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รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2556
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
************************
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ทําหน้ าที่พิธีกร แจ้ งให้ ท่ปี ระชุ มทราบว่ าการประชุ มใหญ่ สามัญครั้ งนี้มีสมาชิก
ลงชื่อเข้ าร่วมประชุมจํา นวน 282 คน ประกอบด้ วยสมาชิกสามัญ 275 คน สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ
7 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่กาํ หนดว่าเมื่อมี
สมาชิกสามัญเข้ าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คนเป็ นองค์ประชุม จึงขอเริ่มการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชี) ประจําปี 2556 โดยเรียนเชิญนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพ
บัญชี ประธานในที่ประชุมและเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีข้ นึ บนเวที เพื่อดําเนินการประชุมต่อไป
นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวต้ อนรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
และกล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทั้งแนะนํากรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวที ดังนี้
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านบัญชี
2. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านบัญชี
3. นายสันติ วิลาสศักดานนท์
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
4. นางปริศนา ประหารข้ าศึก
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชี
5. นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวาง
ระบบบัญชี
6. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้ านการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี
7. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการและนายทะเบียน
8. นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการและเหรัญญิก
9. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการและเลขาธิการ
10. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
ผู้อาํ นวยการ
นอกจากนี้ประธานที่ประชุมได้ แนะนําศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และศาสตราจารย์ธวัช ภูษิตโภยไคย
อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(สมาคมนักบัญชี) ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่ง
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี นางปราณี ภาษี ผล ที่ปรึ กษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และนายเจษฎา อนุ จารี
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อร่ วมประชุมชี้แจงกรณีท่มี ีประเด็นการตีความ
ด้ านกฎหมาย หลังจากนั้นได้ มอบให้ นางวิ ไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิ ชาชี พบั ญชี ทําหน้ าที่เลขานุ การ
การประชุม รายงานวิธปี ฏิบัติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
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เลขานุการ การประชุมชี้แจงวิธปี ฏิบัติในการประชุมให้ ท่ปี ระชุมทราบดังนี้
 ในกรณีทีม่ ีการออกเสียงเพือ่ ลงมติ จะใช้ วิธีการยกมือ โดยจะขอให้ สมาชิกที่ ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสียง
ยกมือขึ้น ให้ ฝ่ายเลขานุการนับจํานวน จํานวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้ วย
 มติท่ปี ระชุมให้ ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุม
 ในการเสนอความเห็นหรือคาถาม ขอให้ ทา่ นสมาชิกเสนอความเห็น หรือถามให้ กระชับและ
ตรงประเด็น เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมจะดําเนิน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ กาํ หนดไว้ พร้ อมเอกสารการประชุม ที่ได้ เผยแพร่ให้
ทราบเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
วาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทีป่ ระชุมทราบ
ประธานแจ้ งให้ สมาชิกทราบว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เห็นควรให้ มีการจัดงานประชุมนักบัญชี
ทั่วประเทศครั้ งที่ 19 เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจในเรื่องที่นักบัญชีต้องทราบ นับเป็ นการ
จัดงานประชุ มนักบัญชี ท่วั ประเทศครั้ งแรก ที่จัดโดยสภาวิ ชาชี พบั ญชี ซึ่ งได้ มีการจั ดครั้ งสุดท้ ายในปี 2546
หรือ 10 ปี ที่แล้ วโดยสมาคมนักบัญชี
กําหนดจั ดงานในวั นจั นทร์ ท่ี 2 และวั น อังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @
เซ็นทรัลเวิร์ล ในครั้งนี้จะเป็ นการประชุมภายใต้ หัวข้ อ “2020s Where We Are.. บทบาทของนักบัญชีใน
ทศวรรษหน้ า” โดยรูปแบบการจัดงานจะประกอบด้ วยการสัมมนาทางวิชาการจํานวน 2 วัน บริเวณรอบงานจะ
มีซ้ ุมนิทรรศการของบริ ษัทชั้นนํา ในช่วงคํ่าหลั งการประชุมวันแรก จะจัด งานเลี้ยงอาหารเย็น พร้ อมรายการ
บันเทิงบนเวที เพื่อให้ นักบัญชีได้ พบปะ สังสรรค์กัน ได้ จัดแถลงข่าวครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่
ผ่านมา
สําหรับเนื้อหาภายใต้ คาํ ว่า Where we are... เป็ นการถามว่าเราจะไปไหน เริ่มจากจะมีคนที่เกี่ยวข้ องกับเรา
จํานวนมากที่กาํ ลังจับตาดูอยู่ และประเด็นที่จับตาดูกค็ ือความเชื่อมั่น วิชาชีพบัญชีถ้าขาดซึ่งความเชื่อมั่นจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชาวต่างประเทศ อาจารย์ในสถานศึกษา
แล้ ว จะเป็ นนั กบัญชีท่ีดีไม่ ได้ จากการทํางานภายใต้ การเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่ น สิ่งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปและเห็นได้ ชัดเจน คือ การเข้ าสู่ ASEAN Economic Community(AEC) ดังนั้นวิธีทาํ งานจึง
ต้ องเปลี่ยนไป ส่วนเรื่อง Mega Trend ใหม่ ๆ ในประเทศไทย เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ AEC และเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับประเทศจีน รวมทั้งเรื่องโครงสร้ างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน(Infrastructure) ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบการขนส่ง(Logistic) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นไปทั้งระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นจึงเห็นว่าระดับมือ
อาชีพเท่านั้นที่จะทําได้
ปัจจุบันตลาดทุนเคลื่อนไหวเร็วมาก ดังนั้นการทําบัญชี บันทึกบัญชีต้องควบคู่กับความเข้ าใจในเรื่อง
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งจะไปเกี่ยวพันกับตราสารทางการเงิน เกี่ยวข้ องกับภาษี และไม่ใช่เพียงเฉพาะ
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ภาษีท่อี ยู่ในประเทศเท่านั้น จะต้ องมีความเข้ าใจภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียนด้ วย ความรู้ต่างๆต้ องมีการปรับ
ตลอดเวลา และทันทีท่ปี ระเทศเปิ ดรับ AEC สภาวิชาชีพบัญชีต้องทําอย่างไรเพื่อสนับสนุ นธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SME) ของประเทศไทยให้ มีความพร้ อมในการแข่งขัน อีกด้ านหนึ่งคือเรื่องความยั่งยืนของสิ่งที่
สภาวิชาชีพบัญชี เข้ าร่ วมช่วยเหลื อผลักดัน ซึ่งความยั่งยืนเหล่ านั้น จะเกิดจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี กับผู้ทาํ
บัญชีจะต้ องมีการเปิ ดเผยที่เพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย ต้ องมีการทําวิจัยมากขึ้น และใช้ ข้อมูลจาก
การทําวิจัยเหล่านั้น เพื่อจะมองภาพในอนาคต และท้ ายที่สุดเมื่อยังอยู่ในภาคธุรกิจย่อมต้ องเกี่ยวข้ องกับเรื่อง
การวัดมูลค่า ดังนั้นเราจะต้ องเตรียมตัวให้ พร้ อมเพื่อที่จะก้ าวข้ ามศาสตร์ สภาวิชาชีพบัญชี จะใช้ โอกาสในการ
สั ม มนางานประชุ ม นั ก บั ญ ชี ท่ั ว ประเทศ เพื่ อให้ ข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม หั ว ข้ อต่ า งๆ กั บ สมาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้ าร่วมงานนักบัญชีท่วั ประเทศในครั้งนี้
มติทีป่ ระชุม

วาระที่ 2

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.2555 เมือ่ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เลขานุ การ แจ้ งให้ ท่ีป ระชุ มทราบว่ า สภาวิ ชาชี พบั ญชี ได้ จั ดส่งรายงานการประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจําปี 2555 ซึ่งเอกสารปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2555 หน้ า 103 ถึงหน้ า 120 และได้
เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมนี้ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 แล้ ว และระหว่างนั้น
มีสมาชิกขอแก้ ไข หน้ า 106 โดยขอตัดข้ อ 3 และข้ อ 4 เนื่องจากเห็นว่าข้ อความเดิมมีความชัดเจนอยู่แล้ ว
อย่างไรก็ตามหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ ไขประเด็นใด ก็สามารถแจ้ งแก้ ไขในที่ประชุมได้
ที่ประชุมได้ พิจารณาและเสนอประเด็นแก้ ไขดังต่อไปนี้
(1) หน้ า 103 แก้ ไขนามสกุลศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธ์ เป็ น เลาหะพันธุ์ และขอโทษต่อ
ท่านอาจารย์ด้วย
(2) หน้ า 106 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 2 แก้ ไขจาก “...นั้นก็อาจไม่ต้องเข้ ารับการอบรม...” เป็ น “..
นั้นก็ไม่ต้องเข้ ารับการอบรม..”
(3) หน้ า 107 วาระที่ 3 ข้ อ 2. แก้ ไขจาก “สําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554”
เป็ น “สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554”
(4) สารจากนายก บรรทัดแรก จากคําว่า “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ” เป็ น “คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชี”

มติทีป่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ.2555 เมื่อวันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2555 ภายหลังการแก้ ไข
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงาน
ประธานแจ้ งผลการดําเนินงานของคณะกรรมการด้ านต่างๆให้ ท่ปี ระชุมทราบ ดังนี้
3.1 ด้ านการสอบบัญชี
ปัจจุบันมีผ้ ูสอบบัญชีท่ขี ้ นึ ทะเบียนทั้งสิ้น 11,469 ราย และยังคงสถานะผู้สอบบัญชีอยู่
8,754 ราย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมีการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับ
งานสอบบัญชีให้ มีคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยมีการจัดอบรมสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ออกคําชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฎิบัติและตัวอย่างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทั้งเผยแพร่ บทความที่
เป็ นประโยชน์ในเว็บไซต์ และจดหมายข่าว(Newsletter) จัดทําคู่มือเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบั ติงาน รวมถึ งการปรั บ ปรุ งเรื่ องระบบงานด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อเพิ่ มความ
สะดวกให้ กบั ท่านสมาชิกและผู้ใช้ บริการให้ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.2 ด้ านมาตรฐานการบัญชี
จัดทําและปรั บปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี ให้ เป็ นไปตาม 2012 Edition of the Bound Volume of IFRSs
เพื่ อให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็ นสากล สามารถเปรี ยบเทียบกับ
ต่างประเทศได้ อีกทั้งยังจัดสัมมนาสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม(Focus Group) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในกลุ่มธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และให้ บริการตอบ ข้ อหารือแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
จัดทําโครงการ Train the trainer : TFRS เพื่ออบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แก่ ค ณาจารย์ ท่ี ส อนวิ ช าบั ญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆทั่ ว ประเทศเพื่ อ ให้ ก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปั จจุ บัน โดยโครงการนี้ไม่เก็บค่าใช้ จ่าย
แต่อย่างใด
3.3 ด้ านการทําบัญชี
พัฒนาศักยภาพทางด้ านการทําบัญชีเพื่อให้ ก้าวหน้ าทันกับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป และร่วมมือกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงานทางด้ านบัญชี เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กรม
ส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะมีการลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคม
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มไทย(สสวท) เพื่ อ เผยแพร่ โ ปรแกรมบั ญ ชี
My GL/My IC ให้ กบั ธุรกิจ SME เพื่อยกระดับธุรกิจ SME สามารถทําบัญชีได้ มาตรฐานมากขึ้น
ยกระดับ จรรยาบรรณของผู้ ทาํ บั ญ ชี โดยร่ วมมือกับ คณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ปปช.) จัดอบรมสัมมนาผู้ทาํ บัญชีเกี่ยวกับการยื่นแบบ บช.1
ของธุรกิจที่มีการทําธุรกรรมกับภาครั ฐ และเป็ นตัวแทนในการเจรจากับ ปปช. ถึงกรณีท่ตี ้ อง
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จัดทําแบบ บช. 1 เพิ่มวงเงินของสัญญา จาก 0.5 ล้ านบาทเป็ น 2 ล้ านบาท เพื่อลดภาระของ
ผู้ทาํ บัญชีในการจัดทําแบบ
3.4 ด้ านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
จัดให้ มีการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชี (Thailand Accounting Challenge) เพื่อเป็ น
แนวทาง การสร้ างผลงานนักศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีเวทีในการแสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถด้ านวิชาชีพบัญชีและการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
จัดอบรมผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็ นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษา
ต่างๆ พัฒนาหลักสูตรทางบัญชีให้ มีเนื้อหาทันสมัยสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ
3.5 ด้ านบัญชีภาษีอากร
มุ่งมั่นเพื่อลดช่องว่างระหว่างหลัก การบัญชีภาษีอากรกับหลักการบัญชี เพื่อลดภาระ
ของผู้ประกอบธุรกิจ และจัดอบรมความแตกต่างด้ านภาษีในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเตรียม
ความพร้ อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.6 ด้ านวางระบบบัญชี
พัฒนาบุคลากรด้ านการวางระบบงาน Business Process Development ซึ่งเป็ นครั้ง
แรกในประเทศไทยที่มีการพั ฒนาเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง โดยร่ วมกับ สถาบันปั ญญาภิวัฒน์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ จัดแล้ ว 2 รุ่น และจะจัดต่อเนื่องต่อไป
จัดอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ให้ ผ้ ูปฏิบัติงานทั้งด้ านวางระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในที่ดีแก่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี เจ้ าของธุรกิจ SME
3.7 ด้ านบัญชีบริหาร
จัดอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาให้ นักบัญชีมีความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน และการวางแผน
3.8 ด้ านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
จัดทําโครงการ Diploma in Thai Financial Reporting เป็ นการทดสอบความรู้ TFRS
ผู้สอบผ่านการทดสอบนี้สามารถทํางานด้ านบัญชีได้ ท่วั โลก ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เห็นชอบกับโครงการนี้เช่นกัน
จัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่ อรองรั บการเข้ าสู่ AEC และจั ดอบรมหลั กสูตรที่
จําเป็ นในราคาประหยัดเพื่อให้ สมาชิกเข้ าถึงการอบรมและการเรียนรู้ได้ มากขึ้น
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อนุ มัติช่ัวโมงการพั ฒนาความรู้ ต่อเนื่ อ งให้ กับ สถาบั นและหน่ ว ยงานต่ างๆที่จั ดการ
อบรมสัมมนา
มติทีป่ ระชุม

รับทราบผลการดําเนินงาน

วาระที4่ พิจารณารับรองงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555
เหรั ญ ญิ ก แจ้ งที่ป ระชุ มทราบว่ า สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ได้ เ ผยแพร่ งบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้น สุด วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินจะปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี
หน้ า 121 ถึง หน้ า 148 และนําเสนอโดยสรุปให้ ท่ปี ระชุมทราบดังนี้
4.1 งบรายได้ รายจ่าย
 รายได้ จ ากการดํา เนิ น งานเพิ่ มขึ้น 8.2 ล้ า นบาท จากรายได้ ค่า อบรมที่เ พิ่ มขึ้ น 6.7 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้นในอัตรา 18% รายได้ จากการบริการสมาชิก 1.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 4% สรุป
โดยรวมรายได้ รับเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 10.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 10%
 ค่าใช้ จ่ายในการอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น 4.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 18% ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับรายได้ ค่าอบรมที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้ จ่ายในการบริหารลดลง 3.9 ล้ านบาท ลดลงในอัตรา 9%
เนื่องจากในปี 2555 ไม่มีค่าใช้ จ่ายในทางนิติกรรม และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอาคารลดลง
สรุป โดยรวมค่า ใช้ จ่ายลดลง 7.4 ล้ านบาท ลดลงในอัตรา 7% และในปี 2555 ผลการ
ดําเนินงานสุทธิ สภาวิชาชี พบัญชี มีรายได้ สูงกว่ าค่าใช้ จ่าย 15.4 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี
2554 สภาวิชาชีพบัญชี มีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 17.6 ล้ านบาท
4.2 งบแสดงฐานะการเงิน
 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 27.2 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
- เงินสดและรายการเทียบเท่ารวมเงิน ลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาวเพิ่ มขึ้น 45.0
ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย ตั๋วสัญญาใช้ เงิน เงินฝากประจํา เงินฝากกระแสรายวัน ทั้งนี้มีอัตรา
ดอกเบี้ยรับสูงขึ้นกว่าปี ก่อน
- ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อ่นื ลดลง 1.0 ล้ านบาท เนื่องจากมีการรับคืนกู้ยืมเงินช่วงนํา้ ท่วมจาก
พนักงาน
- ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ลดลง 16.8 ล้ า นบาท เกิ ดจากค่ า เสื่ อมราคา สิ ทธิ การเช่ า
ประกอบด้ วย อาคารที่ทาํ การเก่าสมาคมนักบัญชี สามเสน และที่ดินเปล่าที่ซังฮี้
 หนี้ สิน หนี้สน
ิ รวมเพิ่มขึ้น 11.8 ล้ านบาทแบ่งเป็ น
- รายได้ รับล่วงหน้ าจากสมาชิกเพิ่มขึ้น 25.5 ล้ านบาท
- เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ลดลง 8.5 ล้ านบาท
- ภาระผูกพันระยะยาวบัตรสิทธิพิเศษ ลดลง 5.2 ล้ านบาท
 เงินทุนสะสม รายการที่สาํ คัญประกอบด้ วย
- เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 85.5 ล้ านบาท
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- เงินกองทุนทั่วไป วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 170.3 ล้ านบาท (รวมเงินบริจาคทั่วไป
30.2 ล้ านบาท)
มติประชุม

รับรองงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555

วาระที่ 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
5.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับทีไ่ ด้ผ่านที่ประชุมใหญ่เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อนุกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ชี้แจงการแก้ ไขร่างข้ อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ทีไ่ ด้มีการนาเสนอ ดังนี้
ร่ า งข้ อ บั งคั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ีผ่า นความเห็น ชอบจากที่ป ระชุ มใหญ่ ปี 2555 มีจํา นวน 4 ฉบั บ
ประกอบด้ วย
1) ร่ างข้ อบั งคับ สภาวิชาชีพบัญ ชี ว่ าด้ วยสมาชิก พ.ศ..... คณะกรรมการกํากับดูแ ลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี(กกบ.) รับทราบแล้ ว
2) ร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้ วยค่าบํารุงสมาชิก และค่าธรรมเนียม พ.ศ..... กกบ. ให้ ความ
เห็นชอบแล้ ว
3) ร่ า งข้ อบั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชี พ.ศ. .... กกบ. มีมติขอให้ ปรับปรุงเนื้อหา
4) ร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
กกบ. ขอให้ ปรับปรุงเนื้อหาและขอให้ แยกออกเป็ น 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกเป็ นเรื่องหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอีกฉบับเป็ นเรื่องหลักเกณฑ์การอบรมสัมมนา
สําหรับร่างข้ อบังคับ 2 ฉบับที่ให้ มีการปรับปรุงเนื้อหา สรุปได้ ดังนี้
1. ร่ างข้อ บัง คับ สภาวิ ช าชี พบัญชี ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่อ นไข และคุ ณสมบัติ ข องผูข้ ึ้ น
ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี พ.ศ. ....
กกบ. ขอให้ ปรับปรุงเนื้อหา ดังนี้
1) ให้ ตดั เรื่องผู้ทาํ บัญชีท่เี ป็ นสมาชิกออก
เนื่องจากสมาชิกสามารถเป็ นผู้ทาํ บัญชีได้ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 อยู่แล้ ว
2) ระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมสมาชิก
ร่างเดิม กําหนดให้ ชาํ ระภายในวันทําการสุดท้ายของปี
ร่างใหม่ มีการปรับปรุงให้ ชําระค่าธรรมเนียมสมาชิกถึงวันทําการสุดท้ ายของปี เว้ นแต่ชาํ ระ
ผ่านธนาคารหรืออินเตอร์ เน็ตจะชําระได้ ถึงวันสิ้นสุดของปี เพื่ อเป็ นการยืดหยุ่นเรื่องการชําระค่าธรรมเนียม
สมาชิก
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2. ร่ างข้อบังคับสภาวิช าชี พบัญชี ว่ าด้ว ยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติข องผูส้ อบบัญชี รบั อนุ ญาต
พ.ศ. ....
กกบ. ขอให้ ปรับปรุงเนื้อหา และให้ แยกเป็ น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับ ที่ 1 ร่ า งข้ อบั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ สอบ บั ญ ชี
รับอนุญาต พ.ศ. .... เนื้อหาเกือบทั้งหมดยังคงเดิม เว้ นแต่
1) กรณีผ้ ูให้ การฝึ กหัดงานถูกพักใช้ ใบอนุญาต
ร่างเดิม ต้ องแจ้ งเปลี่ยนผู้ให้ การฝึ กหัดงาน
ร่างใหม่ ปรั บปรุ งให้ สิทธิผ้ ูฝึกหัดงานแจ้ งเปลี่ยนผู้ ให้ การฝึ กหัดงานหรือไม่กไ็ ด้ หากไม่แจ้ ง
เปลี่ยนจะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึ กหัดงานระหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาตได้
2) ระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมผู้สอบบบัญชีรับอนุญาต
ร่างเดิม กําหนดให้ ชาํ ระภายในวันทําการสุดท้ายของปี
ร่ างใหม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ชํา ระถึ งวั น ทํา การสุดท้ า ยของปี เว้ น แต่ ชํา ระผ่ า นธนาคารหรื อ
อิน เตอร์ เน็ตจะชํา ระได้ ถึ งวั นสิ้น สุดของปี เพื่ อเป็ นการยืดหยุ่ น เรื่ องการชําระค่ า ธรรมเนียมผู้ สอบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต
ฉบับที่ 2 ร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ ารับการฝึ กอบรมหรือเข้ าร่วม
ประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... เนื้อหาเกือบทั้งหมดยังคงเดิม เว้ นแต่
1) ลักษณะต้ องห้ ามของผู้จัดการอบรม
ร่างเดิม ผู้จัดการอบรมต้ องไม่เคยถูกเพิกถอนความเห็นชอบมาก่อน
ร่างใหม่ มีการปรั บปรุงเพื่ อไม่ให้ ผ้ ูจัดการอบรมต้ องถูกตัดสิทธิตลอดไป หากเวลาถูกเพิ ก
ถอนพ้ นจาก 3 ปี แล้ ว ให้ ถือว่าไม่มีลักษณะต้ องห้ าม
2) แก้ ไขระยะเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร
ร่างเดิม ผู้จัดการอบรมต้ องยื่นขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 15 วัน
ร่างใหม่ ปรับปรุงให้ ย่นื ขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
สรุปคือร่างข้ อบังคับเดิมทั้ง 2 ฉบับ กกบ.ขอให้ ปรับปรุงเนื้อหาและแยกเพิ่มเติมเป็ น 3 ฉบับ
นั้น สภาวิชาชีพบัญชี ไม่ได้ แก้ ไขในสาระสําคัญเพียงปรับปรุงให้ ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อให้ สิทธิแก่สมาชิกและผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี จึงขอให้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบอีกครั้งตามที่ กกบ. เสนอให้ ปรับปรุง
ทั้งนี้ สมาชิกในทีป่ ระชุมมีประเด็นสอบถามให้ความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
1. ประเด็นเรือ่ งผูข้ ึ้ นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี
สมาชิกในที่ประชุม: ให้ ความเห็นดังนี้
.ข้ อ 5.1 ผู้ข้ นึ ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าแล้ วจะต้ องมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
บัญชี อีกหรือไม่ จากเดิมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าไม่เก็บค่าธรรมเนียม สภาวิชาชีพบัญชีจะเก็บหรือไม่
.ข้ อ 5 วรรค 2 ที่กาํ หนดว่าผู้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชีท่ไี ม่มีสัญชาติไทย “ต้ องมีความรู้”
จะทราบได้ อย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้
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.ข้ อ 6 กล่าวถึงเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่องประสบการณ์
.ข้ อ 8 วรรคแรก จัดให้ มีบัตรประจําตัว เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
.ประเด็นอื่นซึ่งเป็ นข้ อสังเกตในเรื่อง การควบคุมผู้ทาํ บัญชี ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
บัญญัติมาตรการการควบคุมไว้ ในหมวด 6 กําหนดให้ สภาวิ ชาชีพบัญชีควบคุมผู้ทาํ บัญชี โดยปั จจุ บัพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชีบังคับใช้ แล้ วเป็ นเวลา 9 ปี ประกอบกับมีการออกข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 แล้ ว และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบโดยทั่วกันว่ามี
การคอรัปชั่นเกิดขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรได้ เวลาแล้ วที่ผ้ ูทาํ บัญชีต้องถูกควบคุมคุณภาพเพื่ อลดภาระ
ของผู้สอบบัญชี
การชี้ แจง
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ : ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่มีการแก้ ไข ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก
ในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2555 แล้ ว โดยไม่ได้ มีการแก้ ไข
ประธาน: แจ้ งว่าจะพยายามศึกษาต่อไปว่าจะควบคุมผู้ทาํ บัญชีอย่างไร หากข้ อบังคับไหนไม่ชัดเจนจะ
นํามาแก้ ไขใหม่อกี ครั้ง
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ : การเป็ นผู้ทาํ บัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ น้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ได้ มีประกาศกําหนดให้ บุคคลที่จะเป็ นผู้ทาํ บัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามที่จะประกอบวิชาชีพ
เป็ นผู้ ทาํ บั ญ ชี และตามพระราชบั ญ ญั ติวิ ชาชี พบั ญ ชี พ.ศ. 2547 บุ คคลดังกล่ าวต้ องเป็ นสมาชิ กหรื อขึ้น
ทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชีกบั สภาวิชาชีพบัญชี ก่อน จึงจะไปขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้
ทั้งนี้ ในส่วนผู้ ท่ีเป็ นสมาชิกกับสภาวิชาชี พบั ญชีแล้ ว ไม่ ต้องขึ้นทะเบี ยนเป็ นผู้ ทาํ บัญชี กับสภาวิ ชาชี พบัญชี อีก
เพราะกฎหมายให้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงเก็บเหมือนเดิม คือ กรณีผ้ ูข้ ึนทะเบียนจบปริญญาตรี
ปี ละ 500 บาท ตํ่ากว่าปริญญาตรีปีละ 300 บาท
2. ประเด็นเรือ่ งผูส้ อบบัญชี
สมาชิ กในที่ประชุ ม: การเขียนเพื่ ออ้ างถึงมาตราของแม่ บทเพื่ อความง่ ายต่อการยกร่ าง เห็นว่ าไม่
จําเป็ นต้ องอ้ าง “แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ” เพราะในอารัมภบทได้ อ้างอิงไว้ แล้ ว
กรณีเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ 300 รายของผู้สอบบัญชีอยู่ในส่วนใดของร่ างข้ อบังคับ เดิมสมัยที่เป็ น
สมาคมนักบัญชี มีจํา นวน 180 รายต่ อปี แต่ เมื่อเข้ าสู่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิ ชาชีพสอบบัญ ชี
(ก.บช.) แล้ ว ได้ ปรับเป็ น 300 รายต่อปี
การชี้ แจง
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ : เรื่องการเขียนร่างข้ อบังคับจะรับไปพิจารณาในการยกร่างข้ อบังคับต่อไป
ประธาน: สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาว่ า จํา นวนรายที่เหมาะสมในการลงลายมือ ชื่ อ คื อ
จํานวนเท่าใด
3. ประเด็นเรือ่ งชัว่ โมงการพัฒนาความรูต้ ่อเนือ่ ง
สมาชิกในที่ประชุม: การเขียนกรณีอ้างถึง 7.1 โดยไม่ต้องเขียนคําว่า “ข้ อ” สําหรับข้ อ 9.3 การสิ้น
ผลตามมาตรา 41 ใช้ เวลากี่ปี 3 ปี หรือ 4 ปี
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การชี้ แจง
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ : ประเด็นดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีการเสนอให้ แก้ ไข ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากสมาชิกในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีประจําปี 2555 แล้ ว
มติทีป่ ระชุม ให้ ความเห็นชอบร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ได้ ผ่านที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2555 ซึ่งได้ มีการปรับปรุงและแยกเพิ่มเติมจํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้ วย
(1)หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นผู้ทาํ บัญชี พ.ศ. ....
(2)หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
(3)หลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้ ารับการฝึ กอบรมหรือเข้ าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต พ.ศ. ....
วาระ 5.2

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอขอให้พจิ ารณาฉบับใหม่ 1 ฉบับ คือ
การประชุมใหญ่และการเสนอเรือ่ งให้ทีป่ ระชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ : นําเสนอที่ประชุมดังนี้
ร่ างข้ อ บังคับ สภาวิ ชาชีพบั ญชีฉบั บนี้ เป็ นร่ างข้ อบั งคับฉบั บใหม่ ท่ีขอให้ สมาชิ กสามัญ เห็นชอบ คื อ
ร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้ วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....
เดิมมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้ องมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 และ 8 ซึ่งเป็ นเรื่องเดียวกัน จึงยกเลิก 2 ฉบับเดิม
แล้ วยกร่างใหม่ โดยมีสาระสําคัญที่แก้ ไขปรับปรุง 4 เรื่อง คือ
(1) การแสดงหลักฐานบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนของสมาชิก
(2) การประชุม
(3) การนําเรื่องที่สมาชิกเสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
(4) การลงมติ
1. การแสดงหลักฐานบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนของสมาชิก มีดงั นี้
1.1 กรณีเข้ าร่วมประชุมใหญ่
ฉบับเดิม ให้ แสดงหลักฐานต้ นฉบับทั้ง 2 อย่าง
ร่างใหม่ ให้ แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 กรณีสมาชิกสามัญเข้ าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ และกรณีสมาชิกสามัญรับรองให้ เสนอเรื่อง
บรรจุเป็ นวาระการประชุม
ฉบับเดิม ไม่ได้ ระบุให้ แนบหลักฐาน
ร่างใหม่ ให้ แนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อให้ เกิดความ
รอบคอบ
2. การประชุม
2.1 กรณีองค์ประชุมไม่ครบและกรณีประธานในที่ประชุม
ฉบับเดิม ไม่ได้ ระบุเรื่องดังกล่าวไว้ แต่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ร่างใหม่ นําเรื่องดังกล่าวมากําหนดไว้ ในร่างข้ อบังคับนี้ด้วย เพื่อง่ายต่อการใช้ งาน โดย
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กรณีองค์ประชุมไม่ครบ เมื่อพ้ นเวลา 30 นาที หากเป็ นกรณีเรียกประชุมเพราะสมาชิกร้ อง
ขอให้ เรียกประชุม ให้ งดการประชุม หรือกรณีคณะกรรมการเรียกประชุมให้ เลื่อนการประชุม แล้ วแต่ก รณี
กรณีประธานในที่ประชุม คือนายกสภาวิชาชีพบัญชี หากปฏิบัติหน้ าที่ไม่ได้ ให้ อุปนายกแทน
หากอุปนายกปฏิบัติหน้ าที่ไม่ได้ ให้ สมาชิกสามัญที่ได้ รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ปฎิบัติหน้ าที่แทน แล้ วแต่กรณี
2.2 ผู้จัดทํารายงานการประชุม
ฉบับเดิม นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ร่างใหม่ ให้ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี
3. การนาเรือ่ งทีส่ มาชิกเสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
3.1 กรณีไม่ใช่ร่างข้ อบังคับ
ฉบับเดิม ไม่ได้ กาํ หนดชัดเจนว่าให้ นาํ เข้ าวาระเมื่อใด
ร่างใหม่ ให้ นาํ เข้ าวาระการประชุมครั้ง ต่อไป หรือคณะกรรมการเห็นควรตั้งอนุ กรรมการ
กลั่นกรองก่อนก็ได้ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ วให้ นาํ เข้ าวาระการประชุมครั้งต่อไป
3.2 กรณีเป็ นร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับเดิม ตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรอง
ร่างใหม่ เปลี่ยนเป็ นตั้งอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองแทน เป็ นการปรับแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
4. การลงมติ
ฉบับเดิม ใช้ วิธยี กมือ
ร่างใหม่ ใช้ วิธียกมือ หรื อ ใช้ บัตรลงคะแนน หรื อ วิธีการอื่นใดตามที่ประธานเห็นควร
ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้ องกับวิธปี ฏิบัติของสภาวิชาชีพอื่น ๆ
ทั้งนี้ สมาชิกในที่ประชุมมีประเด็นสอบถามให้ ความเห็นและข้ อสังเกต ดังนี้
- ข้ อ18 วรรค 2 มีคาํ ว่า “คราวต่อไป” 2 คํา คราวต่อไป คําแรก หมายถึงการประชุมครั้ง
นี้ ควรมีการเขียนใหม่
- ข้ อ 11 กรณี อ งค์ ป ระชุ ม ไม่ ค รบ และคณะกรรมการเป็ นผู้ เรี ยกประชุ ม ให้ เ ลื่ อ นการ
ประชุมออกไป และให้ นายกสภาวิชาชีพบัญชีเรียกประชุมอีกครั้งภายใน 30 วัน และในการประชุมครั้งนี้ให้ องค์
ประชุมประกอบด้ วยสมาชิกเท่าที่มาประชุม กรณีน้ ีควรนับองค์ประชุมให้ ครบ 200 เหมือนเดิม
-ข้ อ 16 ประธานมีอาํ นาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปั ญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการ
ประชุมหรือเลิกการประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร โดยก่อนดําเนินการดังกล่าวให้ ประธานควรขอมติท่ปี ระชุมก่อน
-ข้ อ 18 คราวต่อไปควรเป็ นปี หน้ า
-ข้ อ 21 การเสนอร่างข้ อบังคับต้ องแจ้ งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
-ข้ อ 22 กรณี ท่ี ป ระชุ ม อาจมอบอํา นาจให้ ค ณะกรรมการมี อ ํา นาจแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า ง
ข้ อบั งคับดังกล่ าวในส่วนที่ไม่ ขัดกับหลั กการและเหตุผลแห่ งร่ างข้ อบั งคับนั้ นได้ อาจทําให้ สมาชิ กไม่ทราบว่ า
แก้ ไขเพิ่มเติมอะไรบ้ าง
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การชี้ แจง
ประธาน: เนื่องจากยังไม่มีการประชุมจึงต้ องระบุว่าให้ นาํ เข้ าที่ประชุมคราวต่อไป
นายเจษฎา อนุ จารี : คราวต่อไปทั้ง 2 คํานี้ ถือว่าความหมายเดียวกัน และตามข้ อ 22 อาจหมายถึง
มอบอํานาจหรือไม่มอบอํานาจก็ได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้ องแก้ ไขข้ อความตามข้ อ 22 ดังกล่าว
ประธาน : ให้ น ายเจษฎา อนุ จ ารี ประธานคณะอนุ ก รรมการจั ด ทํา ร่ า งข้ อ บั ง คับ สภาวิ ชาชี พ บั ญ ชี
รับข้ อเสนอของสมาชิกไปพิจารณา แล้ วประกาศร่ างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีข้ ึนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้ สมาชิกรับทราบ
มติทีป่ ระชุม ให้ ความเห็นชอบร่างข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอขอให้ พิจารณาฉบับใหม่ 1 ฉบับ คือ
การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี พ.ศ.2556
เลขานุ การ ได้ นาํ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิ จารณาในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2556
ประธานคณะอนุ กรรมการตรวจสอบได้ เสนอให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของสภา
วิชาชีพบัญชี ประจําปี 2556 ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ อนุ มัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต
รวมทั้งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ ดังนี้
1.แต่ งตั้ งนายพี ระเดช พงษ์ เ สถี ยรศั ก ดิ์ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขทะเบี ยน 4752 หรื อนางสาว
วันนิษา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 สํานักงานสอบบัญชีธรรมนิติ เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2556
2.ให้ ได้ รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ นเงินจํานวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้ วน)
มติทีป่ ระชุม

1. เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี 2556 คือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาววันนิษา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838
สํานักงานสอบบัญชีธรรมนิติ
2. เห็น ชอบค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ป ระจํา ปี 2556 เป็ นจํา นวนเงิ น 180,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน)
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วาระที่7

พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่
ครบวาระ
เลขานุ การ นําเสนอให้ ท่ปี ระชุ มทราบถึงวาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาให้ ความเห็นชอบบุคคล
เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ
1. สรุปความเป็ นมา

1.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ กําหนดให้ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
จํานวนไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่เกินสิบห้ าคน ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีจากบุคคลผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็ นที่ประจักษ์ และมาตรา ๕๑ กําหนดให้ กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตํา แหน่งคราวละ
๓ ปี แต่ดาํ รงตําแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้
1.2 ปัจจุบันคณะกรรมการจรรยาบรรณมีจาํ นวนทั้งสิ้น 14 คน ได้ แก่
1) นายกมล
จันทิมา
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
2) นายบุญรอด
โบว์เสรีวงศ์ กรรมการจรรยาบรรณ
3) นายศุกรีย์
แก้ วเจริญ
กรรมการจรรยาบรรณ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม กรรมการจรรยาบรรณ
5) นางวิไล
จ๋วงพานิช
กรรมการจรรยาบรรณ
6) นางสาวสุภา
ปิ ยะจิตติ
กรรมการจรรยาบรรณ
7) รองศาสตราจารย์วัฒนา
ศิวะเกื้อ
กรรมการจรรยาบรรณ
8) นางสาวสมศรี
ธัญญชีวี
กรรมการจรรยาบรรณ
9) นายมานิต
บุญประกอบ กรรมการจรรยาบรรณ
10) นายสุคนธ์
กาญจนหัตถกิจ กรรมการจรรยาบรรณ
11) นางภัทรียา
เบญจพลชัย กรรมการจรรยาบรรณ
12) นายอาทิตย์
จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ
13) นางสาวบุบผา
อนันตวัฒน์ กรรมการจรรยาบรรณ
14) นางสาวสุณี
ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ
1.3 ในปี 2556 มีกรรมการจรรยาบรรณที่จะพ้ นตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1) นายกมล
จันทิมา
(ดํารงตําแหน่งครบ 2 วาระ)
2) นายบุญรอด
โบว์เสรีวงศ์ (ดํารงตําแหน่งครบ 2 วาระ)
3) นายศุกรีย์
แก้ วเจริญ
(ดํารงตําแหน่งครบ 1 วาระ)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม (ดํารงตําแหน่งครบ 1 วาระ)
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ กาํ หนดไว้ ว่า
“ให้ กรรมการจรรยาบรรณซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้ าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการจรรยาบรรณ
ใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่”
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1.4 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงมีคาํ สั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2/2556 เรื่อง
แต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการสรรหาบุ คคลที่เ หมาะสมเพื่ อเสนอต่ อที่ป ระชุ มใหญ่ สภาวิ ชาชี พบั ญ ชี
ให้ ความเห็นชอบเป็ นกรรมการจรรยาบรรณ ประจําปี 2556 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ดร. มารวย
ผดุงสิทธิ์
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางฤดี
จิวาลักษณ์
อนุกรรมการ
(3) นายเจษฎา
อนุจารี
อนุกรรมการ
(4) นายปกรณ์
เพ็ญภาคกุล อนุกรรมการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2552 ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหา ตลอดจนคั ดเลื อ กบุ คคลผู้ ซ่ึ งมี ค วามเที่ย งธรรมและมี ความซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ตเป็ นที่ป ระจั ก ษ์ รวมทั้ง มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
ข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๐) เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
จรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘
2. ผลการดาเนินการ

คณะอนุ ก รรมการสรรหาบุ คคลที่เ หมาะสม ได้ ดําเนิ นการสรรหาและประชาสัมพั นธ์เชิ ญชวนสมาชิ ก
ให้ เข้ ารั บการสรรหาผ่ านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญ ชี โดยได้ พิจารณาตรวจสอบคุ ณสมบั ติแ ละไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ าม ตลอดจนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแล้ ว มีมติเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเป็ นกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่ สภา
วิชาชีพบัญชี ประจําปี 2556 พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ดังนี้
1) นายศุกรีย์
แก้ วเจริญ
ให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
ให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2
3) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์ ให้ ดาํ รงตําแหน่งวาระที่ 1
3.ข้อกฎหมาย
3.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๕๐ “ให้ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่เกินสิบห้ าคน
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี จากผู้ซ่ึงมีความเที่ยง
ธรรมและมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นสมาชิกสามัญ
(๒) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้ วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กาํ หนดในข้ อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(๔) ไม่ดาํ รงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็ นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
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ในกรณีท่เี ป็ นการสมควรให้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ได้ วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ให้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุ มใหญ่ สภาวิ ชาชี พบั ญชี ขอให้ ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่นของรั ฐที่กฎหมาย
กําหนดให้ มีหน้ าที่ดูแลเรื่ องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชีแต่ งตั้งผู้ แทนของตน เพื่อเป็ นกรรมการ
จรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีน้ ีไม่ให้ นาํ ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) มาใช้ บังคับ
ให้ คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้ วยกันคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ
และจะให้ มีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนดก็ได้ ”
มาตรา ๕๑ “ให้ กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับการ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้ กรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้ าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ
จรรยาบรรณใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่”

3.2 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๐) เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของ
ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ “ผู้ท่จี ะได้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการจรรยาบรรณต้ องประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งด้ านใด
หรือหลายด้ านรวมกันมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ”
สมาชิกในทีป่ ระชุมให้ความเห็นและข้อสังเกตดังนี้
1. ประเด็นการลงมติให้ ความเห็นชอบขอให้ ลงมติทลี ะท่าน
คําชี้แจง ตกลงให้ มีการลงมติให้ ความเห็นชอบทีละท่าน
2. ประเด็นข้ อสังเกตเกี่ยวกับวัยวุฒิและประสบการณ์
กรรมการจรรยาบรรณควรจะเป็ นผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์ ม าก เช่ น คุ ณ ศุ ก รี ย์ แก้ ว เจริ ญ
เคยเป็ นผู้จัดการในตลาดหลักทรั พย์และตําแหน่งอื่นหลายตําแหน่ง นอกจากนี้ยังเป็ นที่ปรึกษาหลาย
แห่ ง มีประสบการณ์ในด้ านการปฏิบัติงาน และเป็ นผู้ บริ หารที่ดี เพราะกรรมการจรรยาบรรณต้ อง
พิจารณาหลายเรื่องด้ วยกัน สําหรับคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ มีอายุน้อย และมีประสบการณ์เป็ น
อนุ กรรมการสอบสวน สภาวิชาชีพบัญชี ประสบการณ์ในบริษัทเอกชน อาจมีประสบการณ์ด้านการ
สอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท(ประเทศไทย) จํากัด ระยะเวลา 2 ปี และเป็ นผู้สอบบัญชีเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ ซึ่งผู้ท่จี ะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ควรจะค่อนข้ างอาวุโส มีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้ านบริหารงานทั้งในด้ านการบัญชี
และด้ านการสอบบัญชี
คําชี้แจง สําหรับประวัติของคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ในปี 2530-2543 อยู่ท่บี ริษัท สํานักงาน
พี ท มาร์ วิ ค สุ ธี จํา กั ด 13 ปี และ ในปี 2544-2546 อยู่ ท่ี บ ริ ษั ท เคพี เ อ็ม จี ออดิ ท
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(ประเทศไทย) จํากัด อีก 3 ปี หลังจากนั้นออกมาร่วมงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
จนถึ ง ปั จ จุ บั น และในปี 2549-2556 เป็ นคณะอนุ ก รรมการสอบสวนอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง มี
ระยะเวลาการทํางานให้ กับสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะคณะอนุ กรรมการสอบสวน ประมาณ
5-6 ปี และขอเรียนชี้แจงประเด็นข้ อสังเกตเกี่ยวกับวัยวุฒิและประสบการณ์ใน 2 ประเด็น
ดังนี้
1. ประเด็นการมีส่วนได้ เสีย(Conflict of Interest) คณะอนุ กรรมการสรรหาบุ คคลที่
เหมาะสมเห็นว่าสามารถทําได้ เพราะว่าในกรณีท่มี ีเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับตัวเองก็มีประกาศ
ชัดเจนว่าจะต้ องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
2. ประเด็น ด้ า นอาวุ โสและประสบการณ์ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็น ว่ า ท่า นเป็ นอนุ กรรมการ
ตรวจสอบหลายปี และผ่านการตรวจสอบมาแล้ วหลายกรณี มีความเข้ าใจในวิธีการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้มีความชํานาญและประสบการณ์ในสัดส่วนที่สามารถยอมรับได้
มติทีป่ ระชุม ให้ ความเห็นชอบบุคคลตามรายชื่อดังนี้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ แทนกรรมการที่
ครบวาระ
1) นายศุกรีย์
แก้ วเจริญ
ให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
ให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2
3) นายประวิทย์
วิวรรณธนานุตร์ ให้ ดาํ รงตําแหน่งวาระที่ 1
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ(ถ้ามี)
สมาชิกในทีป่ ระชุมมีขอ้ ซักถามดังนี้
1. สมาชิกในที่ประชุม: การประชุมนักบัญชีท่วั ประเทศที่ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวถึงเกี่ยวกับการ
คิดค่าอบรมค่าสัมมนา 7,500 บาท มีความเห็นว่าแพงไป ราคาไม่ควรเกิน 6,000 บาท น่าจะเหมาะสม
กว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้ มากอยู่แล้ ว เพื่อสมาชิกสามารถเข้ าร่วมงานจํานวนมากขึ้น
การชี้แจง การประชุมนักบัญชีท่วั ประเทศ ค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงอยู่ท่ปี ระมาณ 7,800 บาทต่อท่าน
ค่าบัตร ชําระภายในวันที่กาํ หนด(Early Bird) ราคา 7,500 บาทต่อท่าน โดยมีเหตุผล
หลักของค่าใช้ จ่ายที่ค่อนข้ างสูง คือ ค่าสถานที่ เนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง คือ ที่โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล และมีงานเลี้ยงอาหารเย็น รวมถึงมีกจิ กรรมบันเทิงช่วงเย็นของ
วันแรก มีการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งราคา Early Bird ก็ยังตํ่ากว่ าค่าใช้ จ่ายต่อท่าน ซึ่งสภา
วิชาชีพบัญชี พยายามขอสนับสนุ นจากผู้สนับสนุ นการจัดงานนี้ ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกทุก
ท่านมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
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2. สมาชิกในที่ประชุ ม: มีข้อสงสัยว่ าการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี ทุ กครั้ งที่ผ่านมา เคยมีการจัดให้ มี
ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง สําหรับผู้ทาํ บัญชีและผู้สอบบัญชีให้ กับผู้เข้ าประชุม แต่การประชุม
ครั้งนี้ไม่มีช่ัวโมง จึงมีความเห็นว่าน่าจะจัดให้ มีเหมือนเดิม เพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนไป?
การชี้แจง เรื่องของชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ปี นี้ไม่ใช่ ปีแรกที่ไม่มีช่ัวโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่อง โดยในปี ก่อนก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีเหตุผลหลัก คือ การจัดให้ มีการนับ ชั่วโมงการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง จะมีเวลาระบุเป็ นช่วงเวลา 11.00 น.-12.30 น. ซึ่งการประชุม
ใหญ่สามัญยังดําเนินการประชุ มยังไม่แล้ วเสร็จ จึงอาจทําให้ เกิดการถกเถียงกันระหว่าง
สมาชิ ก ที่ต้ อ งการนั บ ชั่ วโมงการพั ฒนาความรู้ ต่ อเนื่ อ ง ว่ า ให้ เริ่ ม นั บ ชั่ ว โมงการอบรม
ช่วงเวลาใด และเพื่อให้ การประชุมใหญ่มีการเปิ ดรับการอภิปรายอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น
กรณีของการจัดให้ มีการนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจึงต้ องงดไป
3. สมาชิกในที่ประชุ ม: ที่ทาํ การสมาคมนักบัญชีเก่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ ทาํ ประโยชน์อะไรบ้ าง อย่างไร
และมีการดูแลสถานที่ อย่างไรบ้ าง และปัจจุบันเป็ นอย่างไร
การชี้แจง สํานักงานสมาคมนักบัญชี (ที่สามเสน) อยู่ระหว่ างการเจรจากับสถาบันศึกษาแห่ งหนึ่ง
และในขณะเดี ยวกัน มี การเปลี่ ยนผู้ บ ริ หารของสถาบั นการศึ ก ษา สภาวิ ชาชี พบั ญ ชี จะ
รีบเร่งติดตาม เชื่อว่าน่าจะมีความคืบหน้ า และหากมีความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
4. สมาชิกในที่ประชุม : อภิปรายว่า ในข้ อบังคับ(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2553 ข้ อ 3 คํานิยามคําสุดท้ายว่า “ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี” สมาชิก
มีความเห็นส่วนตัวสรุปได้ 5 ประการดังต่อไปนี้
ประการที่ 1. นักบัญชีเสมือน “นักมายากล” จากการกล่าวขององค์ปาฐกในการประชุมนักบัญชีท่วั
ประเทศครั้ งที่ 1 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2509 ซึ่งมีนายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรั ฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็ นประธานจัดการประชุม องค์ปาฐก คือ ศ.ดร.ป๋ วย อึ้งภากรณ์
ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประการที่ 2. ประมาณ พ.ศ.2520 คณะกรรมการสมาคมนั ก บั ญ ชี ได้ มี ม ติ เ รี ย นเชิ ญ
ศ.ดร.เสริม วินิจฉัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็ น “สมาชิกกิตติมศักดิ์” แต่ได้ รับการ
ปฏิเสธ
ประการที่ 3. ประมาณ พ.ศ.2530 ซึ่งศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีเป็ นนายกสมาคมนักบัญชี ได้ จัด
ท่องเที่ยวภาคอีสาน ปรากฎว่ า มีผ้ ูสอบบัญชีรายหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีร้องเรี ยนต่อคุณหญิงว่ า
เขาได้ รับการข่มขู่ให้ ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีจากผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัด ด้ วยการวางปื นบน
โต๊ะบังคับให้ ลงนาม
ประการที่ 4. ตัวข้ าพเจ้ าเองแม้ จะเข้ ามาเป็ นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ตลอดจนตําแหน่ง
อื่นๆ อีกมากตั้งแต่ปี 2520 ของสมาคมนักบัญชี จนถึงปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมเวลา 34 ปี
ในโอกาสที่ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ แ ทนของประธานคณะกรรมการด้ า นการบั ญ ชี ภ าษี อ ากรและประธาน
อนุ กรรมการจัดทําร่ างข้ อบังคับเข้ าร่ วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงใน
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การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประธานในที่ประชุมเรียกขานเฉพาะชื่อข้ าพเจ้ า เป็ นการปราม
กรณีท่อี ภิปรายในสิ่งที่อาจจะไม่เป็ นที่พึงพอใจ โดยไม่มีคาํ ว่า “คุณ” นําหน้ าแต่อย่างใด
ประการที่ 5. ประมาณ พ.ศ. 2530 อันเป็ นปี แรกที่กาํ หนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีลงนามได้ ไม่เกิน 300 ราย
ปี นั้น Guinness Book of World Records ต้ องบันทึกไว้ ว่า ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนาม 120,000
กว่าราย ขณะนั้นทั้งระบบมีงบการเงิน 200,000 กว่าราย ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนามประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจํานวนงบการเงินทั้งระบบ เป็ นความเสื่อมเสียอย่างยิ่งในวิชาชีพ
การชี้แจง

โดยภาพรวมแล้ ว ทุกวิชาชีพย่อมมีเรื่องการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือ ดัง นั้นจึงต้ องมี
การกํากับควบคุมดูแล อาจกล่าวได้ ว่าวิชาชีพนี้ทุกประเทศล้ วนมีปัญหา ควรจะมีการ
กํากับและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกในวิชาชีพบัญชีเป็ นจํานวนมากอาจ
ไม่สามารถขอให้ ทุกคนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจาก
เกียรติยศของวิชาชีพบัญชี แล้ ว จะต้ องมีการกํากับดูแลควบคู่กันไปด้ วย ซึ่งสําหรับนัก
บัญชี ได้ ถูกกําหนดไว้ ว่าให้ มีการกํากับดูแลคุณภาพ และมีจรรยาบรรณของผู้ทาํ บัญชี
ส่วนผู้สอบบัญชีกไ็ ด้ กาํ หนดจํานวนรายที่สามารถลงนามไว้ 300 ราย

5. สมาชิกในที่ประชุม: ในฐานะที่เป็ นสภาวิชาชีพบัญชี ต้ องให้ ข้อมูลต่อสาธารณชนให้ รับทราบว่าหลักการ
ที่ถูกต้ องคืออะไร ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนโครงการของรัฐบาล
คํา ชี้ แจง

เกี่ยวกับ วิ ช าชี พ บั ญ ชี เรื่ อ ง การวั ดกํา ไรขาดทุ น ซึ่ งมี หลายวิ ธี หากจะชี้ แจงในเรื่ อ งที่
หน่ วยงานรั ฐไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่ชัดเจน อาจไม่สามารถรู้ได้ ว่าจะเป็ น กําไรขาดทุน หรือเป็ น
เรื่องการชดเชย หรือเป็ นการปันส่วนงบประมาณของประเทศ ฯลฯ ดังนั้น เห็นว่าในเรื่องนี้
หากมีการร้ องขอจากภาคส่วนต่างๆ สภาวิชาชีพบัญชีมีความยินดีให้ ความร่วมมือ
นอกจากนั้นเรื่อง “ราคากลาง” ที่คาดหวังว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะมีหลักเกณฑ์ช่วยกําหนด
ขึ้นเนื่องจากประสบปั ญหาการขาดราคากลาง ซึ่งควรมีการออกกฎเกณฑ์ให้ ชัดเจนใน
เรื่ องการวั ดมู ลค่ า รวมถึ งกํา หนดขอบเขตและวิ ธีก ารพิ จารณาข้ อ มู ลที่ได้ รั บ มา ดังนั้ น
“ราคากลาง” ในที่น้ ีอาจไม่ได้ หมายถึง ราคาต้ นทุน แต่อาจหมายถึง “ราคาตลาด” ซึ่งมี
โอกาสถูกหรื อแพงกว่ าราคาต้ นทุนก็ได้ ในกรณีตัวอย่างดังกล่ าว สภาวิชาชีพบัญชียินดี
ร่วมมือให้ คาํ ชี้แจงหากได้ รับข้ อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน

6. สมาชิกในที่ประชุม: สภาวิชาชีพบัญชี ควรให้ มีการจัดอบรมด้ านศิลปะด้ านอื่นๆ บ้ างเช่น การนําเสนอ
การทํางานร่วมกัน ฯลฯ แทนที่จะเป็ นวิชาชีพเฉพาะศาสตร์ อยากให้ มีศิลป์ ด้ วย เพื่อที่จะต้ อนรับการ
ทํางานยุคใหม่ และ AEC
คําชี้แจง บทบาทสมัยใหม่ของนักบัญชี จะต้ องมี
1. ต้ องมีความเข้ าใจในธุรกิจนั้น
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2. ต้ องเข้ าใจเรื่องคน ว่าคนต้ องทํางานอย่างไรในสถานการณ์น้ันๆ และจะเพิ่ ม ตรรกวิ ภ าค
ศาสตร์ท่สี าํ คัญให้ เข้ าใจถึงสิ่งแวดล้ อม สภาพเศรษฐกิจ สภาวิชาชีพบัญชี มีโครงการที่จะ
ดําเนินการ แต่ขณะนี้ยังขาดบุคคลากร
7. สมาชิกในที่ประชุ ม: สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะเป็ นผู้ควบคุมผู้ทาํ บัญชี ผู้สอบบัญชี ต้ องการทราบว่า
สภาวิชาชีพบัญชี มีการควบคุมคุณภาพอาจารย์ผ้ ูสอนนักศึกษาบัญชีหรือไม่ อย่างไร หากเริ่มตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพของอาจารย์ผ้ ูสอนบัญชี ตั้งแต่ต้นจะช่วยทําให้ นักศึกษาบัญชีท่จี บการศึกษาแล้ วมี
คุณภาพ
คําชี้แจง

มติท่ปี ระชุม

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเป็ นการศึกษาในภาคของข้ อมูลเชิงทฤษฎี
ดังนั้ นคําถามที่ว่าอาจารย์ผ้ ูสอนวิ ชาบัญชี เป็ นอย่ างไร จึ งขอเรี ยนว่ าโดยทั่วไปก่อนหน้ านี้
อาจารย์ ผ้ ู ส อนด้ า นวิ ช าการเก่ ง มาก เพราะอาจารย์ ท่ี ส อนนั ก ศึ ก ษาจะเน้ น ให้ ส ามารถ
ปฏิบั ติงานได้ ทันที แต่ สาํ หรั บ ทุ กวั นนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว สภาวิ ชาชี พ บั ญ ชี
จึงได้ มีก ารจั ดโครงการ Train the Trainer ขึ้น เพื่ อส่งเสริ มอาจารย์สอนบัญ ชี ใน
มหาวิทยาลัย

รับทราบ

ปิ ดประชุมเวลา 12.30 น.
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