    นางสาวโสภา  รุ่งสุริยะศิลป์ (ผู้แทนสำารอง)
13. ผู้แทนสำานักงาน ก.ล.ต อนุกรรมการ
 นางอภิชยา  ฟอลเล็ต (ผู้แทนหลัก)
 นางสาววราวรรณ  ทาจันทร์ (ผู้แทนสำารอง)
14. นางสาวบงกช  อ่ำาเสงี่ยม อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

ด้านต่างประเทศ

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
1. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ประธานอนกุรรมการ
2.  รศ. ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา อนุกรรมการ
3.  ผศ. ดร.วรรณี  เตโชโยธิน อนุกรรมการ
4.  ดร.จารุภา  วิภูภิญโญ อนุกรรมการ
5.  ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม อนุกรรมการ
6.  ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย อนุกรรมการ

7.  นายยุทธพงศ์  สุนทรินคะ  อนุกรรมการ
8.  นายภัทรกฤช  เตชะศิกานต์  อนุกรรมการ
9.  นายวิชาติ  โลเกศกระวี  อนุกรรมการ
10.  นางสาวภาสิน  จันทรโมลี  อนุกรรมการ
11.  นางสาวจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา  เลขานุการ
12.  นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี  ที่ปรึกษา
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ด้านอื่นๆ

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำานักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี
1. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม ประธานอนกุรรมการ
2.  ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข อนุกรรมการ
3.  นางชนิดา  เกตุเอม อนุกรรมการ
4.  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา อนุกรรมการ
5.  นายเทวา  ดำาแดง อนุกรรมการ
6.  นายธีรพงษ์  แก้วรัตนปัทมา อนุกรรมการ
7.  นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก อนุกรรมการ

8.  นายบุญเลี่ยม  เหลืองนาคทองดี  อนุกรรมการ
9.  นายพนา  วิวัฒนพนชาติ อนุกรรมการ
10.  นายศิลป์ชัย  รักษาพล อนุกรรมการ
11.  นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป อนุกรรมการ
12.  นางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ
13.  นายโสมนัส  ณ บางช้าง อนุกรรมการ
14.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

คณะกรรมการกำากับดูแล (Monitoring Committee)

คณะทำางานโครงการยกระดับนักบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาขอนแก่น

1.  นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ประธานกรรมการ
2.  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  กรรมการ
3.  ประธานคณะอนุกรรมการ
 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี  กรรมการ

4. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ
5. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี กรรมการ
6. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล กรรมการ
   และเลขานุการ

1. นายบุญเลิศ  กมลชนกกุล ประธานคณะทำางาน
2.  รศ. ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ คณะทำางาน
3.  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร คณะทำางาน
4.  ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำานวยชัย  คณะทำางาน
5.  นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป คณะทำางาน
6.  ผศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย คณะทำางาน
7. นางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ คณะทำางาน

8.  นางวรรณ์นิภา  สุพรรณโอชากุล   คณะทำางาน
9.  ดร.จารุภา  วิภูภิญโญ  คณะทำางาน
10. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการบัญชีบริหาร  คณะทำางาน
11. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คณะทำางาน
12. นางสาวจุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา  เลขานุการ

1. ผศ. ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย ประธานอนกุรรมการ
2.  นางสาวปาริชาติ  บุตรวงค์ รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  ดร.ปวีณา  กองจันทร อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
4.  นางสาวอาริยา  ธีรธวัช อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
5.  นางสาวณัฐพร  พันธุ์งาม อนุกรรมการ

6.  นายปวิช  แสนชัยธร อนุกรรมการ
7.  นายประเสริฐ  วรวัฒนากุล อนุกรรมการ
8.  นางวรรณี  กนกศีชริน อนุกรรมการ
9.  นางวิภาพร  วีรฤทธิชัย อนุกรรมการ
10.  นางสิริภรณ์  ศักดิ์สุจริต อนุกรรมการ
11.  นายธานี  วัฒนเสถียร ที่ปรึกษา
12.  นายสุชาติ  สมใจวงษ์ ที่ปรึกษา
13.  นายสุกิจ  สหนุกูล ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาชลบุรี

1. ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์  ประธานอนกุรรมการ
2.  นางอิสราภรณ์  ทนุผล  รองประธาน
    อนุกรรมการ
3.  นางสาวสุชาดา  วุฒิปัญญารัตนกุล อนุกรรมการ
    และเหรัญญิก
4.  นางสาวขวัญนุช  เจริญวัฒนวิญญู  อนุกรรมการ
    และประชาสัมพันธ์
5.  นายจิรพงษ์  จันทร์งาม  อนุกรรมการ
6.  นางสาวกรวิภา  เทียนภาสกร  อนุกรรมการ
7.  นางสาวจริญลักษณ์  วงศ์เนตร  อนุกรรมการ
8.  นายชวินโรจน์  ธีรพัชรพร  อนุกรรมการ
9.  นางสาวดวงกมล  นีรพัฒนกุล  อนุกรรมการ
10.  นายธีรภัทร์  สมหวัง  อนุกรรมการ

11.  นางสาวนงนุช  เจนการประเสริฐ  อนุกรรมการ
12.  นายพงษ์สันต์  วาณิชพงษ์พันธุ์  อนุกรรมการ
13.  นางสาวภรณ์ศิริ  ศศิศาสตร์  อนุกรรมการ
14.  นางศิริวรรณ  ภิญโญสิริพันธ์  อนุกรรมการ
15.  นางสาวไสว  ธนสงวนวงศ์  อนุกรรมการ
16.  นางอมรกานต์  สำาเภาเงิน  อนุกรรมการ
17.  ว่าที่ร.ต.หญิงสิริญานีย์  หน่อแก้ว   อนุกรรมการ
18.  นางสาวอรดา  อ่องสิทธิ์  อนุกรรมการ
19.  นายเกียรติ  ก่อเกียรติ  ที่ปรึกษา
20.  นางปรียา  สุวรรณโชติช่วง  ที่ปรึกษา
21.  นายสมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ  ที่ปรึกษา
22.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์  ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาเชียงใหม่

1.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  ประธานอนกุรรมการ
2.  ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  ผศ.สุทธิดา  จันทร์คง อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
4.  ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
5.  รศ. ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ อนุกรรมการ
6.  ผศ. ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล อนุกรรมการ
7.  ดร.ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส อนุกรรมการ
8.  ดร.วัลภา  วงศ์จันทร์ อนุกรรมการ
9.  นายขจิต  ชัยวิวัธน์ อนุกรรมการ
10.  นายจักรกฤษณ์  ตันติพงศ์ อนุกรรมการ
11.  นางชุลีกาญจน์  ไชยเมืองดี อนุกรรมการ
12.  นางศิริอมร  กาวีระ อนุกรรมการ

13.  นางยัสมีตกอร์  คาร์นิยอร์ อนุกรรมการ
14.  นายยงยุทธ  พลอยทับทิม อนุกรรมการ
15.  นางณิยดา  พันธุ์ทอง  อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
16.  รศ.ชูศรี  เที้ยศิริเพชร ที่ปรึกษา
17.  รศ. ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร ที่ปรึกษา
18.  ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ที่ปรึกษา
19.  ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ที่ปรึกษา
20.  นายณรงค์  คองประเสริฐ ที่ปรึกษา
21.  นายธงชัย  ชาญสุกิจเมธี ที่ปรึกษา
22.  นางปริศนา  จิตต์ปรารพ ที่ปรึกษา
23.  นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงศ์ ที่ปรึกษา
24.  นายสุรพล  วัฒนโยธิน ที่ปรึกษา
25.  นางสาวอรุณี  ธีระสุนทร ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขานครราชสีมา

1.  รศ.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์  ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ. ดร.สมใจ  บุญหมื่นไวย  รองประธาน
    อนุกรรมการ
3.  นางสาวสุมาลี  เอกพล  อนุกรรมการ
    และเหรัญญิก
4.  นางสาวนัฏสวัญจ์  กิตติลาภานนท์ อนุกรรมการ
    และประสานงาน
5.  นางสาวกิตติมา  ทางนะที  อนุกรรมการ
    และประชาสัมพันธ์
6.  นางสาวอุษณา  แจ้งคล้อย  อนุกรรมการ
    และปฏิคม
7.  ผศ.พลานุช  คงคา  อนุกรรมการ

8.  นางสาวชุติมา  นาคประสิทธิ์ อนุกรรมการ
9.  นางพร้อมพร  ภูวดิน อนุกรรมการ
10.  นายสมศักดิ์  จินตวัฒนกุล อนุกรรมการ
11.  นางสุนันท์  สุภา  อนุกรรมการ
12.  นางสาวเกศชฎา  ธงประชา อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
13.  รศ.เลิศลักษณ์  กาญจนวัฒนา ที่ปรึกษา
14.  ผศ.นงนุช  ศรีสัตตบุตร ที่ปรึกษา
15.  ผศ.วิไลวรรณ  อัศวกุล ที่ปรึกษา
16.  นางประกายมาศ  กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษา
17. นางประไพศรี  สุภา ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาภูเก็ต

1. นางพรรณ์ธัญกร  ถาวรภัทรพงษ์ ประธานอนกุรรมการ
2.  นางสาวปฐมพร  เจียมจุติกุล รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  นางสุกัญญา  พฤฒิพันธ์ อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
4.  นายธนวัฒน์  พึ่งทองคำา อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์

5.  นางวนิดา  อธิกิจไพบูลย์  อนุกรรมการ
    และปฏิคม
6.  นางกิระนุช  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา   อนุกรรมการ
7.  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  อนุกรรมการ
8.  นายภานุวัฒน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์   อนุกรรมการ
9.  นางสาววรัชพันธ์  โภคาพันธ์  อนุกรรมการ
10.  นางสาวจุฬารัตน์  โฆษิตานราพร  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขานครสวรรค์

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขามหาสารคาม

1. นางธนพร  กุศลธรรมรัตน์ ประธานอนกุรรมการ
2.  นายณนน  มากกมลธรรม รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ รองประธาน
   อนุกรรมการ
4.  นายเอนก  เมธเศรษฐ รองประธาน
   อนุกรรมการ
5.  นายวีราพัชร์  ธารบัวสวรรค์ อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
6.  นางสาววรรณิศา  กลิ่นชัย อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
7.  นางสาวพัชรีย์  นฤหาย อนุกรรมการ
   และปฏิคม

8.  นางสาวอุษา  คงสิบ อนุกรรมการ
   และปฏิคม
9.  ผศ.นิตยา  ชนินทยุทธวงค์ อนุกรรมการ
10.  นางสาวกันตยา  มานนท์ อนุกรรมการ
11.  นางสาวจำาเนียร  สุขสวรรค์ อนุกรรมการ
12.  นายถาวร  พงษ์จินดาทิพย์ อนุกรรมการ
13.  นายบุญชัย  ประสิทธิเมตต์ ที่ปรึกษา
14.  นางแววตา  สกุลสรรเสริญ ที่ปรึกษา
15.  นางอณุภา  คุณาสินธาร อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
16.  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ปรึกษา

1. รศ. ดร.ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ ประธาน
     อนุกรรมการ
2. ดร.อัครเดช  ฉวีรักษ์   รองประธาน
     อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.กัญญมน  วิทยาภูมิ   อนุกรรมการ
     และเหรญัญกิ
4. ผศ. ดร.ญาณิน  ตั้งภิญโญพุฒิคุณ  อนุกรรมการ
     และ
     ประชาสัมพนัธ์
5. ดร.สายทิพย์  จะโนภาษ   อนุกรรมการ
6. นายเกษศิริ  สุวพงษ์   อนุกรรมการ
7. นายจรัลพัฒน์  แซ่ตั้ง   อนุกรรมการ
8. นางผกากรอง  บรรดาศักดิ์   อนุกรรมการ

9. นางสุภา  ปวราจารย์  อนุกรรมการ
10. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 จังหวัดมหาสารคาม  อนุกรรมการ
11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 จังหวัดร้อยเอ็ด   อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 จังหวัดกาฬสินธุ์   อนุกรรมการ
13. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 จังหวัดสกลนคร   อนุกรรมการ
14. ดร.ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
15. ดร.วราพร  เปรมพาณิชย์นุกูล  อนุกรรมการ
    และผูช้ว่ยเลขานกุาร
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คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาสงขลา

1. ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ.พรรษมน  บุษบงษ์ อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
3.  นายจงชัย  ชินอัครวัฒน์ อนุกรรมการ
4.  นายไชยยงค์  อุดมพงศ์ไพบูลย์   อนุกรรมการ
5.  นางสาวปนัดดา  อนันตชัยโสภณ อนุกรรมการ

6.  นายยรรยง  เมธาพาณิชย์ อนุกรรมการ
7.  ดร.เอกฤทธิ์  แก้วประพันธ์ อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
8.  นางสุนทรี  จันทร์ดียิ่ง ที่ปรึกษา
9.  นายวิญชัย  อุ่นอดิเรกกุล ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

1. นางสาวกัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล ประธานอนกุรรมการ
2.  นางลีดี  ศรีวิหค  รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  นางภัทรวดี  อินทปันดี อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
4.  นางสาวมณฑา  เอมสวัสดิ์ อนุกรรมการ
   และปฏิคม
5.  นางสาวเนตรนภา  รักษายศ อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
6.  นางสาวพรเพ็ญ  สุขหนู อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

7.  ผศ. ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค อนุกรรมการ
8.  ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร อนุกรรมการ
9.  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ อนุกรรมการ
10.  นางสาวตรียนาถ  คงเลข อนุกรรมการ
11.  นายพิเนต  อินทรสมบัติ อนุกรรมการ
12.  นางวิภาชอร  บุญรุ่งสกุลแก้ว อนุกรรมการ
13.  นางศุทธดา  จุลมูล อนุกรรมการ
14.  ม.ล.สุธีเทพ  จรูญโรจน์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาอุบลราชธานี

1.  นายสมชัย  ปรีดาสันติ์ ประธานอนุกรรมการ
2.  นายสุพร  เสถียรเสาวภาคร์ รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  นายวิเชียร  ตันติศิรินทร์ รองประธาน
   อนุกรรมการ
4.  ผศ.ประนอม  คำาผา อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
5.  นางวิจิตราพร  เอกไพศาลทรัพย์ อนุกรรมการ
   และปฏิคม
6.  นางสาวอลิศรา  โชติกาล อนุกรรมการ
   และผู้ช่วยปฏิคม

7.  ผศ. ดร.กิตติมา  จึงสุวดี  อนุกรรมการ
8.  ผศ.วาสนา  กวีนัฏธยานนท์  อนุกรรมการ
9.  ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา  อนุกรรมการ
10.  นางสาวฐานิดา  อุทธา  อนุกรรมการ
11.  นางฐานิสร์สุภางค์  บวรวงศ์พิทักษ์ อนุกรรมการ
12.  นายณรงค์  ตั้งยิ่งยง  อนุกรรมการ
13.  นางสมจิตต์  เทพพิพิธ  อนุกรรมการ
14.  นางเพ็ญประภา  ฐานานุศักดิ์  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
15.  นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์  อนุกรรมการ
    และผูช้ว่ยเลขานุการ



205รายงานประจำาปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี 

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาระยอง

1.  ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา ประธาน
   อนุกรรมการ
2.  ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปัก รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  นายณัฐพล  พุ่มศิริ อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
4.  นางสาวณฐา  เศวตนรากุล อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
5.  นางสาวภัทรา  เตชะธนเศรษฐ์ อนุกรรมการ
   และปฏิคม

6.  นางสาวธนัชพร  ถวิลผล อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
7.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 วิทยาเขตระยอง   ที่ปรึกษา
8.  สรรพากรพื้นที่ระยอง ที่ปรึกษา
9.  พาณิชย์จังหวัดระยอง ที่ปรึกษา
10.  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำานักงานสาขาพิษณุโลก

1.  ผศ.สุภาพร  ดอกไม้ทอง ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ.กนกพร  สุรณัฐกูล รองประธาน
   อนุกรรมการ
3.  ดร.ภัทรพร  พงศาปรมัตถ์ อนุกรรมการ
   และเหรัญญิก
4.  นางจันทร์เพ็ญ  บุญหมื่น อนุกรรมการ
   และประชาสัมพันธ์
5.  ดร.สุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์ อนุกรรมการ
   และปฏิคม

6.  ผศ.เรือนขวัญ  อินทนนท์ อนุกรรมการ
7.  ดร.เนื้อทิพย์  สุ่มแก้ว อนุกรรมการ
8.  ดร.วรวิทย์  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ
9.  นายธนวัฒน์  ภคทิพากร อนุกรรมการ
10.  ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อนุกรรมการ
11. ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
 วิทยาเขตพิษณุโลก อนุกรรมการ
12.  ดร.ศิรัตน์  สนชัย  อนุกรรมการ
   และเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการจัดทำาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาให้มีการนำาโปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป
มาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการควบคุมกำากับดูแลงานทะเบียน วาระปี 2557 - 2560

1.  นายเจษฎา  อนุจารี ประธานอนกุรรมการ 
2.  นางกัลยา  สุวณิชย์ อนุกรรมการ
3.  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
4.  นางวิภาวี  บุณยประสิทธิ์ อนุกรรมการ
5.  นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ

6.  นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ อนุกรมการ 
7.  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
 นางสุภาพร  บุญแทน        (ผู้แทนหลัก) 
 นางสุชลทิพย์  ผาธรรมชาติ  (ผู้แทนสำารอง)

1.  นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี ประธานอนกุรรมการ
2.  รศ. ดร.ประจิต  หาวัตร อนุกรรมการ
3.  รศ.ศรัณย์  ชูเกียรติ อนุกรรมการ
4.  นางสาววรางคณา  มุสิกะสังข์ อนุกรรมการ

5.  นายสราวุธ  จูประเสริฐ อนุกรรมการ
6.  นายอวยพร  ตันละมัย อนุกรรมการ
7.  นางสาวรุ่งนภา  สันติธรรมา อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

1.  นายเจษฎา  อนุจารี    ประธานอนกุรรมการ
2.  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
3.  นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
4.  นายพรชัย  กิตติปัญญางาม อนุกรรมการ

5.  นางมณีรัตน์  ศรีเสาวชาติ อนุกรรมการ
6.  นายศิริพงษ์  ศุภกิจจานุสรณ์ อนุกรรมการ
7.  นางอนุจิต  แก้วร่วมวงศ์ อนุกรรมการ

1.  นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี ประธานอนกุรรมการ
2.  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการสอบบัญชี   อนุกรรมการ
3.  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 ด้านการทำาบัญชี    อนุกรรมการ
4.  ผู้อำานวยการสภาวิชาชีพบัญชี อนุกรรมการ

5.  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำากับดูแลคุณภาพ
 ผู้สอบบัญชี  อนุกรรมการ
6.  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ
7.  ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก
 และกำากับดูแล  อนุกรรมการ
   และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1.  ศ.สมฤกษ์  กฤษณามระ  ประธานอนกุรรมการ
2.  ผศ. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล  อนุกรรมการ
3.  ผศ. ดร.ชัยนรินทร์  วีระสถาวณิชย์  อนุกรรมการ

4.  รศ.ไพบูลย์  ผจงวงศ์  อนุกรรมการ
5.  นายกิตติพงษ์  เลิศอนันต์ เลขานุการ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.  ศ.หิรัญ  รดีศรี  ประธานคณะทำางาน
2.  รศ.บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ คณะทำางาน
3.  นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ คณะทำางาน

4.  นางสาวปริมใจ  เอี่ยมเพชราพงศ์  คณะทำางาน
5.  นางสาวรุณีย์  ผลาขจรศักดิ์  เลขานุการ
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สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี

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

2. กฎกระทรวงกำาหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2553

 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

3. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

(ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

(ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง
การพ้นจากตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าท่ี  
และการดำาเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

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

(ฉบับที่ 14) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำานาจหน้าที่ และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ดำารงตำาแหน่ง
อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำาแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
กำาหนด พ.ศ. 2549

27  มิถุนายน 2549

(ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง
การพ้นจากตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำานาจหน้าท่ี 
และการดำาเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2550

27 ธันวาคม 2550

(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 และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยค่าบำารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556 27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557 17 กรกฎาคม 2557

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 2557

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. 2559

2 กันยายน 2559
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4. ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง การกำาหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 18 มิถุนายน 2550

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 17 ธันวาคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยฉบบัปรบัปรงุ 2560 เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนดขึน้โดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งประเทศทีส่ิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  (Bound Volume 2017 Consolidated without early application) 

จำานวน 56 ฉบับ 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560 มีจำานวน 3 ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำาคัญ คือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที ่12 เรือ่ง การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่ สว่นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ๆ 

เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปล่ียนแปลง

เน้ือหาอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่อย่างใด

1 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  เป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุด 

 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำาดับ ชื่อมาตรฐาน

1 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)1 

2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน 

3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด 

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

9 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า 

11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำาดับ ชื่อมาตรฐาน

12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

13 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

14 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

15 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน 

18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น 

22 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

24 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

25 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำาเนินงานที่ยกเลิก 

32 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน

36 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น 

37 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความ

ลำาดับ ชื่อมาตรฐาน

38 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

39 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

40 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

41 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย

42 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

43 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา

44 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

45 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

46 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

47 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

48 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

49 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า

50 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

51 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

52 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

53 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์

54 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้าของ

55 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

56 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง 
การผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

57 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  เงินที่นำาส่งรัฐ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

ลำาดับ ชื่อมาตรฐาน

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

มาตรฐานการบัญชีไทย

ลำาดับ มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินท่ีคล้ายคลึงกัน 
(ฉบับที่ 27 เดิม)

3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104  (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

7 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำาระหนี้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

ลำาดับ แนวปฏิบัติทางการบัญชี / เรื่อง

1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับธุรกิจประกันภัยในการกำาหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงิน 
ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

3 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

4 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

5 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

6 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีสำาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

7 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

8 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

9 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับหุ้นทุนซ้ือคืนของกิจการ

10 แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
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มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)

1) ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกำาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

2) ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

3) ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ

4) ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้ 

     ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

5) ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1) บทนำาสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

2) แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ

3) ฉบับที่ 1  เรื่อง  ข้อกำาหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

4) ฉบับที่ 2  เรื่อง  เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

5) ฉบับที่ 3  เรื่อง  ทักษะทางวิชาชีพ

6) ฉบับที่ 4  เรื่อง  ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ

7) ฉบับที่ 5  เรื่อง  ข้อกำาหนดด้านประสบการณ์การทำางานจริง

8) ฉบับที่ 6  เรื่อง  การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ

9) ฉบับที่ 7  เรื่อง  การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

10) ฉบับที่ 8  เรื่อง  ข้อกำาหนดด้านสมรรถนะสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำาอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเน่ือง  

แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำาอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ (“มาตรฐานการสอบบัญชี”) แปลมาจากมาตรฐาน

การสอบบัญชีระหว่างประเทศของ the International Federation of Accountants (IFAC) 

ปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่และบังคับใช้อยู่สำาหรับปี 2560 มีดังต่อไปนี้

1. มาตรฐานการสอบบัญชี จำานวน 37 ฉบับ  4. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำานวน 2 ฉบับ

2. มาตรฐานการสอบทาน จำานวน 2 ฉบับ  5. แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำานวน 1 ฉบับ

3. มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำานวน 4 ฉบับ  6. คำาอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำานวน 1 ฉบับ

มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 2001 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

2 2101 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555

3 2201 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555

4 2301 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ 1 มกราคม 2555

5 2401 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ
งบการเงิน

1 มกราคม 2555
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มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

6 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555

7 260 
(ปรับปรุง)

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล 31 ธันวาคม 2559

8 265 การส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล 
และผู้บริหารของกิจการ

1 มกราคม 2555

9 3001 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน 1 มกราคม 2555

10 3151

(ปรับปรุง)
การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญ โดยการทำาความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

1 มกราคม 2557

11 3201 ความมีสาระสำาคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2555

12 3301 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 1 มกราคม 2555

13 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น 1 มกราคม 2555

14 4501 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ 1 มกราคม 2555

15 5001 หลักฐานการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555

16 501 หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ 1 มกราคม 2555

17 505 การขอคำายืนยันจากบุคคลภายนอก 1 มกราคม 2555

18 5101 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก 1 มกราคม 2555

19 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555

20 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 1 มกราคม 2555

21 5401 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1 มกราคม 2555

22 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2555

23 5601 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 1 มกราคม 2555

24 570
(ปรับปรุง)

การดำาเนินงานต่อเนื่อง 31 ธันวาคม 2559

25 5801 หนังสือรับรอง 1 มกราคม 2555

26 6001 ข้อพิจารณาพิเศษ 
- การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น

1 มกราคม 2555

27 610
(ปรับปรุง)

การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2557

28 620 การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี 1 มกราคม 2555

29 700
(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน 31 ธันวาคม 2559



214 Annual Report 2017

มาตรฐานการสอบบัญชี

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

30 701 การสื่อสารเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559

31 705
(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2559

32 706
(ปรับปรุง)

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเร่ืองอ่ืนในรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

31 ธันวาคม 2559

33 7101 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 1 มกราคม 2555

34 720
(ปรับปรุง)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น 31 ธันวาคม 2559

35 800
(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ 
- การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำาตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

31 ธันวาคม 2559

36 805
(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

37 810
(ปรับปรุง)

งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2559

1 มาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำานวนทั้งสิ้น 17 ฉบับ ซึ่งมีการปรับปรุงตาม Addressing disclosures in the audit of  

 financial statements project และ Auditor Reporting project ยังคงวันที่ถือปฏิบัติเป็นวันเดิม เนื่องจากการปรับปรุงดังกล่าวมิได้ทำาให้ข้อกำาหนด 

 ทีส่ำาคญัของมาตรฐานเปลีย่นแปลงไป อยา่งไรก็ตาม สำาหรบัเนือ้หาและถอ้ยคำาบางสว่นทีม่กีารปรบัปรงุนัน้ (สว่นทีแ่รเงาในมาตรฐาน) ใหถ้อืปฏบิตั ิ

 สำาหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มาตรฐานงานสอบทาน

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 2400
(ปรับปรุง)

งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ) 

1 มกราคม 2559

2 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ 1 มกราคม 2555

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 3000
(ปรับปรุง)

งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล
ทางการเงินในอดีต

1 กรกฎาคม 2559

2 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต 1 มกราคม 2555

3 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ 1 มกราคม 2555

4 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวม
อยู่ในหนังสือชี้ชวน

30 มิถุนายน 2557
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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 1 มกราคม 2555

2 4410
(ปรับปรุง)

งานการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2559

คำาอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 1000 ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน 2557

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ลำาดับ ชื่อมาตรฐาน

1 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำาหรับสำานักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและ 
การสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

ลำาดับ รหัส ชื่อมาตรฐาน วันที่ถือปฏิบัติ

1 FRAMEWORK
(ปรับปรุง)

แม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น 1 กรกฎาคม 2559

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

 มาตรฐานการควบคมุคณุภาพของไทย แปลมาจากมาตรฐานการควบคมุคณุภาพระหวา่งประเทศของ the International  

Federation of Accountants (IFAC) ปัจจุบันเผยแพร่อยู่จำานวน 1 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็น 

ฉบับปรับปรุงล่าสุด
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สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสำานักงานใหญ่ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้งสำานักงาน  :  ที่ทำาการ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02 685 2500 โทรสาร :  02 685 2501

เว็บไซต์ : www.fap.or.th E-Mail : fap@fap.or.th

Facebook   : https://www.facebook.com/FAP.FAMILY

Line@ :  @fap.family

ข้อมูลการติดต่อแต่ละฝ่าย / ส่วนงาน

ส่วนงานทะเบียน ต่อ 2524-25, 2529-30, 2532 fapmember@fap.or.th

ส่วนงานกำากับดูแลหน่วยงานอบรม ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574, 2584 cpd@fap.or.th

ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี ต่อ 2580, 2581 -

ส่วนงานบริการสมาชิก (Call Center) ต่อ 2500, 2591 fap_service@fap.or.th

ส่วนงานปฏิบัติการอบรม ต่อ 2509, 2555-60, 2572 training@fap.or.th

ส่วนงานวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ต่อ 2533, 2536, 2553, 2565, 2598 tsqc1@fap.or.th, 
auditing@fap.or.th

ส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ ต่อ 2562, 2570, 2592 academic-fap@fap.or.th

ส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่นๆ ต่อ 2563, 2568-69, 2577-78 secretary@fap.or.th

ส่วนงานอำานวยการ ต่อ 2519 general-admin@fap.or.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร ต่อ 2514, 2567 pr@fap.or.th

ส่วนงานวิชาการวิชาชีพด้านอื่นๆ ต่อ 2573 foreign-affairs@fap.or.th

ส่วนงานบัญชี ต่อ 2541-2542 account@fap.or.th

ส่วนงานการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษี) ต่อ 2523, 2544 finance@fap.or.th

ส่วนงานจัดการ ต่อ 2549-50, 2552, 2575 administration@fap.or.th

ส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย ต่อ 2521 engineering@fap.or.th

ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ต่อ 2564, 2566 it@fap.or.th

ส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย ต่อ 2528, 2535 it@fap.or.th

ส่วนงานบุคคล ต่อ 2545 hr@fap.or.th

ส่วนงานกฎหมาย ต่อ 2520, 2586 law@fap.or.th

สำานักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ต่อ 2516, 2585, 2587-89 -
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สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสำานักงานสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำานักงานสาขาขอนแก่น

ประธานสาขา : ผศ. ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย

ที่ตั้งสาขา : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

มือถือ   : 081 965 2281

อีเมล  : khonkean@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำาภู, เลย

สำานักงานสาขาชลบุรี

ประธานสาขา : ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์

ที่ตั้งสาขา : ห้อง BBS101(B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

  มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038 394 363

มือถือ   : 092 892 9009

อีเมล  : chonburi001@outlook.co.th, chonburi@fap.or.th 

  และ www.fapchonburi.buu.ac.th (สมัครอบรมออนไลน์)

พื้นที่ปฏิบัติการ : ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

สำานักงานสาขาเชียงใหม่

ประธานสาขา : รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์

ที่ตั้งสาขา : อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

โทรศัพท์ : 053 944 922 หรือ 087 178 4514 

โทรสาร   : 053 893 032

อีเมล  : chiangmai@fap.or.th, fap.chiangmai@gmail.com, www.fapchiangmai.com

พื้นที่ปฏิบัติการ : เชียงใหม่, ลำาพูน, ลำาปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สำานักงานสาขานครราชสีมา

ประธานสาขา : รศ.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์

ที่ตั้งสาขา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 233 000 ต่อ 3610 

โทรสาร   : 044 233 076

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

พื้นที่ปฏิบัติการ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว
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สำานักงานสาขานครสวรรค์

ประธานสาขา : นางธนพร  กุศลธรรมรัตน์

ที่ตั้งสาขา : 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำาโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 226 402

โทรสาร  : 056 228 466

อีเมล  : nakornsawan@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำาแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สำานักงานสาขาอุบลราชธานี

ประธานสาขา : นายสมชัย  ปรีดาสันติ์

ที่ตั้งสาขา : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ : 081 321 6066, 045 209 040

โทรสาร    : 045 209 040

อีเมล  : ubon@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำานาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

สำานักงานสาขาสงขลา

ประธานสาขา : ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน

ที่ตั้งสาขา : อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์ : 074 558 912

โทรสาร    : 074 558 851

อีเมล  : songkhla@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

ประธานสาขา : น.ส.กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล 

ที่ตั้งสาขา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077 913 369 หรือ 092 329 0035

อีเมล  : fap.surat@gmail.com, surattanee@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

สำานักงานสาขาภูเก็ต

ประธานสาขา : นางพรรณ์ธัญกร  ถาวรภัทรพงษ์

ที่ตั้งสาขา : 26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 081 892 8747

อีเมล  : phuket@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : ภูเก็ต, กระบี่, พังงา
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สำานักงานสาขามหาสารคาม

ประธานสาขา : รศ. ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร

ที่ตั้งสาขา : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043 754 333 ต่อ 3444

โทรสาร  : 043 754 422

อีเมล  : mahasarakham@fap.or.th

พื้นที่ปฏิบัติการ : มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สำานักงานสาขาพิษณุโลก

ประธานสาขา : ผศ.สุภาพร  ดอกไม้ทอง

ที่ตั้งสาขา : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055 964 941

โทรสาร  : 055 964 800

มือถือ   : 081 532 1169

อีเมล  : s.dokmaithong@hotmail.com, fap.phitsanulok@gmail.com

พื้นที่ปฏิบัติการ : พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ 

สำานักงานสาขาระยอง

ประธานสาขา : ผศ. ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

ที่ตั้งสาขา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

  19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

โทรศัพท์ : 038 627 021

มือถือ   : 081 910 9994

อีเมล  : focusaudit@gmail.com

พื้นที่ปฏิบัติการ : ระยอง, จันทบุรี, ตราด
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Free! E-Newsletter for Member

บริการอบรมภายใน In House Training
“เราให้บริการอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน 
เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

สภาวชิาชพีบญัชจีดัทำาจดหมายขา่ว เพือ่เปน็สือ่กลางนำาเสนอขอ้มลูขา่วสาร 

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน  

เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละเสรมิสรา้งประโยชนใ์นแวดวงบญัชี ส่งตรงถงึมือสมาชิกและ 

ผู้อ่าน ผ่านช่องทาง E-mail, Website และ Social Media เป็นประจำาทุกเดือน

สภาวชิาชพีบญัช ีเปดิใหบ้รกิารทางวชิาการจดัอบรม

สัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึก

อบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำาหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา

ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง 

เ ดียวกัน ในงบประมาณประหยัด คุ้มค่าการลงทุน  

โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิและมปีระสบการณโ์ดยตรง รวมทัง้ 

มีเน้ือหาหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆ  

ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการตรวจสอบ

ภายใน ดา้นการทำาบญัช ีดา้นการบญัชบีรหิาร ดา้นภาษอีากร 

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านวางระบบบัญชี 

และดา้นการสอบบญัช ีรวมถงึการใหค้ำาปรกึษาในการวางแผน 

พัฒนาบุคลากรท้ังระยะส้ันและระยะยาว ทำาการออกแบบ 

และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ 

ขององคก์รมากทีส่ดุ จดัการงานอบรม และทำาการประเมนิผล 

การอบรมเพือ่ใหอ้งคก์รนำาไปใชใ้นการพฒันาบคุลากรตอ่ไป

ติดตาม Newsletter เป็นประจำาทุกเดือน /

อ่านย้อนหลังได้ท่ี https://goo.gl/oFAhc5 

หรือ Scan QR Code

ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์  https://goo.gl/4CJD1N 

หรือ Scan QR Code



“เชื่อมโยงข่าวสาร..ถึงมือคุณ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำานวยความสะดวกสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยการเพิ่มช่องทาง 

การติดตามรับข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ www.fap.or.th

หรือ Scan QR Code

เข้าสู่หน้าเพจ Facebook โดยการค้นหาช่ือ 

“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” หรือ

คลิก https://www.facebook.com/FAP.FAMILY หรือ Scan QR Code

เพ่ิมเพ่ือนด้วยการกด Add friends และค้นหา ID @FAP.Family 

หรือ Scan QR Code

เข้าสู่เว็บไซต์ www.youtube.com และ

ค้นหาคำาว่า fap.family ในช่องค้นหา หรือ Scan QR Code
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สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Thank you!
Thanks for being of our success this year. 
If you have any feedback on this report, 

please get in touch.   fap@fap.or.th
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เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

and 
Collaboration


