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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี
ผู้ทําหน้าท่ีพิธีกรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
จํานวน 596 คนประกอบด้วยสมาชิก
ครบองค์ประชุมตามมาตรา20 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ
ประชุมไม่น้อยกว่า200คนเป็นองค์ประชุม
โดยเรียนเชิญคณะผู้ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีข้ึนบนเวที

นายประสัณห์ เชื้อพานิช 
สภาวิชาชีพบัญชีและกล่าวเปิดการ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวที ดังนี้
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5. นางวารุณี ปรีดานนท์

6. นางสาวจํารัส แหยมสร้อยทอง

7. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
8. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
11. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 

-ร่าง-รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี2558 

วันเสาร์ท่ี27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
 

************************ 

สุธีรา หงษ์มณีเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทําหน้าท่ีพิธีกรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 

ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 580 คน สมาชิกวิสามัญ 2คน และสมาชิกสมทบ 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดว่า

คนเป็นองค์ประชุม”จึงขอเริ่มการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 
คณะผู้ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีข้ึนบนเวที 

นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานท่ีประชุม
การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2558 

ดังนี้ 

อภิเมธีธํารง อุปนายกคนท่ี 2 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
เจริญทวีทรัพย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการสอบบัญชี 
ปรีดานนท์ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี 
แหยมสร้อยทอง กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร 
ใจอ่อนน้อม ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สิงห์เสน่ห์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
กิตติปัญญางาม กรรมการและนายทะเบียน 
วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 
ฉัททันต์รัศมี กรรมการและเลขาธิการ 

 

. 2558 

 
 
เดช 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) 
ใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 

สมาชิกสมทบ 14 คน ซ่ึงถือว่า
ท่ีกําหนดว่า“เม่ือมีสมาชิกสามัญเข้า

มการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2558 

ท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับสมาชิก
2558 พร้อมกล่าวแนะนํา

และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ 

 

/สําหรับ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

สําหรับการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาดําเนินการประมาณ 1.30 ชั่วโมง (เวลา 09.00 – 10.30 น.)
และภายหลังปิดการประชุมจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี” โดย รศ.ดร.วรศักด์ิ ทุมมานนท์ และนางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ เวลา 11.00 - 12.00 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงแผนแม่บทของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงท้ังสอง
มาตรฐานมีความสําคัญต่อวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมากและในโอกาสนี้ประธานได้กล่าวแนะนําอดีตนายกสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ 
สภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้กรุณาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และศาสตราจารย์
ธวัช ภูษิตโภยไคย และนายพิชัย ชุณหวชิร อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี 

ท้ังนี้ก่อนเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการและเลขาธิการได้แจ้ง
เก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีปฏิบัติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่ให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเป็น
การล่วงหน้าเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558รวมถึงได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วซ่ึงหนังสือดังกล่าวได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมกับข้อมูลประกอบและความเห็นของ
กรรมการในแต่ละวาระโดยมีวาระการประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 

วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 4 พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

2. วิธีปฏิบัติในการประชุม 

2.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม 

2.2 การออกเสียงเพ่ือลงมติ ใช้วิธีการยกมือ โดยให้สมาชิกสามัญท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ยกมือให้ฝ่ายเลขานุการนับจํานวนสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจํานวนท่ีเหลือจะถือว่าเห็นด้วย 

2.3 ในการเสนอความเห็นหรือคําถาม ขอให้สมาชิกเสนอความเห็นหรือคําถามท่ีมีความ
กระชับและตรงประเด็น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

/วาระท่ี 1 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

• การดําเนินการเก่ียวกับอาคารท่ีทําการเดิมริมถนนสามเสนและท่ีดินเปล่าใกล้แยกซังฮ้ี 

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2557 ได้มีสมาชิกสอบถามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เก่ียวกับการดําเนินการกับอาคารท่ีทําการเดิม ซ่ึงต้ังอยู่ริมถนนสามเสนเยื้องโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (เนื้อท่ี
ประมาณ 100 ตารางวา) และท่ีดินเปล่าบนถนนราชวิถีบริเวณใกล้แยกซังฮ้ี (เนื้อท่ีประมาณ 200 ตารางวา) นั้น 
ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง (สถาบันฯ) ได้ให้ความสนใจในท่ีดินท้ังสองแปลงแล้ว โดยในปี 2557 ได้มีการ
ดําเนินการตกลงราคาค่าสิทธิการเช่าและได้ข้อสรุปท่ีค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่เนื่องจากสถาบันฯ มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารชุดใหม่ และผู้บริหารชุดใหม่ได้พิจารณาทบทวนข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาของ
ประสานงานได้มีข่าวเก่ียวกับการสํารวจแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านท่ีดินบริเวณนั้น และปรากฏว่า
ท่ีดินเปล่าบริเวณใกล้แยกซังฮ้ีมีความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะอยู่ในแนวการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงยังอยู่ระหว่าง
การรอความชัดเจนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม) และต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันท้ัง 3 
ฝ่ายคือ สภาวิชาชีพบัญชีสถาบันฯ และสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
ตรงกัน ซ่ึงขณะนี้ผู้บริหารของสถาบันฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน 

นอกจากนี้ ได้รับทราบแนวทางการต่อสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ว่า หากในวันท่ีครบกําหนดสัญญาเช่าท่ีดินแปลงใดมีความเสี่ยงท่ีจะอยู่ในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
ใต้ดินและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะถูกเวนคืนหรือไม่ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะต่อสัญญาให้แก่ 
ผู้เช่าแต่ละรายเป็นรายเดือนจนกว่าจะมีความชัดเจนในท่ีดินแปลงนั้นๆ และหากไม่ถูกเวนคืนสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์จะทําการต่อสัญญาตามปกติต่อไป ซ่ึงท่ีดินเปล่าของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าเกณฑ์เง่ือนไข
ดังกล่าว 

สําหรับอาคารท่ีทําการเดิมริมถนนสามเสนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับสถาบันฯ ขณะนี้ได้ตัดค่าสิทธิการเช่า 
ท้ังหมดแล้วและคาดว่าจะไม่อยู่ในแนวการถูกเวนคืน แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถาบันฯ จึงได้ขอชะลอการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวออกไปก่อนนอกจากนี้ ประธานได้แจ้งเหตุผลท่ี 
สภาวิชาชีพบัญชีไม่ใช้อาคารท่ีทําการเดิมเป็นสถานท่ีจัดการอบรมตามข้อเสนอแนะของสมาชิกว่า เนื่องจาก
ขณะนี้อาคารท่ีทําการแห่งใหม่สามารถรองรับการจัดอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
แล้ว และหากจะใช้อาคารท่ีทําการเดิมเป็นสถานท่ีจัดการอบรม สภาวิชาชีพบัญชีจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม
เพ่ิมเติมท้ังอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่อนข้างสูง รวมท้ังการต่ออายุสัญญา 
ครั้งถัดไปจะมีระยะเวลาสั้นลงตามลําดับ จึงต้องรอความชัดเจนก่อนพิจารณาดําเนินการต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 

กรรมการและเลขาธิการนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 
เม่ือวันเสาร์ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าท่ี 3-22 โดย
ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้วเม่ือวันท่ี29 เมษายน พ.ศ. 2558 และไม่
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

/จึงขอให้ 
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จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันเสาร์ ท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงาน 

ประธานแจ้งผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2557 โดยแบ่งเป็น 
5 เรื่องหลักตามพันธกิจ ดังนี้ 

3.1 พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล 

(1) ด้านมาตรฐานการบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีได้มีการจัดทําและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีอย่างสมํ่าเสมอซ่ึงในปี 2557 ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน 55 ฉบับ และขณะนี้
มาตรฐานการบัญชีของไทยมีความเทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศปี 2013 หรือ Bound Volume 
2013 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

• กลุ่มท่ีปรับปรุงใหม่จํานวน 49 ฉบับ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือกลุ่มท่ีไม่
เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงและถ้อยคําให้สอดคล้องกับฉบับท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เท่านั้น 

• กลุ่มท่ีจัดทําใหม่จํานวน 6 ฉบับ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีจัดทําข้ึนใหม่เป็นเรื่อง 
ท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม และมูลค่ายุติธรรม โดยผ่านข้ันตอนการจัดทําประชาพิจารณ์ การประชุมชี้แจง
ทําความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการนํามาตรฐานเหล่านั้นไปปฏิบัติจริง
รวมท้ังได้ทําการวิจัยเพ่ือทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคลหรือหน่วยงานใดและอย่างไรเรียบร้อยแล้ว
ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดทํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงจะ
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมชี้แจงดังกล่าวเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards Board:IASB)ต่อไป  

นอกจากนี้ ในปี 2558 สมาชิกจะได้รับทราบถึงแผนงานของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีได้อย่างชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากจะมีการจัดแผนงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีซ่ึงในปี 2558 
จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศปี  
2015 หรือ Bound Volume 2015 โดยมีจํานวนท้ังหมด 64 ฉบับ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีจัดทําข้ึนใหม่จํานวน 9 ฉบับ 
และกลุ่มท่ีปรับปรุงใหม่จํานวน 55 ฉบับ 

(2) ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีของไทยในปัจจุบันเทียบเท่ามาตรฐานการสอบบัญชีสากลท่ีกําหนด
โดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) โดยอาจมีการ
ปรับปรุงบางส่วน ซ่ึงคาดว่าในช่วงเวลา 1-2 ปีข้างหน้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

/คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีในเรื่องการรายงานของ
ผู้สอบบัญชีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากข้ึนโดยเฉพาะผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเพ่ิม
วรรคแสดงรายการท่ีมีความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสําคัญในการสอบบัญชีปีนั้น ๆ ซ่ึงเป็นวรรคท่ีแสดงให้ทราบถึง
ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในประเด็นท่ีได้ให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษ และต้องตรวจสอบให้ได้มา
ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอในแต่ละเรื่องท่ีมีความเสี่ยงนั้น ๆ หรือประเด็นข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในรวมท้ังสามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานหรือได้มีการตรวจสอบเพ่ิมเติมเป็นท่ีพอใจแล้ว
ก่อนการแสดงความเห็นในวรรคความเห็นต่อไป ซ่ึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชี 
เป็นอย่างมาก 

(3) การจัดทํามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Services: IES) แล้วจํานวน8 ฉบับ โดยในปี 2557 IFAC
ได้มีการปรับปรุง IES บางฉบับ ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีกําลังดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม IES 
โดยได้ดําเนินการปรับปรุง IES ฉบับท่ี 6 เรื่องการพัฒนาวิชาชีพในระยะเริ่มแรก-การประเมินความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี  1  ฉบับท่ี 
2 และฉบับท่ี 5 

(4) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณได้จัดทําคําชี้แจงจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสําหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทําบัญชีเรียบร้อยแล้วต้ังแต่ปี 2557 ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของ IFAC ทุกประการและได้ปรับปรุงข้อบังคับท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากยิ่งข้ึนโดยได้จัดการสัมมนาเพ่ือชี้แจงและทําความเข้าใจให้กับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง และในการจัดอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีทุกหลักสูตรได้กําหนดให้มีหัวข้อ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากยิ่งข้ึน 

3.2 สร้างความพึงพอใจและความเช่ือม่ันต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ 

• การพัฒนาและกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี โดยในปี 2557 มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับท่ี 1 (Thai Standard on Quality Control 1 : TSQC1) ได้มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการและ
อนุกรรมการท่ีเก่ียวข้องได้จัดการอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตาม TSQC 1 
ให้แก่ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี และได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมสํานักงานสอบบัญชีท่ีสมัครใจ เพ่ือสอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานและให้คําแนะนํา รวมท้ังได้พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพ 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้งานบริการสอบบัญชีมากข้ึน 

• โครงการพัฒนาผู ้สอบบัญชีในตลาดทุน ในปัจจุบันผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีจํานวน
ประมาณ 12,000 คน และมีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีใหม่กับสภาวิชาชีพ
บัญชีประมาณปีละกว่า 200 คน แต่ผู้สอบบัญชีท่ีจะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีความรู้ 

/ความสามารถ 
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ความสามารถและประสบการณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กําหนด ในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 170 คน ซ่ึงจากมุมมองของหน่วยงานภายนอก เห็นว่าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดทุน ดังนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการ “การพัฒนา
ผู้สอบบัญชีตลาดทุน”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีสามารถ
รองรับการขยายตัวของบริษัทในตลาดทุน รวมท้ังรองรับธุรกิจ SMEs ท่ีจะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนมากข้ึน 
ท้ังนี้ การดําเนินโครงการรุ่นท่ี 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน และรุ่นท่ี 2 มีผู้สอบบัญชีสมัครเข้าร่วม
โครงการประมาณ 20 คน โดยจะเริ่มการอบรมรุ่นท่ี 2 นี้ในเดือนมิถุนายน 2558 

• การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสําคัญในเรื่องการ 
จัดอบรมอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ใช้บริการวิชาชีพบัญชี โดยในปี 2557  
สภาวิชาชีพบัญชีได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอบรม 1,524 หลักสูตร จากหน่วยงานจัดการอบรม 17 แห่ง และได้
ออกตรวจเยี่ยมและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานจัดการอบรม 28 แห่ง 

นอกจากนี้เพ่ือการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
สากลและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะต้องพิจารณาปรับเพ่ิมชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนท่ีมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
จํานวน 40 ชั่วโมงต่อปี ซ่ึงจะมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบNon-verifiable CPD เพ่ิมเติมจากการ
อบรมตามปกติ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ได้ด้วยตนเองในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
อ่าน หรือการอบรมผ่านระบบ e-learning เป็นต้น ซ่ึงในปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดโครงการส่งเสริมการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยจัดการทดสอบตามโครงการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study CPD) รวม 2 ครั้ง มีผู้ผ่านการทดสอบ 
133 คน ท้ังนี้ ผู้ ท่ีผ่านการทดสอบตามโครงการดังกล่าวจะสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 
ทางวิชาชีพในปีท่ีผ่านการทดสอบได้จํานวน 18 ชั่วโมง จึงนับว่าเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมาก 

• การรับรองหลักสูตรการบัญชีให้แก่สถาบันการศึกษาในประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพบัญชีด้วยการให้การรับรองหลักสูตรการบัญชีให้แก่สถาบันการศึกษาในประเทศ 
และรับรองคุณวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการกลั่นกรองคุณภาพของผู้ท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในเบ้ืองต้น 
โดยในปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองหลักสูตร 28 หลักสูตร จากสถาบันการศึกษา 27 แห่ง และรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล 4 คน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานบริการสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นระบบออนไลน์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการและการสื่อสารกับสมาชิกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
ซ่ึงระบบงานส่วนใหญ่ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบทะเบียนผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต ระบบแจ้งรายชื่อธุรกิจท่ีผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ระบบแจ้งชั่วโมง
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD) และระบบงานทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ไม่ใช่การสมัครครั้งแรก) ส่วนระบบงานท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ ระบบทะเบียนผู้ฝึกหัดงาน 
ระบบการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สมัครครั้งแรก) ระบบสมาชิกนิติบุคคล และระบบการยื่น
ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีให้อยู่บนหน้าจอเดียวกัน 

/การประชาสัมพันธ์ 
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• การประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงข่าวสาร สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารหรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีไปยังสมาชิกและผู้สนใจได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 
เช่น เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th จดหมายข่าว (FAP Newsletter)จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) และ Facebook เป็นต้น 

3.3 ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้ข้ามศาสตร์ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาและอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) และพัฒนาให้นักบัญชี 
มีความรู้ข้ามศาสตร์และยกระดับวิชาชีพบัญชีไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากล ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจะมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี เช่น ด้านการ
บริหารงาน การภาษีอากร การวิเคราะห์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศต่างๆ ใน
กลุ่ม AEC เป็นต้น โดยในปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19 เม่ือวันท่ี 1-2 
กันยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในพัฒนาการใหม่ ๆ  
ท้ังทางวิชาการและศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ เพ่ือจะส่งเสริมให้การประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมงานท่ีหลากหลาย ท้ังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องรวมมากกว่า 1,600 คน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา CEO และ CFO อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือ
กับสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในจัดการอบรมหลักสูตรสําหรับ
CEO และ CFOเพ่ิมข้ึน และในปี 2557 ได้จัดการอบรมหลักสูตร CFO Certification Programเป็นรุ่นท่ี 18  
ซ่ึงได้รับความสนใจจาก CEO และ CFO ท่ีมีประสบการณ์ของบริษัทขนาดใหญ่เข้าร่วมการอบรมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุม
ท้ังด้านวิชาการบัญชี กฎหมาย ภาษี และการบริหารการเงินท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์อย่าง
สมํ่าเสมอ  

• หลักสูตร Young CFO Certification Program รุ่นท่ี 3 เป็นโครงการอบรมท่ีเน้นการเสวนา
ระหว่างกลุ่ม เพ่ือการแลกเปลี่ยนความเห็น มุมมองและประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร รวมถึงการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาจากตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริงในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางขององค์กรให้มี
ความพร้อมกับการเป็น CFO ท่ีมีความรู้ด้านการบริหารงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ และมีคุณภาพเยี่ยงมือ
อาชีพในอนาคต 

• หลักสูตรIR Professional Certification Program รุ่นท่ี 3 ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีจะสร้างความ
เข้าใจในเรื่องกลยุทธ์ขององค์กร สภาวะการลงทุนในตลาดการเงิน ตลาดทุน และมีทักษะการสื่อสารท่ีดี เพ่ือให้
ทําหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมากท่ีสุด 

• หลักสูตร Business Management for Internal Audit รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 ซ่ึงเป็นหลักสูตร
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับท่ัวไป 

/หลักสูตร 
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• หลักสูตรProfessional Controller เพ่ือส่งเสริมการเป็น Controller ท่ีดีและมีคุณภาพ 

• หลักสูตร เทคนิคการทําและยื่นแบบบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศของ ป.ป.ช. โดย
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และจัดการสัมมนาให้กับ 
นักบัญชีให้เกิดการตระหนักและสร้างความเข้าใจรวมท้ังให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศดังกล่าว 

• หลักสูตร COSO 2013 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการพัฒนาความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีทันสมัยและก้าวทันมาตรฐานสากลซ่ึงสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญ
และผลักดันให้นักบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้บริหารของกิจการเข้าร่วมการอบรม เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากข้ึน โดยได้จัดการอบรมรวม 2 รุ่น 

• หลักสูตรระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ เป็นการนําเทคนิคในการรวบรวม
หลักฐานทางการเงินและการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในเชิงกฎหมายด้านการตรวจสอบทุจริตและนํามาพัฒนา
ร่วมกับระบบข้อมูลขององค์กรจนเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยได้จัดการอบรมรวม 2 รุ่น 

• หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิต
ด้วย Materials Flow Cost Accounting: MFCA โดยจัดการอบรมรวม 6 รุ่น ซ่ึง MFCA นับว่าเป็นเครื่องมือ
ชนิดใหม่ทางด้านการเงินท่ีจะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดปริมาณ
ของเสีย และส่งผลให้กิจการมีกําไรเพ่ิมมากข้ึน 

• หลักสูตรด้านการบัญชีภาษีอากรท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวหลายหลักสูตร ได้แก่ การ
บัญชีกับภาษีอากร ก้าวทันภาษีมูลค่าเพ่ิม เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีอากรกับธุรกรรมต่างประเทศ 
และ Update ภาษีอากรและบัญชี เป็นต้น 

• การพัฒนาวิชาชีพนักวางระบบงานร่วมกันสถาบันการศึกษาชั้นนํา ซ่ึงในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา
สภาวิชาชีพบัญชีได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมท้ังมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพ่ิมอีกหนึ่งแห่งเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้จัดทํา
เนื้อหาของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชีนักวางระบบงาน (Business System Development: BSD) 
ซ่ึงบรรยายโดยวิทยากรท่ีหลากหลายและเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ระบบงานท้ังสิ้นมีระยะเวลาการอบรมรวม 6 เดือน ท้ังนี้ มีจํานวนผู้ผ่านโครงการดังกล่าวของทุกสถาบันท่ี 
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการลงนามในข้อตกลงแล้วรวมประมาณ 140 คน นอกจากนี้  เพ่ือให้การพัฒนา 
นักวางระบบงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีจะผลักดันให้สถาบันการศึกษาบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับประกาศนียบัตร(Certificate Program) ภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 

• โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) เป็นโครงการทดสอบความรู้
นักบัญชีไทยตามแนวของ The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ซ่ึงเป็นการ
ผลักดันให้นักบัญชีของไทยมีความรู้ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 
โดยเป็นการนําหลักสูตรระดับสากลมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักบัญชีไทย ซ่ึงคณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้พัฒนาโครงการและได้รับความร่วมมือจากสํานักงานก.ล.ต.โดยมีความคาดหวังว่าจะ 

/เป็นโครงการ 
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เป็นโครงการหนึ่งท่ีสามารถยกระดับมาตรฐานนักบัญชีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนให้
เป็นท่ีน่าเชื่อถือในระดับสากลมากยิ่งข้ึนโดย ซ่ึงในปี 2557 ได้จัดการทดสอบเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2557
และมีผู้ผ่านการทดสอบ 4 คน  

3.4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีท้ังในและต่างประเทศในการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น 

สําหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็น
กรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์รวม 5 คณะ ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสหกรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากข้ึน สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และเป็นการเสริมสร้างให้ระบบการเงินการบัญชีสหกรณ์และระบบสหกรณ์มีความโปร่งใส เข้มแข็งและยั่งยืน 
ตลอดจนให้การดําเนินการตามกรอบภารกิจอํานาจหน้าท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
รวมท้ังเป็นท่ียอมรับและน่าเชื่อถือของประชาชน โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุกคณะ 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ International Federation of Accountants 
(IFAC) และ The International Accounting Standards Board (IASB) ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมี
บทบาทในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากล สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกได้มีส่วนร่วมโดยการส่ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อกําหนดในร่างมาตรฐานการบัญชีหรือร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี
ให้กับหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชียังเป็นสมาชิก
ของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศมีระดับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีท่ีใกล้เคียงกันและเป็น 
ท่ียอมรับของสากล อาทิ การผลักดันให้ประเทศสมาชิกท้ังหมดเป็นสมาชิกของ IFAC หรือการจัดต้ังคณะทํางาน
พิจารณามาตรฐานการบัญชีท่ีเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มอาเซียน เช่น การบัญชีเกษตรกรรม เป็นต้น โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือกับ AFA เป็นประจําทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตาม
ความตกลงร่วมกัน (MRA) ท่ีปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้ร่วมลงนามกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียนอีก 9 ประเทศไปเม่ือปลายปี 2557 โดยมีการกําหนดเง่ือนไขของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนเพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วภายใต้กรอบความตกลง
ร่วมกัน ดังนี้ 

1) เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีหรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชี 
ท่ีได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศแหล่งกําเนิดหรือประเทศผู้รับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษา 

/ดังกล่าว 
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ดังกล่าว (องค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย หมายถึง สภาวิชาชีพบัญชี) 

2) มีการข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาตท่ียังไม่สิ้นผลในปัจจุบันเพ่ือประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
แหล่งกําเนิด ซ่ึงออกให้โดยองค์กรวิชาชีพบัญชี และสอดคล้องกับนโยบายภายในประเทศด้านการข้ึนทะเบียน 
หรือการอนุญาต หรือการรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี 

3) มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายใน 5 ปี หลังจากมีคุณสมบัติ
ทางด้านการศึกษาตามท่ีกล่าวในข้อ 1) 

4) ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกําเนิด
กล่าวคือ มีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีมีความ
จําเป็นต้องผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสอดคล้องกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนต่อไป 

5) ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศแหล่งกําเนิดและไม่มีประวัติการกระทําผิด
อย่างร้ายแรงด้านเทคนิคมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถ่ินและระหว่างประเทศในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

โดยมีข้ันตอนการเคลื่อนย้าย ได้แก่เม่ือมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให้ยื่นเอกสารขอรับการกลั่นกรอง
คุณสมบัติกับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee: MC) พิจารณา
และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Accountant Coordinating Committee: ACPACC) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการกํากับดูแลของ
ประเทศสมาชิก เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ASEAN Chartered Professional Accountants 
Register (ACPAR) ซ่ึงเสมือนกับการได้รับพาสปอร์ตในการเดินทาง โดยรายชื่อจะได้รับการเผยแพร่ให้ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนรับทราบ และการเข้าไปประกอบวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศ 1) ต้องเป็นการทํางานร่วมกันกับ
นักบัญชีท้องถ่ิน และ 2) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศปลายทางนั้น และเม่ือนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ได้รับการติดต่อจากประเทศปลายทางให้เข้าไปร่วมงานได้เดินทางถึงประเทศปลายทางจะต้องติดต่อขออนุญาต
ในการทํางานจากองค์กรวิชาชีพบัญชี (NAB/PRA) ของประเทศปลายทางนั้นซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานเรื่องขอ
ใบอนุญาตทํางานและการเข้าประเทศเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับการได้รับวีซ่าในการเดินทางไปทํางาน 

3.5 มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคม 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคม โดย
เข้าร่วมทํากิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้สังคมบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- โครงการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกท่ีผ่านมาของรัฐบาล โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้
คําแนะนําเรื่องนโยบายการบัญชีเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือและรูปแบบของรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 

/การอบรม 
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- การอบรมอาจารย์ผู้สอนบัญชีท่ัวประเทศ (Train the Trainer) เป็นการอบรมความรู้ความ
เข้าใจในหลักการของมาตรฐานการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพ่ือ
สามารถนําไปใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ซ่ึงมีการอบรมต่อเนื่องรวม 22 วัน โดยโครงการ
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการ
อบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีรวม 2 รุ่น (รุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3) เรียบร้อยแล้ว มีคณาจารย์เข้ารับการ
อบรมรวมจํานวน 76 คน จากสถาบันการศึกษา 41 แห่ง 

- การจัดสัมมนาให้กับอาจารย์ท่ีสอนวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค โดยเป็นการ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้
ม่ันใจว่าหลักสูตรการเรียนการสอนด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรท่ีเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แล้ว 

- การจัดอบรมผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือทําหน้าท่ีเป็น “ผู้วิพากษ์”หลักสูตรทางด้านการ
บัญชี โดยได้จัดการอบรมแล้วจํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีท่ีผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นผู้พิจารณา
หลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาสากลหรือไม่อย่างไร 

- การจัดแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge” ครั้งท่ี 2 
ประจําปี 2556 เม่ือวันเสาร์ท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความรู้ในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีท่ีประกาศใช้ ซ่ึงมีจํานวนผู้เข้าแข่งขันรวมท้ังสิ้น 126 ทีม จาก
สถาบันการศึกษา 64 แห่งโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด บริษัท
สํานักงาน อีวายจํากัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

- การเผยแพร่ข้อมูลวิชาชีพบัญชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ และ
วิทยุ ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้สมาชิกและบุคคลท่ัวไปเข้าใจในวิชาชีพบัญชีได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดกิจกรรมท่ีสําคัญและเป็นมหามงคลยิ่งต่อวิชาชีพบัญชี โดยนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบัญชี ได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเดินทางไป 
ลงนามถวายพระพร พร้อมนําแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ อาคาร
ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และสภาวิชาชีพบัญชีได้นําเงินบริจาคท่ี
สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสจากการจัดกิจกรรมซุ้มสอยดาวในงานการ
ประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 19 ไปมอบให้กับ “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาบ้าน
เฟ่ืองฟ้า” อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

สมาชิกในท่ีประชุมได้กล่าวชมเชยในผลงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและบทบาทของ
นายกสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนา
สังคมอย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วม 

/สร้างประโยชน์ 
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สร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมให้มากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกับสภาวิชาชีพอ่ืน ๆ อาทิ สภาทนายความ สภาวิศวกร 
หรือแพทยสภา เป็นต้น ซ่ึงสภาวิชาชีพเหล่านั้นมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างและเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชนทําให้ได้รับการคัดเลือกเป็นวุฒิสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในระยะเริ่มต้นสภาวิชาชีพบัญชีควรจัดต้ัง
คลินิกนักบัญชี เพ่ือให้คําปรึกษากรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลท่ัวไปมีประเด็นปัญหาทางวิชาชีพบัญชี 
โดยขอให้พิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการอย่างจริงจังต่อไป 

ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมขอให้สมาชิกทุกท่านร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้วิชาชีพบัญชีมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญในการเสริมสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือในระดับสากลต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก นําเสนอรายงานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง ซ่ึงรายงานงบการเงินดังกล่าวผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ เลขทะเบียน 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จํากัด ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
เป็นการล่วงหน้าเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้าท่ี 23–58 และได้สรุปรายงานงบการเงินในภาพรวมให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
•••• รายได้ 

ปี 2557 มีรายได้รวม 139.6 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จํานวน 24.2 ล้านบาท  
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจํานวน 14.8 ล้านบาท โดยรายได้ปี 2557เป็นรายได้จาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 112.4 ล้านบาท  

• ค่าใช้จ่าย 

ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายรวม 115.3 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการบัญชีท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา จํานวน 37.9 ล้านบาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 52.4 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ข้อ 25) 

2. งบแสดงฐานะการเงิน 

•••• สินทรัพย์รวม 

ปี 2557 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 540.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการบัญชีท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 303.9 ล้านบาท 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมท้ังเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวเป็น

จํานวนเงินท้ังสิ้น 225.9 ล้านบาท 
/หนี้สิน 
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•••• หนี้สินและเงินทุนสะสมหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ  

ปี 2557 มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 251.0 ล้านบาท และมีเงินทุนสะสม จํานวน 289.5 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จํานวน  85.4  ล้านบาท 
และเงินทุนสะสมต้ังแต่ก่อต้ังสภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 204.0 ล้านบาท 

สมาชิกในท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1.11 นโยบายการบัญชี 
ท่ีสําคัญ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

สมาชิกในท่ีประชุมได้สอบถามเก่ียวกับการคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยว่าสภาวิชาชีพบัญชีได้มอบหมายให้บุคคลท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
เป็นผู้ดําเนินการหรือไม่ เนื่องจากข้อความท่ีเปิดเผยในหมายเหตุฯ ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่า บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการ 
ซ่ึ งโดยท่ั วไปการประเมินผลประโยชน์ ของพนักงานจะดํ าเนิ นการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภั ย 
ท่ีในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนน้อยมาก ท้ังนี้ หากสภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้มอบหมายให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ ดําเนินการ สภาวิชาชีพบัญชีจะเชื่อม่ันได้อย่างไรว่า การเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีปรากฏในงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 อย่างไรก็ตาม หากสภาวิชาชีพบัญชีได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
เป็นผู้ดําเนินการ สภาวิชาชีพบัญชีควรปรับปรุงการเปิดเผยหมายเหตุฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือความ
เข้าใจท่ีถูกต้องของผู้ใช้งบการเงิน 

การช้ีแจง 

เหรัญญิกกล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากภายนอกเป็น
ผู้ดําเนินการคํานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมท้ังได้มีการหารือเรื่องข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานร่วมกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างรอบคอบแล้ว 
โดยได้เปิดเผยวิธีการคํานวณไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว และเห็นด้วยกับสมาชิกในเรื่องคํานวณ
ผลประโยชน์ของพนักงานต้องดําเนินการโดยผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซ่ึงในปัจจุบันนักบัญชียังไม่สามารถดําเนินการได้ 

2. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 เรื่อง คดีความ ข้อ 29.1 

สมาชิกในท่ีประชุมขอทราบความคืบหน้าเก่ียวกับการดําเนินการยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
การพิจารณาหลักทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันและประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้แพ้คดี
ซ่ึงไม่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินดังกล่าว รวมถึงความเชื่อม่ันในประเด็นข้อต่อสู้ท่ีจะขอยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ 

นอกจากนี้ สมาชิกในท่ีประชุมได้ให้ความเห็นว่า จากคําพิพากษาของศาลข้ันต้นท่ีพิพากษาให้
สภาวิชาชีพบัญชีชําระค่าเสียหายให้ผู้รับจ้างเต็มวงเงินท่ีฟ้องนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่า ในชั้นการสืบพยานและ
ข้อเท็จจริงของศาลข้ันต้นได้วินิจฉัยให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นฝ่ายแพ้ในทุกประเด็นและจํานวนประมาณการหนี้สิน 

/ของคดีนี้ 
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ของคดีนี้มากท่ีสุดเป็นจํานวนเท่าไร ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีการจํากัดจํานวนค่าเสียหาย
และอาจมีคําพิพากษาให้ชําระค่าเสียหายท่ีมีจํานวนเกินมูลค่าหนี้ได้ พร้อมขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน 
ในการระดมความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีความของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเต็มความสามารถ เพราะ
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นสมบัติร่วมกันของมวลสมาชิกทุกคน 

การช้ีแจง 

นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า คดีความดังกล่าวเริ่มต้ังแต่
ก่อนท่ีสภาวิชาชีพบัญชีจะย้ายท่ีทําการมายังท่ีทําการแห่งใหม่ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ทําสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างให้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และได้ดําเนินการมาถึงปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้
บอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทํางานล่าช้ากว่ากําหนดและมีแนวโน้มการทํางานท่ีคาดว่าจะไม่สําเร็จ 
ในเกณฑ์ท่ีสูงมาก โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา และให้ผู้รับจ้างชําระค่าปรับและค่าเสียหาย
แก่สภาวิชาชีพบัญชี ต่อมาผู้รับจ้างได้ยื่นฟ้องสภาวิชาชีพบัญชีในปี 2554 ซ่ึงการดําเนินคดีความมีความล่าช้า 
เนื่องจากมีประเด็นโต้เถียงว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง โดยได้มีการส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยเขตอํานาจศาลพิจารณา และเม่ือมีคําวินิจฉัยให้อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรมแล้วจึงได้
เริ่มกระบวนการดําเนินคดีต่อไปต่อมาเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคําพิพากษาให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีชําระค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 92.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น
ดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่บริษัทซ่ึงขณะนี้ทนายความของสภาวิชาชีพบัญชีได้ยื่น
ขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมท้ังส่งร่างคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีและข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว และได้มีความเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีศาลได้ยกฟ้องเป็นข้ออ้าง ดังนี้ 

1) ผู้รับจ้างพร้อมท่ีจะส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ แต่สภาวิชาชีพบัญชีไม่พร้อมรับมอบ 
เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการย้ายท่ีทําการแห่งใหม่ ซ่ึงข้อเท็จจริงผู้รับจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ยัง 
ไม่แล้วเสร็จ 

2) การดําเนินการท่ีล่าช้ากว่ากําหนด สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง 
ศาลจึงวินิจฉัยว่า คู่กรณีไม่ถือเรื่องระยะเวลาเป็นสาระสําคัญแห่งสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่ได้ทําผิดสัญญา  
ซ่ึงข้อเท็จจริงสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังได้มีการตกลงยอมรับร่วมกัน 
ในเง่ือนไขการปรับไว้อย่างชัดเจน 

3) การทดสอบระบบงาน ผู้รับจ้างได้ส่งระบบงานให้สภาวิชาชีพบัญชีทําการทดสอบ โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้ผู้ใช้ระบบงานจากภายนอก (สมาชิก) เข้าใช้งานระบบดังกล่าว เพ่ือเป็นการทดสอบ
ความถูกต้องของระบบและพบข้อผิดพลาดประมาณร้อยละ 10 ของจํานวนผู้ใช้งานระบบท้ังหมด โดยศาลได้
วินิจฉัยว่า จํานวนข้อผิดพลาดมีจํานวนน้อยไม่เป็นสาระสําคัญ ซ่ึงตามข้อเท็จจริงในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ควร 
มีข้อผิดพลาด 

นอกจากนี้ ตามสัญญาฟ้องเรียกร้องให้ชําระค่าเสียหายเป็นเงิน 27 ล้านบาท แต่ศาลมีคําพิพากษา
ให้ชําระค่าเสียหายจากค่าพฤติการณ์พิเศษเนื่องจากต้องว่าจ้างพนักงานเพ่ือรอทํางานให้กับสภาวิชาชีพบัญชีเป็น
เหตุให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นจํานวนเงิน 65.7 ล้านบาท โดยรวมมูลค่าความเสียหายท้ังสิ้น 92.7 ล้านบาท 

 

/ซ่ึงตามประมวล 
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ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 ถือว่าเป็นความเสียหายพิเศษ คือ เป็นค่าเสียหาย 
ท่ีคู่กรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ และค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องแจ้งไว้เป็นการล่วงหน้า จึงได้ให้เพ่ิมประเด็นนี้ไว้
ในคําอุทธรณ์ด้วยซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทนายความของสภาวิชาชีพบัญชี ท้ังนี้ การรับฟังความเห็น
ของสภาวิชาชีพบัญชีในชั้นศาลอุทธรณ์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้สภาวิชาชีพบัญชีชนะคดีดังกล่าวได้ 

ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีการพิจารณาว่าจะต่อสู้ต่อไปจนถึงชั้นศาลฎีกาหรือไม่นั้น  
สภาวิชาชีพบัญชีจะยึดในหลักการสําคัญ คือ สภาวิชาชีพบัญชีได้ว่าจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็น
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้สมาชิกใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์แต่ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้า 
และมีข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องรวมท้ังโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีต้องดําเนินการต่อสู้คดีจนถึงท่ีสุด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความยุติธรรมโดยใน
เบ้ืองต้นได้มีการปรึกษาหารือกับทีมทนายความจากสํานักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอสท์ ของนายเดชอุดม 
ไกรฤทธิ์  อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือพิจารณาประเด็นข้อต่อสู้ 
ในคดีดังกล่าวแล้วพบว่า มีประเด็นข้อต่อสู้ ท่ีเป็นประโยชน์กับสภาวิชาชีพบัญชีหลายประเด็นท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนในชั้นศาลข้ันต้นแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ท่านสมาชิกทราบท้ังหมดในช่วงเวลานี้ได้ เพราะอาจ
ทําให้เกิดการเสียเปรียบในข้ันตอนการต่อสู้คดีได้ นอกจากนี้ ประเด็นการวางหลักทรัพย์จะต้องรอศาลอุทธรณ์มี
คําสั่งมายังสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงขณะนี้ยังไม่ถึงข้ันตอนดังกล่าว รวมถึงประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนยังไม่ได้
เปิดเผยในงบการเงิน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ 

3. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมาชิกในท่ีประชุมให้ความเห็นว่า การระบุชื่อและท่ีอยู่ของสํานักงานสอบบัญชีต้นสังกัดของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าท่ี 25 อาจเข้าข่าย
เป็นการโฆษณาและเป็นการกระทําท่ีขัดต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงตนได้ทักท้วงในเรื่อง
ดังกล่าวแล้วในการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2556 จึงเสนอให้มีปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

การช้ีแจง 

ประธานกล่าวว่า ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ระบุชื่อและ
ท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชีได้ และไม่ได้เป็นการผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด 

4. การใช้คําว่า “งบแสดงฐานะการเงิน”แทน “งบดุล” 

สมาชิกในท่ีประชุมให้ความเห็นเก่ียวกับกรณีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้กําหนดให้เปลี่ยนการใช้คําว่า
“งบดุล” เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” ว่า มีความขัดแย้งกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชี
ในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีและเป็นผู้กําหนดให้ใช้คําว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” แทน “งบดุล” ควรพิจารณา
ทบทวนการดําเนินการดังกล่าวอย่างรอบคอบอีกครั้ง ซ่ึงหากสภาวิชาชีพบัญชียืนยันการใช้คําว่า “งบแสดงฐานะ
การเงิน” แทน “งบดุล”สภาวิชาชีพบัญชีควรผลักดันให้หน่วยงานเหล่านั้นพิจารณาแก้ไขปรับเปลี่ยนคําว่า  
“งบดุล”เป็น “งบแสดงฐานะการเงิน” เพ่ือให้ข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีและข้อกําหนดในกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าวมีความสอดคล้องกันและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม 

 

/การชี้แจง 
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การช้ีแจง 

ประธานกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ซ่ึงในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้ใช้ชื่องบแสดงฐานะการเงินเกือบท้ังหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอรับไป
ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป 

นอกจากนี้ มีสมาชิกในท่ีประชุมได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กําหนดหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีสําหรับบริษัทจํากัดใช้คําว่า “อนุมัติงบดุล” และตามพระราชบัญญัติ
มหาชนกําหนดหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีสําหรับบริษัทมหาชนใช้คําว่า “อนุมัติงบดุล” เช่นกัน แต่สภาวิชาชีพบัญชี
ไม่ใช่บริษัทจํากัดและไม่มีกฎหมายเฉพาะโดยตรง ดังนั้น การใช้คําว่า “อนุมัติงบการเงิน”ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจึงเป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้องแล้ว 

ท่ีประชุมได้พิจารณางบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ.  
2557 แล้ว และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
รับรองงบการเงินดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับรองงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 

กรรมการและเลขาธิการได้นําเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจําปี 2558ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าท่ี 59 

ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น 
ผู้ตรวจสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีและเสนอค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา
แต่งต้ัง ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 ดังนี้ 

1. แต่งต้ัง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ นางสาว
วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2. กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จํานวน 10,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีปริมาณงาน เงินเดือน
ของพนักงานและค่าครองชีพเ พ่ิม ข้ึน และค่าใช้จ่ าย อ่ืนตามท่ี เ กิด ข้ึนจริ งแต่ไม่ เ กิน 10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังกรณีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ผู้สอบบัญชีได้เสนอ
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท 

 

/สมาชิก 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

สมาชิกในท่ีประชุมได้สอบถามเก่ียวกับการสรรหาผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีว่า มีหลักเกณฑ์
หรือข้ันตอนอย่างไร และผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีคนปัจจุบันได้มีการตรวจสอบงบการเงินของ 
สภาวิชาชีพบัญชีมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไร 

การช้ีแจง 

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีกิตติมศักด์ิเพ่ือทําหน้าท่ีสอบบัญชีให้กับสภาวิชาชีพบัญชีโดยไม่มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
และในการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554 มีสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชีควรดําเนินการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เริ่มดําเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
มาแล้วรวม 3 ปี (ต้ังแต่ปี 2555 – 2557) สําหรับการพิจารณาแต่งต้ังครั้งนี้เป็นปีท่ี 4 ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชี 
จะดําเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีคนใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีในเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2558และ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้
ท่ีประชุมลงมติรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2558 คือ 

- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 หรือ 
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืน
บาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

• การตอบข้อซักถามของสมาชิกในท่ีประชุมดังนี้ 

1) การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก 

สมาชิกได้กล่าวชมเชยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาและทุ่มเท
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ทําให้สภาวิชาชีพบัญชีประสบความสําเร็จและมีผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชียังไม่ได้มีการดําเนินการตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา7 (2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก  
จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดําเนินการตามหน้าท่ีให้ครบถ้วน
ต่อไป 

 
/การชี้แจง 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

การช้ีแจง 

ประธานชี้แจงว่า สภาวิชาชีพบัญชีกําลังพิจารณาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตามความเหมาะสม
กับสถานะขององค์กร ซ่ึงในเบ้ืองต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการจัดการอบรมให้กับสมาชิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจํานวน
หลายหลักสูตรแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

2) การแต่งตั้งผู้ทําบัญชีร่วมเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชี 

สมาชิกในท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้ผู้ทําบัญชีได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือ
กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี ซ่ึงเป็นการให้เกียรติกับผู้ทําบัญชีและให้ได้รับ
ความเห็นท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน จึงขอให้มีการแต่งต้ังผู้ทําบัญชีร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีด้วย 

การช้ีแจง 

ประธานชี้แจงว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสําคัญกับผู้ทําบัญชีเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชี โดย
ได้มีการแต่งต้ังผู้ทําบัญชีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดมา อาทิ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี ซ่ึงมีนายสันติ วิลาสศักดานนท์ เป็นประธาน
คณะกรรมการ และมีผู้ทําบัญชีร่วมเป็นกรรมการอีกประมาณ 13 คน 

3) ค่าตอบแทนกรรมการ 

สมาชิกในท่ีประชุมได้ให้ความเห็นว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีอัตราค่อนข้างตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรวิชาชีพ
หรือหน่วยงานอ่ืน จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการของ 
สภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสมมากข้ึน โดยขอเสนอให้ปรับอัตราค่าเบ้ียประชุมของประธานคณะกรรมการ
เป็นครั้งละ 5,000 บาท รองประธานหรือเทียบเท่าครั้งละ 4,000 และกรรมการครั้งละ 3,000 บาท 

การช้ีแจง 

ประธานชี้แจงว่าสภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลค่าเ บ้ียประชุมของคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีในรายงานประจําปี 2557 เป็นปีแรก เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ ซ่ึงนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้รับ
ค่าเบ้ียประชุมครั้งละ 1,700 บาท และกรรมการครั้งละ 1,400 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมเติม ท้ังนี้ กรรมการ
ทุกท่านมีความยินดีท่ีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม 
ขอรับไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

4) การดําเนินการเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านบริการกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

สมาชิกในท่ีประชุมได้สอบถามเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าด้านบริการ
กับAEC ว่า นอกจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีได้มีแผนงานหรือนโยบายในการให้
ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนสมาชิกในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร อาทิ การเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับ 

/ภาคธุรกิจ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ภาคธุรกิจหรือการศึกษาดูงานของสํานักงานบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
เป็นต้น 

ประธานชี้แจงว่า ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีกําลังดําเนินการในเรื่องการรวมกลุ่มสมาชิกท่ีสนใจ
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมและดูงานในต่างประเทศท่ีจะจัดข้ึนปีละ 1-2 ครั้ง โดยได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
สมาชิกทราบแล้ว ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่าง ๆ  
กับนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในอัตราเหมาะสม 

5) หลักเกณฑ์การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมาชิกในท่ีประชุมได้ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในปัจจุบันมีความเข้มงวดมาก ซ่ึงทําให้ผู้ทดสอบบางรายไม่ได้รับเป็นธรรม เช่น ผู้ทดสอบท่ีสะสมรายวิชาได้
บางส่วนแล้ว โดยต้องผ่านการทดสอบอีก 1 รายวิชาจึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แต่เนื่องจาก 
ผู้ทดสอบไม่สามารถผ่านการทดสอบในรายวิชาสุดท้ายได้ ทําให้รายวิชาท่ีผ่านการทดสอบมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี
เป็นโมฆะและต้องทดสอบใหม่ ดังนั้น จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนให้สามารถสะสมรายวิชาได้โดยไม่จํากัดระยะเวลา หรือให้เข้ารับการอบรม
แทนการทดสอบครั้งใหม่ เป็นต้น 

การช้ีแจง 

นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ชี้แจงว่า ตามเจตนารมณ์ของการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการ
สะสมรายวิชาภายใน 3 ปี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ทดสอบสามารถทยอยสอบเป็นรายวิชาตามต้องการซ่ึงได้มี
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับวิชาชีพอ่ืน ๆแล้วพบว่า มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการสะสมไว้อย่างชัดเจน
เช่นกัน ท้ังนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการติดตามมาตรฐานวิชาชีพได้ทันเหตุการณ์ ซ่ึงหากเว้นระยะเวลา
การติดตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นเวลานานอาจทําให้ผู้ทดสอบขาดความรู้ท่ีทันสมัยจึงเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี
ความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอรับไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบประกอบการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

6) กระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 

สมาชิกในท่ีประชุมมีข้อสังเกตเก่ียวกับกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 
สภาวิชาชีพบัญชีว่า ตนมีความเชื่อม่ันในการดําเนินการของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้สมาชิกท้ังหลายได้ทราบถึงกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีชัดเจน จึงขอเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2559 ได้พิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีในเรื่อง
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากการพิจารณาเฉพาะผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีผ่านมาเท่านั้นท้ังนี้ เพ่ือแสดงให้สาธารณชน
ทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีหลักการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีท่ีชัดเจนรัดกุมและมีความโปร่งใส รวมท้ัง
ได้ยึดม่ันในหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

การช้ีแจง 

ประธานกล่าวว่า เห็นด้วยกับสมาชิก และขอรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

/7) การให้คําแนะนํา 
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7) การให้คําแนะนํากรณีมีการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

สมาชิกในท่ีประชุมได้ให้ความเห็นว่า สืบเนื่องจากการแถลงผลงานของคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีในการประชุมครั้งนี้พบว่า สภาวิชาชีพบัญชีให้ความสําคัญในเรื่องการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานด้านการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
เป็นต้น ซ่ึงในการปรับปรุงมาตรฐานบางฉบับจะมีผลกระทบด้านภาษี ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ของไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากกฎหมายด้านภาษีของประเทศไทยมีความแตกต่างจากนานาประเทศ จึงขอให้
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ทําบัญชี โดยอาจมอบหมายให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชี
ภาษีอากรจัดทําคําแนะนําในการปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบบัญชีกับภาษี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติด้านบัญชีนําไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การช้ีแจง 

ประธานชี้แจงว่า ขอรับไปพิจารณาดําเนินการจัดทําคําแนะนําให้กับผู้ทําบัญชีต่อไป และกล่าว
เพ่ิมเติมว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ดําเนินการในระดับนโยบายของประเทศไทย โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระท่ีผ่านมาได้ดําเนินการจัดทําสรุปเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษี (ข้อแตกต่างฯ) 
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะดําเนิน
พิจารณาปรับลดข้อแตกต่างฯ ต่อไปนอกจากนี้ ได้มีโอกาสชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการเพ่ือลดข้อแตกต่าง
ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบแล้ว ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุง
ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติท่ีจะทําให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีและภาคธุรกิจเป็นไปได้ง่ายยิ่งข้ึนมากกว่าการ
ผลักดันในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนภาษีท่ีเป็นรายได้ของรัฐ 

8) การผลักดันให้คณาจารย์ด้านบัญชีเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

สมาชิกในท่ีประชุมได้กล่าวชื่นชมในผลงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในเรื่องการจัด
อบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ 
ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับนักศึกษาด้านการ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงคณาจารย์ด้านบัญชีเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทเป็นอย่างมากในการให้ความรู้กับผู้ทํา
บัญชี จึงขอทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเก็บสถิติหรือข้อมูลเก่ียวกับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีของ
อาจารย์ท่ีสอนวิชาบัญชีในทุกมหาวิทยาลัยหรือไม่ และมีความเห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชีควรให้ความสําคัญและ
ผลักดันให้คณาจารย์เหล่านั้นเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ท้ังนี้ เพ่ือความเป็นต้นแบบแห่งจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีต่อไป 

การช้ีแจง 

ประธานกล่าวว่า ขอรับไปพิจารณาดําเนินการผลักดันให้อาจารย์ด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบ ัญชีต่อไป 

 
 

/นอกจากนี้ 
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นอกจากนี้ สมาชิกในท่ีประชุมได้สอบถามว่า คําว่า “ผู้ทําบัญชี” ในปัจจุบันภาษาอังกฤษใช้คําใด 
ซ่ึงประธานได้ให้ข้อมูลว่า นานาประเทศท่ัวโลกใช้คําว่า “Preparer” 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์  
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์ ผู้จดรายงานการประชุม 
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ  ประธานท่ีประชุม 

 (นายประสัณห์ เชื้อพานิช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 

   

ลงชื่อ 
 เลขานุการท่ีประชุม 

 (นางวิไล ฉัททันต์รัศมี) 
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี 

 

 


