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สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชปูถัมภ์  

            FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS 

                   UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 

 
ท่ี สวบช. 0735/2557     วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2557 
เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั
สภาวชิาชีพบญัชีประจ าปี 2557 ในวนัเสาร์ที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ
เกษรี ณรงค์เดช ช้ัน 6 อาคารสภาวชิาชีพบัญชี เลขที ่133 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556  เมือ่วนัเสาร์ที ่29 มถุินายน พ.ศ. 2556 
ข้อมูลประกอบ  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(สภาวิชาชีพบญัชี) ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2556 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และน าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
(www.fap.or.th) เพื่อใหส้มาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาเป็นการล่วงหนา้แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้อง
ครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ภาวชิาชีพบญัชี 

วาระที ่3 รายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ 
ข้อมูลประกอบ  สภาวชิาชีพบญัชี ไดส้รุปผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวชิาชีพบญัชีแต่ 
ละดา้นในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสภาวชิาชีพบญัชี ในรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

วาระที ่4 พจิารณารับรองงบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ข้อมูลประกอบ  สภาวิชาชีพบญัชี ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2557 รับรองงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ีได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์สภา
วชิาชีพบญัชีแลว้ และมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสภาวชิาชีพบญัชีปี 2556 โดยสรุป ดงัน้ี 
 

                                                                                                                                                                  (พนับาท) 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

รวมรายได ้ 106,739 
รวมค่าใชจ่้าย 97,302 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 9,437 

 

 

http://www.fap.or.th/
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
รวมสินทรัพย ์ 527,769 
รวมหน้ีสิน 262,549 
เงินทุนสะสม  265,220 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสภาวิชาชีพบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4752  ซ่ึงสงักดับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  

วาระที ่5 พจิารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบัญชีจ านวน 2 ฉบับ  
5.1 ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี วา่ดว้ยคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งหา้ม การคดัเลือกและการพน้จากต าแหน่ง  
      ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี พ.ศ. .... 
5.2 ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี วา่ดว้ยระยะเวลาการประกอบวชิาชีพบญัชีของผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ 
      จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 
ข้อมูลประกอบ  คณะอนุกรรมการจดัท าร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ไดป้รับแกไ้ขร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี
จ านวน 2  ฉบบั โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ข ดงัน้ี 
5.1 ร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัต ิลกัษณะต้องห้าม การคดัเลอืกและการพ้นจากต าแหน่ง  
       ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี พ.ศ. .... 
                    1)  แก้ไขปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 
          1.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโทท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีหรือเทียบเท่า (เดิมจ ากัดเฉพาะ
ปริญญาโททางดา้นการบญัชีหรือเทียบเท่า เท่านั้น) 
                         1.2  ห้ามเฉพาะการรับโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) และ (4) ของพรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547
เท่านั้น (เดิมรวมถึงการถูกเพิกถอนตามกฎหมายอ่ืนดว้ย) 
      2)  ยกเลิก “ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ืองคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม ...” แกไ้ขโดยเปล่ียน
ช่ือเป็น “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี วา่ดว้ยคุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม ...” โดยเน้ือหาอ่ืนๆ คงเดิม ยกเวน้การแกไ้ข
ขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ 
 5.2 ร่างข้อบังคบัสภาวชิาชีพบญัชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวชิาชีพบัญชีของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
       จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 
ยกเลิก “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 10 เร่ืองระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชี...” แกไ้ขโดยเปล่ียนช่ือเป็น 
“ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญ ชี  ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญ ชี ...” โดยเน้ื อหาอ่ืนๆ  คงเดิม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบร่างขอ้บงัคบัทั้ง 2 ฉบบั เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ  

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 
ข้อมูลประกอบ   คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็น  
ผูต้รวจสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บญัชีพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 10,000 บาท ตามค่าใชจ่้าย
และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

(พนับาท) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง    
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 จาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

2)  ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

วาระที ่7 พจิารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
ข้อมูลประกอบ 
1. พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มาตรา 50 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ จ านวนไม่น้อยกว่า  

9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน  ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สภาวชิาชีพ
บญัชีจากบุคคลซ่ึงมีความเท่ียงธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ์ และมาตรา 51 ก าหนดให้กรรมการ
จรรยาบรรณมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกนัไม่ได ้ 

2. ปัจจุบนักรรมการจรรยาบรรณมีทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงในวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 น้ี  มีกรรมการจรรยาบรรณ 9 คน  
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง คือ 

 2.1 นางสาวสุภา      ปิยะจิตติ  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 2 วาระ) 
 2.2 นางสาวบุบผา    อนนัตวฒัน์   กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.3 นางภทัรียา         เบญจพลชยั กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.4 นายมานิต          บุญประกอบ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.5 รศ.วฒันา           ศิวะเก้ือ  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.6 นางสาวสมศรี    ธญัญชีว ี  กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.7 นายสุคนธ์          กาญจนหตัถกิจ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.8 นางสาวสุณี        ตั้งในคุณธรรม กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
 2.9 นายอาทิตย ์        จินดาพรโสภิต กรรมการจรรยาบรรณ (ครบ 1 วาระ) 
3. คณะอนุกรรมการสรรหาได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิกให้เขา้รับการสรรหาผ่านทางเว็บไซต ์
สภาวิชาชีพบญัชี และด าเนินการพิจารณาตามคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตลอดจนความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งแลว้ จึงขอเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเพ่ือน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 จ านวน 10 คน (โดยมีคุณสมบติัตามท่ีไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพ
บญัชีแลว้) ประกอบดว้ย 

 3.1 นางสาวบุบผา  อนนัตวฒัน์   ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.2 นางภทัรียา         เบญจพลชยั ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.3 รศ.วฒันา           ศิวะเก้ือ            ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.4 นายสุคนธ์         กาญจนหตัถกิจ ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.5 นางสาวสุณี       ตั้งในคุณธรรม ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.6 นายอาทิตย ์       จินดาพรโสภิต ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 
 3.7 นายนเรศร์    จนัทร์สุริยะเขต ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.8 นางพนูทรัพย ์   สกณีุ  ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.9 นางสาวสุพตัรา  ธนเสนีวฒัน์ ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
 3.10  นายมานิตย ์    เลิศสาครศิริ ใหด้ ารงต าแหน่ง วาระท่ี 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ และใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลจ านวน 10 คนขา้งตน้ ประกอบดว้ย
กรรมการ 6 คน ให้ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี  2 และกรรมการ 4 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ี 1 เพื่อเป็น
กรรมการจรรยาบรรณประจ าปี 2557 โดยใหเ้ร่ิมด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
      

สภาวิชาชีพบญัชี ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจง้ความจ านงในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 
ภายในวนัศุกร์ที ่9 พฤษภาคม พ.ศ.  2557 ทางระบบออนไลน์ท่ี www.fap.or.th และในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557 ขอให้
ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใด  ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย
ประกอบการลงทะเบียนด้วย  

ทั้งน้ี สภาวิชาชีพบญัชี จะเผยแพร่รายงานประจ าปี 2556 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเวบ็ไซตส์ภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ก่อนวนัประชุม และจะมอบ Thumb drive ซ่ึงประกอบดว้ยไฟล์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัประชุม   

อน่ึง เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก (ใช้เส้นทาง
จุดเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อออกด้านประตูติดสยามสมาคม) หรือ โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลงสถานีสุขุมวิท  
ใชท้างออกประตูหมายเลข 1 ดา้นติดกบัสยามสมาคม) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมการประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

   
(นางวไิล  ฉทัทนัตรั์ศมี) 

เลขาธิการ 
สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 
 
 

 
 

  

หมายเหตุ  หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีให้ถือเป็นหนงัสือเชิญประชุมสมาชิกสามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภท์ัว่ประเทศ 
                 (รวมทั้งกรณีท่ีสมาชิกไม่ไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณีย)์   

สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
133 ถนนสุขมุวทิ 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 

ส่ิงตีพิมพ์ 
   จ่าหน้าซองไม่ชดัเจน 
   ไม่มารับตามก าหนด 
   ไม่มีเลขท่ีบา้นตามท่ีจ่าหนา้ 
   ไม่ยอมรับ 
   ไม่มีผูรั้บตามท่ีจ่าหน้า 
    เลิกกิจการ 
    ยา้ย ไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ 
    อ่ืนๆ..................................... 

 

ช าระค่าส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตพเิศษที่ 209/2552 
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110 

 
 

เพ่ือความสะดวกของท่าน ขอแนะน าให้เดินทางเขา้ร่วมประชุมโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก (ใชเ้ส้นทางจุดเช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 
 เพื่อออกดา้นประตูติดสยามสมาคม)  หรือโดยรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ลงสถานีสุขมุวิท (ใชท้างออกประตูหมายเลข 1 ดา้นติดกบัสยามสมาคม) 

 

http://www.fap.or.th/

