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รายงานการประชุมใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2556 

วนัเสารที์ ่29 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนาศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช 

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

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา ทาํหน้าที่พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญคร้ังน้ีมีสมาชิก 

ลงช่ือเข้าร่วมประชุมจาํนวน 282 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 275 คน สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ  

7 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่กาํหนดว่าเมื่อมี

สมาชิกสามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คนเป็นองค์ประชุม จึงขอเร่ิมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชี) ประจาํปี 2556 โดยเรียนเชิญนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพ

บัญชี ประธานในที่ประชุมและเรียนเชิญคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีข้ึนบนเวท ีเพ่ือดาํเนินการประชุมต่อไป 

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนาํกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีบนเวท ีดังน้ี 

1.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  

2.  ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี 

3.  นายสนัติ วิลาสศักดานนท์ อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร 

4.  นางปริศนา ประหารข้าศึก   กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทาํบัญชี 

5.  นายลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวาง

ระบบบัญชี 

6.  นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพ

บัญชี 

7.  นายพรชัย  กติติปัญญางาม กรรมการและนายทะเบียน 

8.  นางกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการและเหรัญญิก 

9.  นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี  กรรมการและเลขาธกิาร 

10.  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   ผู้อาํนวยการ 

 

นอกจากน้ีประธานที่ประชุมได้แนะนาํศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และศาสตราจารย์ธวัช ภษิูตโภยไคย 

อดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(สมาคมนักบัญชี) ผู้มีคุณูปการอย่างย่ิง

ต่อสภาวิชาชีพบัญชี  นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  และนายเจษฎา อนุจารี 

ประธานคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือร่วมประชุมช้ีแจงกรณีที่มีประเดน็การตีความ

ด้านกฎหมาย หลังจากน้ันได้มอบให้ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ทาํหน้าที่เลขานุการ  

การประชุม รายงานวิธปีฏบัิติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
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เลขานุการ การประชุมช้ีแจงวิธปีฏบัิติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 ในกรณีทีมี่การออกเสียงเพือ่ลงมติ จะใช้วิธีการยกมือ โดยจะขอให้สมาชิกที่ ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ยกมือขึ้น ให้ฝ่ายเลขานุการนับจาํนวน   จาํนวนเสยีงที่เหลือจะถือว่าเหน็ด้วย 

  มติที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 

 ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้ทา่นสมาชิกเสนอความเหน็ หรือถามให้กระชับและ 

ตรงประเดน็ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  
 

การประชุมจะดาํเนิน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาํหนดไว้พร้อมเอกสารการประชุม ที่ได้เผยแพร่ให้

ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหที้ป่ระชุมทราบ 

 

 ประธานแจ้งให้สมาชิกทราบว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เหน็ควรให้มีการจัดงานประชุมนักบัญชี

ทั่วประเทศคร้ังที่ 19 เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่นักบัญชีต้องทราบ  นับเป็นการ

จัดงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศคร้ังแรก ที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงได้มีการจัดคร้ังสุดท้ายในปี 2546 

หรือ 10 ปี ที่แล้วโดยสมาคมนักบัญชี 

   กาํหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์@

เซน็ทรัลเวิร์ล ในคร้ังน้ีจะเป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ “2020s Where We Are.. บทบาทของนักบัญชีใน

ทศวรรษหน้า”  โดยรูปแบบการจัดงานจะประกอบด้วยการสมัมนาทางวิชาการจาํนวน 2 วัน  บริเวณรอบงานจะ

มีซุ้มนิทรรศการของบริษัทช้ันนาํ  ในช่วงคํ่าหลังการประชุมวันแรก จะจัดงานเล้ียงอาหารเยน็พร้อมรายการ

บันเทงิบนเวท ี เพ่ือให้นักบัญชีได้พบปะ สังสรรค์กัน  ได้จัดแถลงข่าวคร้ังแรก เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่

ผ่านมา 

 

สาํหรับเน้ือหาภายใต้คาํว่า  Where we are...  เป็นการถามว่าเราจะไปไหน  เร่ิมจากจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรา

จาํนวนมากที่กาํลังจับตาดูอยู่  และประเดน็ที่จับตาดูกคื็อความเช่ือมั่น  วิชาชีพบัญชีถ้าขาดซ่ึงความเช่ือมั่นจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ    ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  ชาวต่างประเทศ อาจารย์ในสถานศึกษา

แล้ว  จะเป็นนักบัญชีที่ดีไม่ได้  จากการทาํงานภายใต้การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมที่

เปล่ียนแปลงไปและเหน็ได้ชัดเจน  คือ การเข้าสู่ ASEAN Economic Community(AEC)   ดังน้ันวิธีทาํงานจึง

ต้องเปล่ียนไป  ส่วนเร่ือง  Mega Trend ใหม่ ๆ ในประเทศไทย เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ  AEC และเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับประเทศจีน รวมทั้งเร่ืองโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน(Infrastructure)  ที่เกี่ยวเน่ืองกับ

ระบบการขนส่ง(Logistic) การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปทั้งระดับประเทศและระดับโลก  ดังน้ันจึงเหน็ว่าระดับมือ

อาชีพเทา่น้ันที่จะทาํได้   

ปัจจุบันตลาดทุนเคล่ือนไหวเรว็มาก  ดังน้ันการทาํบัญชี บันทกึบัญชีต้องควบคู่กับความเข้าใจในเร่ือง  

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)  ซ่ึงจะไปเกี่ยวพันกบัตราสารทางการเงิน  เกี่ยวข้องกบัภาษี  และไม่ใช่เพียงเฉพาะ
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ภาษีที่อยู่ในประเทศเท่าน้ัน จะต้องมีความเข้าใจภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย  ความรู้ต่างๆต้องมีการปรับ

ตลอดเวลา  และทันททีี่ประเทศเปิดรับ AEC  สภาวิชาชีพบัญชีต้องทาํอย่างไรเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม(SME) ของประเทศไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขัน  อกีด้านหน่ึงคือเร่ืองความย่ังยืนของสิ่งที่

สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมช่วยเหลือผลักดัน ซ่ึงความย่ังยืนเหล่าน้ัน จะเกิดจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี กับผู้ทาํ

บัญชีจะต้องมีการเปิดเผยที่เพียงพอ  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  ต้องมีการทาํวิจัยมากข้ึน  และใช้ข้อมูลจาก

การทาํวิจัยเหล่าน้ัน เพ่ือจะมองภาพในอนาคต  และท้ายที่สุดเม่ือยังอยู่ในภาคธุรกิจย่อมต้องเกี่ยวข้องกับเร่ือง

การวัดมูลค่า  ดังน้ันเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือที่จะก้าวข้ามศาสตร์   สภาวิชาชีพบัญชี จะใช้โอกาสในการ

สัมมนางานประชุมนักบัญชีทั่ วประเทศ เ พ่ือให้ข้อมูลเ พ่ิมเติมหัวข้อต่างๆ กับสมาชิกได้ รับทราบ  

จึงขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกเข้าร่วมงานนักบัญชีทั่วประเทศในคร้ังน้ี 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 

 

 

วาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.2555 เมือ่วนัเสารที์ ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2555  ซ่ึงเอกสารปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจาํปี 2555 หน้า 103 ถึงหน้า 120 และได้

เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมน้ีทางเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 แล้ว และระหว่างน้ัน

มีสมาชิกขอแก้ไข  หน้า 106 โดยขอตัดข้อ 3 และข้อ 4 เน่ืองจากเหน็ว่าข้อความเดิมมีความชัดเจนอยู่แล้ว 

อย่างไรกต็ามหากสมาชิกทา่นใดประสงค์จะขอแก้ไขประเดน็ใด กส็ามารถแจ้งแก้ไขในที่ประชุมได้ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอประเดน็แก้ไขดังต่อไปน้ี 

(1) หน้า 103  แก้ไขนามสกุลศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธ ์เป็น เลาหะพันธุ์ และขอโทษต่อ 

ทา่นอาจารย์ด้วย 

(2) หน้า 106 วาระที่ 3 บรรทดัที่ 2 แก้ไขจาก  “...น้ันกอ็าจไม่ต้องเข้ารับการอบรม...” เป็น “..

น้ันกไ็ม่ต้องเข้ารับการอบรม..”  

(3) หน้า 107  วาระที่ 3  ข้อ 2. แก้ไขจาก “สาํหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554”

เป็น “สาํหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554” 

(4) สารจากนายก บรรทดัแรก จากคาํว่า “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี” เป็น “คณะกรรมการสภา

วิชาชีพบัญชี” 

 

มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี พ.ศ.2555 เม่ือวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 

2555 ภายหลังการแก้ไข 
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วาระที ่3  รบัทราบผลการด าเนนิงาน 

 

 ประธานแจ้งผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี  

3.1 ด้านการสอบบัญชี 

ปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีที่ข้ึนทะเบียนทั้งสิ้น 11,469 ราย และยังคงสถานะผู้สอบบัญชีอยู่ 

8,754 ราย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมีการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับ

งานสอบบัญชีให้มีคุณภาพเทยีบเท่าสากล โดยมีการจัดอบรมสัมมนา  สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 

ออกคาํช้ีแจงเกี่ยวกบัแนวปฎิบัติและตัวอย่างต่างๆ อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเผยแพร่บทความที่

เป็นประโยชน์ในเวบ็ไซต์ และจดหมายข่าว(Newsletter) จัดทาํคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน  รวมถึงการปรับปรุงเร่ืองระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกให้กบัทา่นสมาชิกและผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

3.2 ด้านมาตรฐานการบัญชี 

จัดทาํและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ

ตีความมาตรฐานการบัญชี ให้เป็นไปตาม 2012 Edition of the Bound Volume of IFRSs 

เพ่ือให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเป็นสากล สามารถเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศได้ อีกทั้งยังจัดสัมมนาสาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรม(Focus Group) เพ่ือรับฟังความ

คิดเหน็ในกลุ่มธุรกจิต่างๆที่เกี่ยวข้อง และให้บริการตอบ ข้อหารือแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ 

ภาคเอกชน 

จัดทาํโครงการ Train the trainer : TFRS เพ่ืออบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แก่คณาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเพ่ือให้ก้าวทันกับการ

เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยโครงการน้ีไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย

แต่อย่างใด 

 

  3.3 ด้านการทาํบัญชี 

พัฒนาศักยภาพทางด้านการทาํบัญชีเพ่ือให้ก้าวหน้าทนักับสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง

ไป และร่วมมือกบัองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกบังานทางด้านบัญชี เช่น กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กรม

ส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะมีการลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคม

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(สสวท)  เพ่ือเผยแพร่โปรแกรมบัญชี   

My GL/My IC ให้กบัธุรกจิ SME  เพ่ือยกระดับธุรกจิ SME สามารถทาํบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น 

ยกระดับจรรยาบรรณของผู้ทาํบัญชี  โดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) จัดอบรมสัมมนาผู้ทาํบัญชีเกี่ยวกับการย่ืนแบบ บช.1

ของธุรกิจที่มีการทาํธุรกรรมกับภาครัฐ และเป็นตัวแทนในการเจรจากับ ปปช. ถึงกรณีที่ต้อง
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จัดทาํแบบ บช. 1 เพ่ิมวงเงินของสัญญา จาก 0.5 ล้านบาทเป็น 2 ล้านบาท เพ่ือลดภาระของ

ผู้ทาํบัญชีในการจัดทาํแบบ 

 

  3.4 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

  จัดให้มีการแข่งขันตอบคาํถามทางบัญชี (Thailand Accounting Challenge) เพ่ือเป็น

แนวทาง การสร้างผลงานนักศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีเวทใีนการแสดงออก

ซ่ึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชีและการทาํงานร่วมกนัเป็นทมี 

จัดอบรมผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษา

ต่างๆ พัฒนาหลักสูตรทางบัญชีให้มีเน้ือหาทนัสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ 

 

  3.5 ด้านบัญชีภาษีอากร 

  มุ่งมั่นเพ่ือลดช่องว่างระหว่างหลักการบัญชีภาษีอากรกับหลักการบัญชี เพ่ือลดภาระ

ของผู้ประกอบธุรกิจและจัดอบรมความแตกต่างด้านภาษีในกลุ่มประเทศ AEC เพ่ือเตรียม

ความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  

3.6  ด้านวางระบบบัญชี 

พัฒนาบุคลากรด้านการวางระบบงาน Business Process Development  ซ่ึงเป็นคร้ัง

แรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง โดยร่วมกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงได้จัดแล้ว 2 รุ่น และจะจัดต่อเน่ืองต่อไป 

จัดอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏบัิติงานทั้งด้านวางระบบบัญชีและการควบคุม

ภายในที่ดีแก่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี เจ้าของธุรกจิ SME   

    

3.7 ด้านบัญชีบริหาร 

 จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาให้นักบัญชีมีความรู้ข้ามศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ทาํงาน และการวางแผน 

 
3.8 ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

จัดทาํโครงการ Diploma in Thai Financial  Reporting เป็นการทดสอบความรู้ TFRS  

ผู้สอบผ่านการทดสอบน้ีสามารถทาํงานด้านบัญชีได้ทั่วโลก  ซ่ึงทางสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เหน็ชอบกบัโครงการน้ีเช่นกนั 

จัดทาํหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC  และจัดอบรมหลักสูตรที่

จาํเป็นในราคาประหยัดเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงการอบรมและการเรียนรู้ ได้มากขึ้น 
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อนุมัติช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองให้กับสถาบันและหน่วยงานต่างๆที่จัดการ

อบรมสมัมนา 

 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบผลการดาํเนินงาน 

 

วาระที4่    พจิารณารบัรองงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 
 

     เหรัญญิก แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้เผยแพร่งบการเงินสาํหรับปีสิ้ นสุด วันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งน้ี รายละเอยีดของงบการเงินจะปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 

หน้า 121 ถึง หน้า 148 และนาํเสนอโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

 4.1 งบรายได้รายจ่าย 

 รายได้จากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้ น 8.2 ล้านบาท จากรายได้ค่าอบรมที่เพ่ิมข้ึน 6.7 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้ นในอัตรา 18%  รายได้จากการบริการสมาชิก 1.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นในอัตรา 4% สรุป

โดยรวมรายได้รับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 10.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอตัรา 10% 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพ่ิมขึ้น 4.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอัตรา 18% ซ่ึงเป็นไปในทศิทาง

เดียวกบัรายได้ค่าอบรมที่เพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 3.9 ล้านบาท ลดลงในอัตรา 9% 

เน่ืองจากในปี 2555  ไม่มีค่าใช้จ่ายในทางนิติกรรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารอาคารลดลง  

สรุปโดยรวมค่าใช้จ่ายลดลง 7.4 ล้านบาท ลดลงในอัตรา 7%  และในปี 2555 ผลการ

ดาํเนินงานสุทธิ สภาวิชาชีพบัญชี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 15.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 

2554 สภาวิชาชีพบัญชี มีรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนประมาณ 17.6 ล้านบาท  

  4.2 งบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรพัย ์    สนิทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 27.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่ารวมเงินลงทุนช่ัวคราว และเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้ น 45.0 

ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจาํ เงินฝากกระแสรายวัน ทั้งน้ีมีอัตรา

ดอกเบ้ียรับสงูขึ้นกว่าปีก่อน 

- ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลง 1.0 ล้านบาท เน่ืองจากมีการรับคืนกู้ยืมเงินช่วงนํา้ท่วมจาก

พนักงาน 

-  ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 16.8 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่อมราคา สิทธิการเช่า 

ประกอบด้วย อาคารที่ทาํการเก่าสมาคมนักบัญชี สามเสน และที่ดินเปล่าที่ซังฮ้ี 

 หนี้ สิน    หน้ีสนิรวมเพ่ิมข้ึน 11.8 ล้านบาทแบ่งเป็น  

- รายได้รับล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 25.5 ล้านบาท 

- เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ลดลง 8.5 ล้านบาท  

- ภาระผูกพันระยะยาวบัตรสทิธพิิเศษ ลดลง 5.2 ล้านบาท  

 เงินทุนสะสม รายการที่สาํคัญประกอบด้วย 

  -   เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชี วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 85.5 ล้านบาท 
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-   เงินกองทุนทั่วไป วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 170.3 ล้านบาท (รวมเงินบริจาคทั่วไป 

30.2 ล้านบาท) 

 

มติประชุม รับรองงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 

 

วาระที ่5  พจิารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

 5.1 ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัทีไ่ดผ้่านที่ประชุมใหญ่เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2555  

 

นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห์ อนุกรรมการจัดทาํร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ช้ีแจงการแก้ไขร่างข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชี ทีไ่ดม้ีการน าเสนอ ดังน้ี 

 

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ปี 2555  มีจํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย 

  1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ..... คณะกรรมการกาํกับดูแลการประกอบ

วิชาชีพบัญชี(กกบ.) รับทราบแล้ว  

  2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบาํรุงสมาชิก และค่าธรรมเนียม พ.ศ..... กกบ. ให้ความ

เหน็ชอบแล้ว 

  3) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เ ง่ือนไข และคุณสมบัติของ                  

ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชี พ.ศ. ....  กกบ. มีมติขอให้ปรับปรุงเน้ือหา 

 4) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....   

   กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหาและขอให้แยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกเป็นเร่ืองหลักเกณฑแ์ละ

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอกีฉบับเป็นเร่ืองหลักเกณฑก์ารอบรมสมัมนา 

 

สาํหรับร่างข้อบังคับ 2 ฉบับที่ให้มีการปรับปรุงเน้ือหา สรุปได้ดังน้ี 

 1. ร่างข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบติัของผูข้ึ้น

ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี พ.ศ. ....   

 กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหา ดังน้ี 

 1) ให้ตัดเร่ืองผู้ทาํบัญชีที่เป็นสมาชิกออก  

 เน่ืองจากสมาชิกสามารถเป็นผู้ทาํบัญชีได้ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 อยู่แล้ว 

 2) ระยะเวลาในการชาํระค่าธรรมเนียมสมาชิก  

  ร่างเดิม  กาํหนดให้ชาํระภายในวันทาํการสดุท้ายของปี  

  ร่างใหม่ มีการปรับปรุงให้ชําระค่าธรรมเนียมสมาชิกถึงวันทาํการสุดท้ายของปี เว้นแต่ชาํระ

ผ่านธนาคารหรืออินเตอร์เนต็จะชาํระได้ถึงวันสิ้นสุดของปี เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นเร่ืองการชาํระค่าธรรมเนียม

สมาชิก  
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 2. ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

พ.ศ. ....   

  กกบ. ขอให้ปรับปรุงเน้ือหา และให้แยกเป็น 2 ฉบับ  ดังน้ี 

 ฉบับที่  1 ร่ างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบ บัญชี                  

รับอนุญาต พ.ศ. .... เน้ือหาเกอืบทั้งหมดยังคงเดิม เว้นแต่ 

 1) กรณีผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต 

   ร่างเดิม ต้องแจ้งเปล่ียนผู้ให้การฝึกหัดงาน 

                    ร่างใหม่ ปรับปรุงให้สิทธิผู้ฝึกหัดงานแจ้งเปล่ียนผู้ให้การฝึกหัดงานหรือไม่กไ็ด้  หากไม่แจ้ง

เปล่ียนจะไม่สามารถนับช่ัวโมงการฝึกหัดงานระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 

 2) ระยะเวลาในการชาํระค่าธรรมเนียมผู้สอบบบัญชีรับอนุญาต 

   ร่างเดิม กาํหนดให้ชาํระภายในวันทาํการสดุท้ายของปี 

           ร่างใหม่ มีการปรับปรุงให้ชําระถึงวันทาํการสุดท้ายของปี เว้นแต่ชําระผ่านธนาคารหรือ

อินเตอร์เน็ตจะชําระได้ถึงวันสิ้ นสุดของปี เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นเร่ืองการชําระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 

   

 ฉบบัที ่2  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม

ประชุมสมัมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... เน้ือหาเกอืบทั้งหมดยังคงเดิม เว้นแต่ 

 1) ลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการอบรม 

      ร่างเดิม  ผู้จัดการอบรมต้องไม่เคยถูกเพิกถอนความเหน็ชอบมาก่อน 

                 ร่างใหม่  มีการปรับปรุงเพ่ือไม่ให้ผู้จัดการอบรมต้องถูกตัดสิทธิตลอดไป หากเวลาถูกเพิก

ถอนพ้นจาก 3 ปี แล้ว ให้ถือว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม 

 2) แก้ไขระยะเวลายื่นขอความเหน็ชอบหลักสตูรและวิทยากร 

       ร่างเดิม  ผู้จัดการอบรมต้องย่ืนขอความเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 15 วัน  

       ร่างใหม่  ปรับปรุงให้ย่ืนขอความเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาํการ 

  สรุปคือร่างข้อบังคับเดิมทั้ง 2 ฉบับ กกบ.ขอให้ปรับปรุงเน้ือหาและแยกเพ่ิมเติมเป็น 3 ฉบับ

น้ัน สภาวิชาชีพบัญชี ไม่ได้แก้ไขในสาระสาํคัญเพียงปรับปรุงให้ยืดหยุ่นขึ้นเพ่ือให้สิทธิแก่สมาชิกและผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี จึงขอให้พิจารณาให้ความเหน็ชอบอกีคร้ังตามที่ กกบ. เสนอให้ปรับปรุง 

  

 ทั้งนี้  สมาชิกในทีป่ระชุมมีประเด็นสอบถามใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกต ดงันี้  

 1. ประเด็นเรือ่งผูข้ึ้นทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี 

  สมาชิกในที่ประชุม:  ให้ความเหน็ดังน้ี 

  .ข้อ 5.1 ผู้ขึ้นทะเบียนกบักรมพัฒนาธุรกจิการค้าแล้วจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ

บัญชี อกีหรือไม่ จากเดิมกรมพัฒนาธุรกจิการค้าไม่เกบ็ค่าธรรมเนียม สภาวิชาชีพบัญชีจะเกบ็หรือไม่ 

       .ข้อ 5 วรรค 2 ที่กาํหนดว่าผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชีที่ไม่มีสัญชาติไทย “ต้องมีความรู้” 

จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ 
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    .ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะเร่ืองวุฒิการศึกษาเทา่นั้น ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองประสบการณ์ 

  .ข้อ 8 วรรคแรก จัดให้มีบัตรประจาํตัว เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร 

       .ประเดน็อื่นซ่ึงเป็นข้อสงัเกตในเร่ือง การควบคุมผู้ทาํบัญชี ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

บัญญัติมาตรการการควบคุมไว้ในหมวด 6  กาํหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีควบคุมผู้ทาํบัญชี โดยปัจจุบัพระราช

บัญญัติวิชาชีพบัญชีบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 9 ปี ประกอบกบัมีการออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 แล้ว และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบโดยทั่วกันว่ามี

การคอรัปช่ันเกิดข้ึนในประเทศไทย ดังน้ันจึงควรได้เวลาแล้วที่ผู้ทาํบัญชีต้องถูกควบคุมคุณภาพเพ่ือลดภาระ

ของผู้สอบบัญชี                     

 การช้ีแจง 

 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: ประเดน็ดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองที่มีการแก้ไข ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบจากสมาชิก

ในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประจาํปี 2555 แล้ว โดยไม่ได้มีการแก้ไข 

 ประธาน: แจ้งว่าจะพยายามศึกษาต่อไปว่าจะควบคุมผู้ทาํบัญชีอย่างไร หากข้อบังคับไหนไม่ชัดเจนจะ

นาํมาแก้ไขใหม่อกีคร้ัง 

 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: การเป็นผู้ทาํบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น้ัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้มีประกาศกาํหนดให้บุคคลที่จะเป็นผู้ทาํบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพ

เป็นผู้ทาํบัญชี  และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้ น

ทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชีกบัสภาวิชาชีพบัญชี ก่อน จึงจะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้  

ทั้งน้ีในส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ไม่ต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีอีก 

เพราะกฎหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 

 ส่วนค่าธรรมเนียมสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงเกบ็เหมือนเดิม คือ กรณีผู้ขึ้นทะเบียนจบปริญญาตรี

ปีละ 500 บาท ตํ่ากว่าปริญญาตรีปีละ 300 บาท 

 

 2. ประเด็นเรือ่งผูส้อบบญัชี 

 สมาชิกในที่ประชุม:  การเขียนเพ่ืออ้างถึงมาตราของแม่บทเพ่ือความง่ายต่อการยกร่าง เห็นว่าไม่

จาํเป็นต้องอ้าง “แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ” เพราะในอารัมภบทได้อ้างองิไว้แล้ว  

            กรณีเกี่ยวกบัการลงลายมือช่ือ 300 รายของผู้สอบบัญชีอยู่ในส่วนใดของร่างข้อบังคับ เดิมสมัยที่เป็น

สมาคมนักบัญชี มีจํานวน 180 รายต่อปี แต่เมื่อเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  

(ก.บช.) แล้ว ได้ปรับเป็น 300 รายต่อปี 

 การช้ีแจง 

 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: เร่ืองการเขียนร่างข้อบังคับจะรับไปพิจารณาในการยกร่างข้อบังคับต่อไป 

            ประธาน: สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจํานวนรายที่เหมาะสมในการลงลายมือช่ือคือ

จาํนวนเทา่ใด 

 3. ประเด็นเรือ่งชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเนือ่ง 

            สมาชิกในที่ประชุม:  การเขียนกรณีอ้างถึง 7.1 โดยไม่ต้องเขียนคาํว่า “ข้อ” สาํหรับข้อ 9.3 การสิ้น

ผลตามมาตรา 41  ใช้เวลากี่ปี 3 ปี หรือ 4 ปี 
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 การช้ีแจง 

              นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: ประเดน็ดังกล่าวน้ีไม่ใช่เร่ืองที่มีการเสนอให้แก้ไข ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบ

จากสมาชิกในประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีประจาํปี 2555 แล้ว  

 

 

มติทีป่ระชุม   ให้ความเหน็ชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ได้ผ่านที่ประชุมใหญ่เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 

2555  ซ่ึงได้มีการปรับปรุงและแยกเพ่ิมเติมจาํนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

        (1)หลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาํบัญชี พ.ศ. .... 

        (2)หลักเกณฑแ์ละคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... 

    (3)หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสมัมนาของผู้สอบบัญชีรับ  

        อนุญาต  พ.ศ. .... 

 

วาระ 5.2     ร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีเสนอขอใหพ้จิารณาฉบบัใหม่ 1 ฉบบั คือ 

       การประชุมใหญ่และการเสนอเรือ่งใหที้ป่ระชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 
 

 นายสุพจน ์สิงหเ์สน่ห ์: นาํเสนอที่ประชุมดังน้ี 

  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับน้ี เป็นร่างข้อบังคับฉบับใหม่ที่ขอให้สมาชิกสามัญเห็นชอบ คือ  

ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 

 เดิมมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 และ 8 ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกัน จึงยกเลิก 2 ฉบับเดิม 

แล้วยกร่างใหม่ โดยมีสาระสาํคัญที่แก้ไขปรับปรุง 4 เร่ือง คือ 

 (1) การแสดงหลักฐานบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชนของสมาชิก 

 (2) การประชุม 

 (3) การนาํเร่ืองที่สมาชิกเสนอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

 (4) การลงมติ 
 

 1. การแสดงหลกัฐานบตัรสมาชิกหรือบตัรประชาชนของสมาชิก มีดงันี้  

 1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมใหญ่  

 ฉบบัเดิม ให้แสดงหลักฐานต้นฉบับทั้ง 2 อย่าง   

 ร่างใหม่  ให้แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง 

1.2 กรณีสมาชิกสามัญเข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ และกรณีสมาชิกสามัญรับรองให้เสนอเร่ือง

บรรจุเป็นวาระการประชุม  

     ฉบบัเดิม ไม่ได้ระบุให้แนบหลักฐาน   

  ร่างใหม่  ให้แนบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง เพ่ือให้เกิดความ  

  รอบคอบ 

 2. การประชุม 

 2.1 กรณีองค์ประชุมไม่ครบและกรณีประธานในที่ประชุม  

 ฉบบัเดิม ไม่ได้ระบุเร่ืองดังกล่าวไว้ แต่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

 ร่างใหม่  นาํเร่ืองดังกล่าวมากาํหนดไว้ในร่างข้อบังคับน้ีด้วย เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน โดย 
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 กรณีองค์ประชุมไม่ครบ เมื่อพ้นเวลา 30 นาที หากเป็นกรณีเรียกประชุมเพราะสมาชิกร้อง

ขอให้เรียกประชุม ให้งดการประชุม หรือกรณีคณะกรรมการเรียกประชุมให้เล่ือนการประชุม แล้วแต่กรณี 

 กรณีประธานในที่ประชุม คือนายกสภาวิชาชีพบัญชี หากปฏบัิติหน้าที่ไม่ได้ให้อุปนายกแทน 

หากอุปนายกปฏบัิติหน้าที่ไม่ได้ให้สมาชิกสามัญที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ปฎิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี 

 2.2 ผู้จัดทาํรายงานการประชุม  

                      ฉบบัเดิม นายกสภาวิชาชีพบัญชี  

                      ร่างใหม่   ให้เลขาธกิารสภาวิชาชีพบัญชี 

 3. การน าเรือ่งทีส่มาชิกเสนอบรรจุในระเบยีบวาระการประชุม   

 3.1 กรณีไม่ใช่ร่างข้อบังคับ  

 ฉบบัเดิม ไม่ได้กาํหนดชัดเจนว่าให้นาํเข้าวาระเมื่อใด  

 ร่างใหม่  ให้นาํเข้าวาระการประชุมคร้ังต่อไป หรือคณะกรรมการเหน็ควรตั้งอนุกรรมการ

กล่ันกรองก่อนกไ็ด้ เมื่อพิจารณาเสรจ็แล้วให้นาํเข้าวาระการประชุมคร้ังต่อไป 

 3.2 กรณีเป็นร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี   

 ฉบบัเดิม ตั้งกรรมการเพ่ือกล่ันกรอง  

 ร่างใหม่  เปล่ียนเป็นต้ังอนุกรรมการเพ่ือกล่ันกรองแทน เป็นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

 4. การลงมติ 

  ฉบบัเดิม   ใช้วิธยีกมือ   

  ร่างใหม่     ใช้วิธียกมือ หรือ ใช้บัตรลงคะแนน หรือ วิธีการอื่นใดตามที่ประธานเหน็ควร              

ทั้งน้ีการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิธปีฏบัิติของสภาวิชาชีพอื่น ๆ 

 

 ทั้งน้ี สมาชิกในที่ประชุมมีประเดน็สอบถามให้ความเหน็และข้อสังเกต ดังน้ี 
 

    - ข้อ18 วรรค 2 มีคาํว่า “คราวต่อไป” 2 คาํ คราวต่อไป คาํแรก หมายถึงการประชุมคร้ัง

น้ี ควรมีการเขียนใหม่ 

  - ข้อ 11 กรณีองค์ประชุมไม่ครบ และคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมให้เล่ือนการ

ประชุมออกไป และให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีเรียกประชุมอีกคร้ังภายใน 30 วัน และในการประชุมคร้ังน้ีให้องค์

ประชุมประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มาประชุม กรณีน้ีควรนับองค์ประชุมให้ครบ 200 เหมือนเดิม 

   -ข้อ 16 ประธานมีอาํนาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เล่ือนการ

ประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เหน็สมควร โดยก่อนดาํเนินการดังกล่าวให้ประธานควรขอมติที่ประชุมก่อน 

   -ข้อ 18 คราวต่อไปควรเป็นปีหน้า 

   -ข้อ 21 การเสนอร่างข้อบังคับต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

   -ข้อ 22 กรณีที่ประชุมอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง

ข้อบังคับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ขัดกับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบังคับน้ันได้ อาจทาํให้สมาชิกไม่ทราบว่า

แก้ไขเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 
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การช้ีแจง 

 ประธาน: เน่ืองจากยังไม่มีการประชุมจึงต้องระบุว่าให้นาํเข้าที่ประชุมคราวต่อไป 

 นายเจษฎา  อนุจารี : คราวต่อไปทั้ง 2 คาํน้ี ถือว่าความหมายเดียวกัน และตามข้อ 22 อาจหมายถึง 

มอบอาํนาจหรือไม่มอบอาํนาจกไ็ด้ จึงไม่จาํเป็นต้องแก้ไขข้อความตามข้อ 22 ดังกล่าว 

 ประธาน : ให้นายเจษฎา อนุจารี ประธานคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างข้อบังคับสภาวิชา ชีพบัญชี                        

รับข้อเสนอของสมาชิกไปพิจารณา แล้วประกาศร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีขึ้ นเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

เพ่ือให้สมาชิกรับทราบ  

 

มติทีป่ระชุม   ให้ความเหน็ชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอขอให้พิจารณาฉบับใหม่ 1 ฉบับ คือ 

  การประชุมใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. .... 

 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี พ.ศ.2556 

 

เลขานุการ ได้นาํเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังผู้สอบ

บัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2556 

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของสภา

วิชาชีพบัญชี ประจาํปี 2556 ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รวมทั้งมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี  และเหน็ควรนาํเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบ ดังน้ี 

 1.แต่งต้ังนายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักด์ิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาว 

วันนิษา  งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 สาํนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชี

ประจาํปี 2556 

 2.ให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2556 เป็นเงินจํานวนเงิน 180,000 บาท (หน่ึงแสน

แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

มติทีป่ระชุม 1. เหน็ชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ประจาํปี 2556 คือ  

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักด์ิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4752 หรือ 

นางสาววันนิษา  งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 6838  

สาํนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ 

 2. เห็นชอบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 180,000 บาท  

   (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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วาระที่7       พิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่

ครบวาระ 

เลขานุการ นาํเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงวาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคคล

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ 

 

1. สรุปความเป็นมา 

1.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ กาํหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ

จาํนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความ

เหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีจากบุคคลผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซ่ือสัตย์สุจริต

เป็นที่ประจักษ์ และมาตรา ๕๑ กาํหนดให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 

๓ ปี แต่ดาํรงตาํแหน่งเกนิ ๒ วาระติดต่อกนัไม่ได้ 

1.2 ปัจจุบันคณะกรรมการจรรยาบรรณมีจาํนวนทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่ 

1) นายกมล      จันทมิา  ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

2) นายบุญรอด     โบว์เสรีวงศ์ กรรมการจรรยาบรรณ  

3) นายศุกรีย์      แก้วเจริญ กรรมการจรรยาบรรณ  

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม กรรมการจรรยาบรรณ  

5) นางวิไล      จ๋วงพานิช กรรมการจรรยาบรรณ 

6) นางสาวสภุา    ปิยะจิตติ กรรมการจรรยาบรรณ 

7) รองศาสตราจารย์วัฒนา  ศิวะเกื้อ กรรมการจรรยาบรรณ 

8) นางสาวสมศรี   ธญัญชีวี กรรมการจรรยาบรรณ 

9) นายมานิต    บุญประกอบ กรรมการจรรยาบรรณ 

10) นายสคุนธ ์    กาญจนหัตถกจิ กรรมการจรรยาบรรณ 

11) นางภัทรียา    เบญจพลชัย กรรมการจรรยาบรรณ 

12) นายอาทติย์    จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ 

13) นางสาวบุบผา   อนันตวัฒน์ กรรมการจรรยาบรรณ 

14) นางสาวสณุี    ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ 

1.3 ในปี 2556 มีกรรมการจรรยาบรรณที่จะพ้นตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 คน ดังน้ี 

1) นายกมล       จันทมิา  (ดาํรงตาํแหน่งครบ 2 วาระ) 

2) นายบุญรอด     โบว์เสรีวงศ์ (ดาํรงตาํแหน่งครบ 2 วาระ) 

3) นายศุกรีย์     แก้วเจริญ (ดาํรงตาํแหน่งครบ 1 วาระ) 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม (ดาํรงตาํแหน่งครบ 1 วาระ) 

 

ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาํหนดไว้ว่า 

“ให้กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระปฏบัิติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการจรรยาบรรณ

ใหม่จะเข้ารับหน้าที่” 
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1.4  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงมีคาํสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2/2556 เร่ือง   

      แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี  

  ให้ความเหน็ชอบเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจาํปี 2556 โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี  

(1)  ดร. มารวย    ผดุงสทิธิ์ ประธานอนุกรรมการ 

(2)  นางฤดี   จิวาลักษณ์ อนุกรรมการ 

(3)  นายเจษฎา อนุจารี  อนุกรรมการ 

(4)  นายปกรณ์ เพญ็ภาคกุล อนุกรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2552 ในการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร 

สรรหา ตลอดจนคัดเลือกบุคคลผู้ซ่ึงมีความเที่ยงธรรมและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๐) เร่ือง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

จรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

2. ผลการด าเนนิการ 

คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ได้ดําเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก 

ให้เข้ารับการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี โดยได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ตลอดจนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแล้ว มีมติเสนอรายช่ือบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภา

วิชาชีพบัญชี ประจาํปี 2556 พิจารณาให้ความเหน็ชอบ ดังน้ี 

 1) นายศุกรีย์         แก้วเจริญ   ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม   ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2  

 3) นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์   ให้ดาํรงตาํแหน่งวาระที่ 1 

 

3.ขอ้กฎหมาย 

3.1 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๕๐ “ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  

ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี แต่งตั้งโดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี จากผู้ซ่ึงมีความเที่ยง

ธรรมและมีความซ่ือสตัย์สจุริตเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นสมาชิกสามัญ 

(๒) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กาํหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  

(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(๔)  ไม่ดาํรงตาํแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตาม 

  พระราชบัญญัติน้ี  
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ในกรณีที่เป็นการสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ได้วินิจฉัยเร่ืองเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กฎหมาย

กาํหนดให้มีหน้าที่ดูแลเร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแต่งต้ังผู้แทนของตน เพ่ือเป็นกรรมการ

จรรยาบรรณตามวรรคหน่ึงได้ ในกรณีน้ีไม่ให้นาํความในวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) มาใช้บังคับ  

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้วยกันคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการ 

และจะให้มีผู้ดาํรงตาํแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกาํหนดกไ็ด้”  

มาตรา ๕๑ “ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการ

แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกนิสองวาระติดต่อกนัไม่ได้  

ให้กรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งตามวาระปฏบัิติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ

จรรยาบรรณใหม่จะเข้ารับหน้าที่”  

 

3.2 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัที่ ๑๐)  เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชีของ 

 ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ขอ้ ๓ “ผู้ที่จะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการจรรยาบรรณต้องประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหน่ึงด้านใด 

หรือหลายด้านรวมกนัมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี” 

 

สมาชิกในทีป่ระชุมใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตดงันี้  

1. ประเดน็การลงมติให้ความเหน็ชอบขอให้ลงมติทลีะทา่น 
 

     คาํช้ีแจง  ตกลงให้มีการลงมติให้ความเหน็ชอบทลีะทา่น 

  

 2. ประเดน็ข้อสงัเกตเกี่ยวกบัวัยวุฒิและประสบการณ์ 

 กรรมการจรรยาบรรณควรจะเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์มาก เช่น คุณศุกรีย์  แก้วเจริญ  

เคยเป็นผู้จัดการในตลาดหลักทรัพย์และตาํแหน่งอื่นหลายตาํแหน่ง นอกจากน้ียังเป็นที่ปรึกษาหลาย

แห่ง มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงาน และเป็นผู้บริหารที่ดี เพราะกรรมการจรรยาบรรณต้อง

พิจารณาหลายเร่ืองด้วยกนั  สาํหรับคุณประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ มีอายุน้อย และมีประสบการณ์เป็น

อนุกรรมการสอบสวน สภาวิชาชีพบัญชี ประสบการณ์ในบริษัทเอกชน อาจมีประสบการณ์ด้านการ

สอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอม็จี ออดิท(ประเทศไทย) จาํกัด ระยะเวลา 2 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีเป็น

ส่วนใหญ่ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ  ซ่ึงผู้ที่จะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ควรจะค่อนข้างอาวุโส  มีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านบริหารงานทั้งในด้านการบัญชี 

และด้านการสอบบัญชี   

คาํช้ีแจง  สาํหรับประวัติของคุณประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์  ในปี 2530-2543 อยู่ที่บริษัท สาํนักงาน 

พีท มาร์วิค สุธี จํากัด 13 ปี และ ในปี 2544-2546 อยู่ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท 
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(ประเทศไทย) จาํกัด อีก 3 ปี หลังจากน้ันออกมาร่วมงานบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จาํกัด 

จนถึงปัจจุบัน และในปี 2549-2556 เป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนอยู่แล้ว ซ่ึงมี

ระยะเวลาการทาํงานให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะคณะอนุกรรมการสอบสวน ประมาณ 

5-6 ปี  และขอเรียนช้ีแจงประเดน็ข้อสงัเกตเกี่ยวกับวัยวุฒิและประสบการณ์ใน 2 ประเดน็ 

ดังน้ี 

1. ประเดน็การมีส่วนได้เสีย(Conflict of Interest) คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่

เหมาะสมเหน็ว่าสามารถทาํได้ เพราะว่าในกรณีที่มีเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกมี็ประกาศ

ชัดเจนว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกบัการพิจารณาเร่ืองน้ันๆ 

2. ประเด็นด้านอาวุโสและประสบการณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นอนุกรรมการ

ตรวจสอบหลายปี และผ่านการตรวจสอบมาแล้วหลายกรณี มีความเข้าใจในวิธีการ

ตรวจสอบ เป็นผู้มีความชาํนาญและประสบการณ์ในสดัส่วนที่สามารถยอมรับได้ 

 

มติทีป่ระชุม    ให้ความเหน็ชอบบุคคลตามรายช่ือดังน้ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ แทนกรรมการที่

ครบวาระ 

 1) นายศุกรีย์            แก้วเจริญ    ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม    ให้ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระที่ 2  

 3) นายประวิทย์     วิวรรณธนานุตร์    ให้ดาํรงตาํแหน่งวาระที่ 1 

 

วาระที ่8   เรือ่งอื่นๆ(ถา้มี) 

สมาชิกในทีป่ระชุมมีขอ้ซกัถามดงันี้  
 

1. สมาชิกในที่ประชุม: การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศที่ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวถึงเกี่ยวกับการ

คิดค่าอบรมค่าสมัมนา 7,500  บาท  มีความเหน็ว่าแพงไป ราคาไม่ควรเกิน 6,000 บาท น่าจะเหมาะสม

กว่า สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้มากอยู่แล้ว เพ่ือสมาชิกสามารถเข้าร่วมงานจาํนวนมากขึ้น 

 

     การช้ีแจง  การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ  ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ  7,800  บาทต่อท่าน  

ค่าบัตร ชาํระภายในวันที่กาํหนด(Early  Bird) ราคา  7,500  บาทต่อท่าน โดยมีเหตุผล

หลักของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง คือ ค่าสถานที่ เน่ืองจากอยู่ใจกลางเมือง คือ ที่โรงแรมเซน็

ทาราแกรนด์@เซน็ทรัลเวิร์ล และมีงานเล้ียงอาหารเยน็ รวมถึงมีกจิกรรมบันเทงิช่วงเยน็ของ

วันแรก มีการแสดงคอนเสิร์ต ซ่ึงราคา Early Bird กยั็งตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายต่อท่าน ซ่ึงสภา

วิชาชีพบัญชี พยายามขอสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการจัดงานน้ี ดังน้ันจึงขอเชิญสมาชิกทุก

ทา่นมาร่วมงานคร้ังน้ีด้วย   
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2.   สมาชิกในที่ประชุม: มีข้อสงสัยว่าการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีทุกคร้ังที่ผ่านมา เคยมีการจัดให้มี

ช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง สาํหรับผู้ทาํบัญชีและผู้สอบบัญชีให้กับผู้เข้าประชุม แต่การประชุม

คร้ังน้ีไม่มีช่ัวโมง จึงมีความเหน็ว่าน่าจะจัดให้มีเหมือนเดิม เพราะเหตุใดจึงเปล่ียนไป? 

การช้ีแจง  เร่ืองของช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ปีน้ีไม่ใช่ปีแรกที่ไม่มีช่ัวโมงการพัฒนาความรู้

ต่อเน่ือง  โดยในปีก่อนกเ็ช่นเดียวกัน ซ่ึงมีเหตุผลหลัก คือ การจัดให้มีการนับช่ัวโมงการ

พัฒนาความรู้ต่อเน่ือง  จะมีเวลาระบุเป็นช่วงเวลา 11.00 น.-12.30 น. ซ่ึงการประชุม

ใหญ่สามัญยังดาํเนินการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ จึงอาจทาํให้เกิดการถกเถียงกันระหว่าง

สมาชิกที่ต้องการนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ว่าให้เร่ิมนับช่ัวโมงการอบรม

ช่วงเวลาใด และเพ่ือให้การประชุมใหญ่มีการเปิดรับการอภิปรายอย่างเตม็ที่ เพราะฉะน้ัน

กรณีของการจัดให้มีการนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองจึงต้องงดไป 

 

3. สมาชิกในที่ประชุม:  ที่ทาํการสมาคมนักบัญชีเก่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ทาํประโยชน์อะไรบ้าง อย่างไร  

และมีการดูแลสถานที่  อย่างไรบ้าง  และปัจจุบันเป็นอย่างไร 

การช้ีแจง   สาํนักงานสมาคมนักบัญชี (ที่สามเสน) อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันศึกษาแห่งหน่ึง  

และในขณะเดียวกันมีการเปล่ียนผู้บริหารของสถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพบัญชี จะ

รีบเร่งติดตาม เช่ือว่าน่าจะมีความคืบหน้า และหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในการ

ประชุมคร้ังต่อไป 

4.   สมาชิกในที่ประชุม : อภิปรายว่า ในข้อบังคับ(ฉบับที่ 19) เร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2553 ข้อ 3 คาํนิยามคาํสดุท้ายว่า “ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี” สมาชิก

มีความเหน็ส่วนตัวสรุปได้ 5 ประการดังต่อไปนี้  

ประการที่ 1. นักบัญชีเสมือน “นักมายากล” จากการกล่าวขององค์ปาฐกในการประชุมนักบัญชีทั่ว

ประเทศคร้ังที่ 1 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2509 ซ่ึงมีนายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจัดการประชุม องค์ปาฐก คือ ศ.ดร.ป๋วย อึ้ งภากรณ์ 

ซ่ึงขณะน้ันดาํรงตาํแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประการที่  2.  ประมาณ พ.ศ.2520  คณะกรรมการสมาคมนักบัญชี  ไ ด้มีมติ เ รียนเ ชิญ  

ศ.ดร.เสริม วินิจฉัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น “สมาชิกกิตติมศักด์ิ” แต่ได้รับการ

ปฏเิสธ 

ประการที่ 3. ประมาณ พ.ศ.2530 ซ่ึงศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีเป็นนายกสมาคมนักบัญชี ได้จัด

ท่องเที่ยวภาคอีสาน ปรากฎว่า มีผู้สอบบัญชีรายหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานีร้องเรียนต่อคุณหญิงว่า 

เขาได้รับการข่มขู่ให้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีจากผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัด ด้วยการวางปืนบน

โตะ๊บังคับให้ลงนาม 

ประการที่ 4. ตัวข้าพเจ้าเองแม้จะเข้ามาเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทาํงาน ตลอดจนตาํแหน่ง

อื่นๆ อกีมากตั้งแต่ปี 2520 ของสมาคมนักบัญชี จนถึงปี 2554 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมเวลา 34 ปี  

ในโอกาสที่ ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนของประธานคณะกรรมการด้านการบัญชีภาษีอากรและประธาน

อนุกรรมการจัดทาํร่างข้อบังคับเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงใน



 

 

 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
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การประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี ประธานในที่ประชุมเรียกขานเฉพาะช่ือข้าพเจ้า เป็นการปราม 

กรณีที่อภิปรายในสิ่งที่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจ โดยไม่มีคาํว่า “คุณ” นาํหน้าแต่อย่างใด 

ประการที ่5. ประมาณ พ.ศ. 2530  อนัเป็นปีแรกที่กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีลงนามได้ไม่เกิน 300 ราย 

ปีน้ัน Guinness Book of World Records ต้องบันทกึไว้ว่า ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนาม 120,000 

กว่าราย ขณะน้ันทั้งระบบมีงบการเงิน 200,000 กว่าราย ผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนลงนามประมาณ

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนงบการเงินทั้งระบบ เป็นความเสื่อมเสยีอย่างย่ิงในวิชาชีพ   

 

การช้ีแจง      โดยภาพรวมแล้ว ทุกวิชาชีพย่อมมีเร่ืองการสั่นคลอนความน่าเช่ือถือ ดัง น้ันจึงต้องมี

การกาํกับควบคุมดูแล  อาจกล่าวได้ว่าวิชาชีพน้ีทุกประเทศล้วนมีปัญหา ควรจะมีการ

กาํกับและการควบคุมคุณภาพ  ซ่ึงขณะน้ีมีสมาชิกในวิชาชีพบัญชีเป็นจาํนวนมากอาจ

ไม่สามารถขอให้ทุกคนปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้ แต่อย่างไรกต็ามนอกเหนือจาก

เกียรติยศของวิชาชีพบัญชีแล้ว จะต้องมีการกาํกับดูแลควบคู่กันไปด้วย ซ่ึงสาํหรับนัก

บัญชี ได้ถูกกาํหนดไว้ว่าให้มีการกาํกับดูแลคุณภาพ และมีจรรยาบรรณของผู้ทาํบัญชี  

ส่วนผู้สอบบัญชีกไ็ด้กาํหนดจาํนวนรายที่สามารถลงนามไว้ 300 ราย  

 

5.  สมาชิกในที่ประชุม: ในฐานะที่เป็นสภาวิชาชีพบัญชี ต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณชนให้รับทราบว่าหลักการ

ที่ถูกต้องคืออะไร ตัวอย่างเช่น ผลขาดทุนโครงการของรัฐบาล   

คาํช้ีแจง      เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เร่ือง การวัดกาํไรขาดทุนซ่ึงมีหลายวิธี  หากจะช้ีแจงในเร่ืองที่

หน่วยงานรัฐไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน อาจไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็น กาํไรขาดทุน หรือเป็น

เร่ืองการชดเชย หรือเป็นการปันส่วนงบประมาณของประเทศ ฯลฯ ดังน้ัน เหน็ว่าในเร่ืองน้ี 

หากมีการร้องขอจากภาคส่วนต่างๆ สภาวิชาชีพบัญชีมีความยินดีให้ความร่วมมือ   

นอกจากน้ันเร่ือง “ราคากลาง”  ที่คาดหวังว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะมีหลักเกณฑ์ช่วยกาํหนด

ขึ้ นเน่ืองจากประสบปัญหาการขาดราคากลาง  ซ่ึงควรมีการออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนใน

เร่ืองการวัดมูลค่า รวมถึงกาํหนดขอบเขตและวิธีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมา ดังน้ัน 

“ราคากลาง” ในที่น้ีอาจไม่ได้หมายถึง ราคาต้นทุน แต่อาจหมายถึง “ราคาตลาด” ซ่ึงมี

โอกาสถูกหรือแพงกว่าราคาต้นทุนกไ็ด้ ในกรณีตัวอย่างดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชียินดี

ร่วมมือให้คาํช้ีแจงหากได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน 
 

6.  สมาชิกในที่ประชุม:  สภาวิชาชีพบัญชี ควรให้มีการจัดอบรมด้านศิลปะด้านอื่นๆ บ้างเช่น การนาํเสนอ 

การทาํงานร่วมกนั ฯลฯ แทนที่จะเป็นวิชาชีพเฉพาะศาสตร์ อยากให้มีศิลป์ด้วย เพ่ือที่จะต้อนรับการ

ทาํงานยุคใหม่ และ AEC 

 คาํช้ีแจง   บทบาทสมัยใหม่ของนักบัญชี  จะต้องมี 

1. ต้องมีความเข้าใจในธุรกจิน้ัน 



 

 

 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
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2. ต้องเข้าใจเร่ืองคน ว่าคนต้องทาํงานอย่างไรในสถานการณ์น้ันๆ  และจะเพ่ิมตรรกวิภาค

ศาสตร์ที่สาํคัญให้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สภาวิชาชีพบัญชี มีโครงการที่จะ

ดาํเนินการ แต่ขณะน้ียังขาดบุคคลากร 

 

7.   สมาชิกในที่ประชุม: สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะเป็นผู้ควบคุมผู้ทาํบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องการทราบว่า

สภาวิชาชีพบัญชี มีการควบคุมคุณภาพอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาบัญชีหรือไม่ อย่างไร หากเร่ิมตั้งแต่

การควบคุมคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนบัญชี ต้ังแต่ต้นจะช่วยทาํให้นักศึกษาบัญชีที่จบการศึกษาแล้วมี

คุณภาพ 

 คาํช้ีแจง  การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาคของข้อมูลเชิงทฤษฎี  

ดังน้ันคาํถามที่ว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีเป็นอย่างไร  จึงขอเรียนว่าโดยทั่วไปก่อนหน้าน้ี

อาจารย์ผู้สอนด้านวิชาการเก่งมาก เพราะอาจารย์ที่สอนนักศึกษาจะเน้นให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ทันที แต่สาํหรับทุกวันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี  

จึงได้มีการจัดโครงการ Train the Trainer ขึ้ นเพ่ือส่งเสริมอาจารย์สอนบัญชี ใน

มหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม        รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


