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A

เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ี : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีบทบาท
สำ � คั ญ ในฐานะองค์ ก รวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องประเทศไทย ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรั บ จากองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และมุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มคี วามก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ควบคูไ่ ปกับการเป็นองค์กร
วิ ช าชี พ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ภ ายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำ�รายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงนโยบาย
กลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปี
ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อ่ า นและแสดงถึ ง
ความโปร่งใส

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ
• สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ
และระดับสากล
• พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
• เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และผู้ ใช้งบการเงิน
• เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในประเทศและระดับสากล
• ส่งเสริมและกำ�กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี
ที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย และให้บริการอย่างมืออาชีพ

กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามบริบทของประเทศไทย
พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้มีความรู้ด้านบัญชี
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด

Strategic
ยุทธศาสตร์

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งเสริมและกำ�กับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา
เพื่อให้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินได้รับการยอมรับ

พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ
และบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี
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สารบัญ
หน้า
สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
โครงสร้างตามพระราชบัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563
สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุม
โครงสร้างองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี
รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี
ประมวลภาพกิจกรรมที่สำ�คัญ
สรุปผลการดำ�เนินงาน
•		ด้านการทำ�บัญชี
• ด้านการสอบบัญชี
• ด้านการบัญชีบริหาร
•		ด้านการวางระบบบัญชี
• ด้านการบัญชีภาษีอากร
• ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
• ด้านมาตรฐานการบัญชี
• ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
• ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
• ด้านต่างประเทศ
• ด้านอื่น ๆ
สถิติจำ�นวนสมาชิกและสิทธิประโยชน์
สรุปการจัดอบรม/สัมมนา
งบการเงิน (สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ภาคผนวก
• รายนามและอำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการ
		คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน วาระปี 2560 - 2563
• รายนาม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน
วาระปี 2557 - 2560 (สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560)
• กฎหมาย ข้อกำ�หนด และข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน
• มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ข้อมูลติดต่อสภาวิชาชีพบัญชี สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขา
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เรียน ท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดระยะเวลา 1 ปี นั บ ตั้ ง แต่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ
ความไว้ ว างใจและได้ รั บ โอกาสในการเข้ า มาพั ฒ นา
และขับเคลื่อนวิชาชีพบัญชีไทย ผมและคณะกรรมการตั้งใจ
ที่จะดำ�เนินงานตามปณิธานที่ตั้งไว้ในการ “ต่อยอดสิ่งที่ดี
เติมเต็มสิ่งที่ขาด” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ทุ ก ท่ า น ในการนำ � นโยบายอั น มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์
ที่ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในอดีตมาสานต่อโดยคำ�นึงถึง
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและประเทศชาติเป็นสำ�คัญ
“ด้ า นมาตรฐานการบั ญ ชี ” จากอดี ต สู่ ปั จ จุ บั น
สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยให้ก้าวทันมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส
และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ซึ่ ง ผมและ
คณะกรรมการยังคงตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีเสมอมา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับนั้น
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยและ
ไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การนำ � ไปปฏิ บั ติ โดยในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ นำ � มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
กลั บ มาทบทวนใหม่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาและขอบเขต
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจไทย สำ�หรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการทีม่ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
(TFRS for PAEs) คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
มีแผนการปรับปรุงให้ทนั ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันทีม่ าตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) บังคับใช้ และ
สำ�หรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) นั้น จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้คงใช้มาตรฐาน NPAEs
ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบบัญชี คือรอบบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยในระหว่าง
2 ปีนี้ให้คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชีรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติจากสมาชิกและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน
NPAEs (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ) ให้ เ หมาะสมและง่ า ยต่ อ
การปฏิบัติย่งิ ขึ้น ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มช่องทางเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน NPAEs ผ่านกระดานรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ในเว็ บ ไซต์ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี www.fap.or.th
ซึ่งผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น
กันด้วยนะครับ
สำ�หรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ตามที่ทุกท่านทราบว่า
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จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นั้น เมื่อกลาง
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดสัมมนาพิจารณ์
เป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประเด็ น ปั ญ หา
ผลกระทบ และการปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบ
ถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS 9 ของคณะกรรมการ
กำ � หนดมาตรฐานการบั ญ ชี และแนวทางการแก้ ปั ญ หา
จากการนำ � มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ม าใช้
โดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ะนำ � ผลจากการสั ม มนาพิ จ ารณ์
รั บ ฟั ง ความเห็ น นี้ เ สนอแก่ ค ณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ล
การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพือ่ พิจารณาและหามาตรการ
รองรับร่วมกันต่อไป
“ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี” สภาวิชาชีพบัญชี
ยั ง คงดำ � เนิ น ตามแผนงานของคณะกรรมการมาตรฐาน
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (International Auditing
and Assurance Standards Board - IAASB) ของ IFAC
โดยในปี 2561 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ะประกาศมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณากฎหมาย
และข้ อ บั ง คั บ ในการตรวจสอบงบการเงิ น ” ซึ่ ง เป็ น
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าง
ประเทศที่กำ�หนดโดย IESBA เรื่อง “Responding to NonCompliance with Laws and Regulations (NOCLAR)”
เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ แ ก่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นการตอบสนองต่ อ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ บัง คับเมื่อ พบหรือ สงสัย
โดยถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับรอบบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สำ�หรับ
มาตรฐานการศึกษา จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีฉบับอื่นๆ สภาวิชาชีพบัญชี
ยังคงติดตามความคืบหน้าและศึกษาพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการดูแล
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่เสมอ
“การลดค่าธรรมเนียมสมาชิก” เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
สำ � คั ญ ที่ ผ มและคณะกรรมการให้ ค วามสำ � คั ญ ตั้ ง แต่ เข้ า มา
รับหน้าที่ ซึง่ ขณะนีส้ ภาวิชาชีพบัญชีได้จดั ทำ�ร่างข้อบังคับว่าด้วย
ค่าบำ�รุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร นำ � เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มั ญ
ประจำ�ปี 2561 และเสนอให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ก่อนประกาศลง
ราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ประกาศใช้ ต่ อ ไป ถั ด มาคื อ เรื่ อ ง
“การให้บริการสมาชิก” ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีไม่หยุดนิ่ง
ในการพัฒนาระบบออนไลน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ และล่าสุดได้ร่วมกับกรมการปกครอง
ในการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลทะเบียนประวัตริ าษฎรจากฐานข้อมูล
กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำ�
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
ทำ � ให้ ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล บั ต รประจำ � ตั ว

President
Talk
สารจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ประชาชน ในการยื น ยั น ตั ว บุ ค คลของผู้ ส มั ค รสมาชิ ก ของ
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องสมบูรณ์
อีกทัง้ ยังลดความซ้�ำ ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ
ของผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกและยื่นคำ�ขอต่างๆ ให้ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ยังเพิม่ ช่องทางการชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านร้านสะดวกซือ้
ซึ่งมีกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา และในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชี
มีแผนการนำ�เทคโนโลยีมารองรับการให้บริการแก่สมาชิก อาทิ
การเปิ ด คลิ นิ ค ให้ คำ � ปรึ ก ษาเรื่ อ งบั ญ ชี ผ่ า นทางออนไลน์
การเพิ่มช่องทางให้สามารถอบรมสัมมนาหรือศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ และการเพิ่มช่องทางเข้าทดสอบ
CPA ไปยังต่างจังหวัดผ่านจุดให้บริการสำ�นักงานสาขาต่างๆ
ซึ่งปัจจุบันมี 12 สำ�นักงานสาขาทั่วประเทศ
ในเรื่อง “ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
ปั จ จุ บั น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ร่ ว มสนั บ สนุ น กรมสรรพากร
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า SME ให้ มี
การใช้ระบบบัญชีชุดเดียว เพื่ออำ�นวยความสะดวกด้านเวลา
และต้นทุนให้แก่ผปู้ ระกอบการ SME ซึง่ มีอยูม่ ากในประเทศไทย
สำ � หรั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ยั ง คงเป็ น ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ป ระเทศไทย
ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีโลก อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม ASEAN Federation of Accountants (AFA) Strategic
Meeting เพื่อพิจารณาแผน กลยุทธ์ของ AFA และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมภิ าคอาเซียน
การเข้าร่วมประชุม World Standard-setters Conference 2017
ในฐานะสมาชิกของ IFRS Foundation เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ
แนวโน้มการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ และการเข้าร่วมประชุม International Federation of
Accountants (IFAC), Statements of Membership Obligations
(SMO), Workshop Realizing the Power of PAOs: Credibility,
Competency, and Collaboration เพื่อแลกเปลี่ยนความ
รู้ ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและนำ � มาตรฐานสากล
มาใช้ ใ นการสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละส่ ง เสริ ม
พัฒนาองค์กรวิชาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพบัญชียังเข้า
ร่วมประชุม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมการอบรม
สัมมนนาต่างๆ ในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของไทยอย่าง
สม่ำ�เสมอ
อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งที่ สำ � คั ญ นั่ น ก็ คื อ “การสร้ า งนั ก บั ญ ชี
และผู้สอบบัญชี” ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น
เยอะมาก และจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเหล่านี้
ล้วนเป็นกลไกสำ�คัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้ เ ติ บ โตไปข้ า งหน้ า อย่ า งมั่ น คง ผมและ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีอยูร่ ะหว่างหามาตรการผลักดัน
เพื่อเพิ่มจำ�นวนผู้ทำ�บัญชีและผู้สอบบัญชีให้รองรับการเติบโต
ของธุรกิจไทย รวมไปถึงศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
บัญชีด้านใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ห ลากหลายและตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้
สุดท้ายนี้ ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
สภาวิชาชีพบัญชีทุกคน ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุน
และให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจสำ�คัญต่างๆ ของ
สภาวิชาชีพบัญชีในปีที่ผ่านมา นับจากนี้และในปีต่อๆ ไป
ผมและคณะกรรมการจะใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในการบริ ห ารงานสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี อ ย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง มุ่ ง มั่ น
พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มคี วามก้าวหน้าในวิชาชีพ
เป็ น มื อ อาชี พ ร่ ว มสมั ย เป็ น สากล และมี จ รรยาบรรณ
โดยตั้ ง อยู่ บ นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และความโปร่ ง ใส และ
ให้ความสำ�คัญในการ “สร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” ในทุกภาคส่วน

จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชีี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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โครงสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รวม
14 คน

คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบว�ชาช�พบัญช�
(มาตรา 59)

• ปลัดกระทรวงพาณิชย
• เลขาธ�การคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
• อธ�บดีกรมสรรพากร
• ผูวาการตรวจเง�นแผนดิน
• ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
• เลขาธ�การสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สภาว�ชาช�พบัญช� (มาตรา 6)

รวม
17 คน
•
•
•
•
•
•
•

นายกสภาว�ชาช�พบัญช�
ประธานคณะกรรมการว�ชาช�พบัญช� 6 ดาน 6 คน
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญช�
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญช� 2 คน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 1 คน
กรรมการ 5 คน

รวม
6 คน
•
•
•
•
•
•
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คณะกรรมการสภาว�ชาช�พบัญช�
(มาตรา 22)

คณะกรรมการว�ชาช�พบัญช�
แตละดาน (มาตรา 32)

ดานการทำบัญช�
ดานการสอบบัญช�
ดานการบัญช�บร�หาร
ดานการวางระบบบัญช�
ดานการบัญช�ภาษีอากร
ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช�

Annual Report 2017

•
•
•
•
•
•
•

นายกสภาว�ชาช�พบัญช�
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานกรรมการหอการคาไทย
ผูทรงคุณวุฒิดานบัญช� 2 คน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 1 คน
อธ�บดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

รวม
9 - 15 คน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
(มาตรา 50)

แตงตั้ง 9-15 คน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
สภาว�ชาช�พบัญช� กรรมการจรรยาบรรณตองไมดำรง
ตำแหนงนายกสภาว�ชาช�พบัญช� หร�อกรรมการ
หร�ออนุกรรมการอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้

รวม
13 - 17 คน

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญช� (มาตรา 33)

• ผูทรงคุณวุฒิ 7-11 คน
• ผูแ ทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
• ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา
• ผูแทนกรมสรรพากร
• ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
• ผูแทนสำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน
• ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

โครงสร้างคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
นายกสภาว�ชาช�พบัญช�
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน

• ศาสตราจารยสมฤกษ กฤษณามระ
ดานการบัญช�
• รองศาสตราจารย ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
ดานการบัญช�
• นายเจษฎา อนุจาร�
ดานกฎหมาย

ประธานคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญช�
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภัทรกุล

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

ประธานคณะกรรมการว�ชาช�พบัญช�
• นายประเสร�ฐ หวังรัตนปราณี
ดานการทำบัญช�
• นายสุพจน สิงหเสนห
ดานการสอบบัญช�
• นายวรว�ทย เจนธนากุล
ดานการบัญช�บร�หาร
• นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
ดานการวางระบบบัญช�
• นายอนันต สิร�แสงทักษิณ
ดานการบัญช�ภาษีอากร
• รองศาสตราจารยกอบแกว รัตนอุบล
ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช�

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
		
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล
		
4. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
		
5. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
		
6. ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
8. นายเจษฎา อนุจารี
9. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

นายกสภาวิชาชีพบัญชี
อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
อุปนายกคนที่สองและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
กรรมการและเลขาธิการ
6

3

2
9

8
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4
1

5
7

8

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
11. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
12. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
		
13. รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล
		
14. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
		
15. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
16. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
17. นางดารินทร์ หยกไพศาล

13

11
16

10
15

14

กรรมการและประธานคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและประชาสัมพันธ์

17

12

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

9

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
วาระปี 2560 - 2563
รวม
ลำ�ดับที่

รายนาม

ตำ�แหน่ง

1

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี

7

14,000

2

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

อุปนายกคนทีห่ นึง่ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

5

9,000

3

นายวรวิทย์ เจนธนากุล

อุปนายกคนทีส่ องและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

3

5,400

4

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนทีส่ ามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

7

12,600

5

ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

3

5,400

6

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

3

5,400

7

นายเจษฎา อนุจารี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

2

3,600

8

รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล

กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

6

10,800

9

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย

7

12,600

10

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

7

12,600

11

รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล

กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการบัญชี

4

7,200

12

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

4

7,200

13

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

7

12,600

14

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

5

9,000

15

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก

5

9,000

16

นางดารินทร์ หยกไพศาล

กรรมการและประชาสัมพันธ์

5

9,000

17

ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

7

12,600

ด้านการทำ�บัญชี

กรรมการและนายทะเบียน

รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการเข้าร่วมประชุม ณ เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560

10

เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
(ครั้ง)
(บาท)
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158,000

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการสภาว�ชาช�พบัญช�

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะอนุกรรมการบร�หาร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

ผูอำนวยการ

ผูตรวจสอบภายใน

ผูชวยผูอำนวยการ

สวนงานอำนวยการ

ฝายกฎหมาย

สวนงานกฎหมาย

ฝายบัญช�
และการเง�น

ฝายบร�การสมาช�ก
และกำกับดูแล

ฝายบร�หารจัดการ

ฝายว�ชาการ

ฝายเลขานุการ

ศูนยอบรมทดสอบ
และประเมินผล

สวนงานบัญช�

สวนงานทะเบียน

สวนงานจัดการ

สวนงานว�ชาการ
มาตรฐานว�ชาช�พ

สวนงานเลขานุการ
มาตรฐานว�ชาช�พ

สวนงาน
ปฏิบัติการอบรม

สวนงานการเง�น

สวนงานกำกับดูแล
หนวยงานอบรบ

สวนงานบุคคล

สวนงานว�ชาการ
ว�ชาช�พดานอื่นๆ

สวนงานเลขานุการ
ว�ชาช�พดานอื่นๆ

สวนงานทดสอบ
และประเมินผลอื่นๆ

สวนงานทดสอบ
ผูสอบบัญช�

สวนงาน
สื่อสารองคกร

สวนงาน
บร�การสมาช�ก

สวนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

สวนงานพัฒนา
หลักสูตร และ
In House

สวนงานโครงสราง
เทคโนโลยีและเคร�อขาย

สวนงานว�ศวกรรมระบบ
อาคารและความปลอดภัย

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

11

รายนามผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
1. นางภูษณา แจ่มแจ้ง
รายนามผู้จัดการฝ่าย
2. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์
3. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
4. นางรัชนี ปัญญาประทีป
5. นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณยิ่งยง

12
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5

2
4

3
1

ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำ�กับดูแล
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

9
10

8

7

14
3

รายนามผู้จัดการส่วน
1. นางสาวจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
2. นายนิกร เพ็ชรคล้าย
3. นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์
4. นางพรศรี บุญเชิด
5. นางสาวพิชญากร วณิชสุขสัมพันธ์
6. นางสาวภัทรินทร์ ทัตติ
7. นายภาคภูมิ เทียนแก้ว
8. นายสายชล เชื้อทหาร
9. นางสาวสาวิตา สุวรรณกูล
10. นางสาวสุธีรา หงษ์มณี
11. นางสาวสุพัตภรณ์ กรอบพานิชวงศ์
12. นางสาวเสาวลี เสนาการ
13. นางสาวอนงค์ ตันตราภิรมย์
14. นางสาวอภิชญา ผิวทองดี
15. นางสาววรุณ พรพิทักษ์ธรรม

2

12

4

11

5

1
13

15

6

ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย
ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่นๆ
ผู้จัดการส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี
ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน
ผู้จัดการส่วนงานจัดการ
ผู้จัดการส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย
ผู้จัดการส่วนงานสื่อสารองค์กร
ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการอบรม
ผู้จัดการส่วนงานกำ�กับดูแลหน่วยงานอบรม
ผู้จัดการส่วนงานการเงิน
ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
รองหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

13

ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ

16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพ
กิจกรรมที่สำคัญ

Key Event
ประมวลกิจกรรมที่สำคัญ

ประมวลภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง
สภาว�ชาช�พบัญช�

10 มิถุนายน 2560

1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2560

14
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ประมวลภาพกิจกรรมที่สำ�คัญ
1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2560

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับ Mr. Fayez Choudhury, IFAC Chief Executive Officer
เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2560 นายประสั ณ ห์ เชื้ อ พานิ ช นายก
สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยนางวิไล ฉัททันต์รศั มี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ
และนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับ
การมาเยือนของ Mr. Fayez Choudhury, IFAC Chief Executive Officer
เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพบัญชีในระดับสากล

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Japanese Institute of Certified Public
Accountants
เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ผู้ แ ทนสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นำ � โดย
นางสาวแน่ ง น้ อ ย เจริ ญ ทวี ท รั พ ย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำ�นวยการ
สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ได้ต้อนรับคณะผู้แทนของ The Japanese Institute of Certified
Public Accountants (JICPA) ที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริม Business
Network ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับ
การให้บริการทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อทำ�ความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร
ให้กับสถาบันการศึกษา
เมื่ อ วั น ที่ 3 - 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี โดย
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดสัมมนา
ชีแ้ จงเกีย่ วกับขัน้ ตอนการรับรองหลักสูตร และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับ
ข้อกำ�หนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015)
ว่ามีความแตกต่างจากฉบับเดิมอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยยกเลิกการเรียน
การสอนและการจัดหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระ (Content - Based) เป็น
การออกแบบการเรี ย นการสอนและการจั ด หลั ก สู ต รที่ เ น้ น ผลการเรี ย นรู้
(Learning Outcomes - Based) ด้านความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
สภาวิชาชีพบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งสิ้นกว่า 90 คน
ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 17 ปี สภาสถาปนิก
เมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสภาสถาปนิก เนื่องในโอกาส
วันครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก โดยมี
นางวิไล ฉัททันต์รศั มี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผูแ้ ทน
สภาวิชาชีพบัญชี เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ นายเจตกำ�จร
พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน
(ACPACC) ครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และนายบุญเลิศ
กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และมีผแู้ ทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
ACPACC เป็นการประชุมของผู้แทนของคณะกรรมการกำ�กับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก
เพือ่ กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี ซึง่ รวมถึงการกำ�หนดคุณสมบัติ และขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
ของนักบัญชีอาเซียน

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมก้าวทันมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชีรว่ มกับสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุน จัดอบรมหลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในอนาคตทีจ่ ะนำ�มาใช้ในปี 2562 และ 2563 โดยได้รบั เกียรติจาก รศ. ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี ผศ.วิภาดา
ตันติประภา กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี พร้ อ มด้ ว ย ดร.ศุ ภ มิ ต ร เตชะมนตรี กุ ล และนางสาวสมบู ร ณ์
ศุภศิริภิญโญ กรรมการในคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี ร่วมเป็น
วิทยากร
การจัดอบรมครัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการส่งเสริมให้นกั ลงทุน ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และนั ก วิ เ คราะห์ มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจในแก่ น ของการเปลี่ ย นแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหลักสูตร “พัฒนานักบัญชี
อาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน”
เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
ร่วมให้การสนับสนุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา
หลักสูตร “พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน”
ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ
สู่ CLMV ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์อุดรธานี
จั ง หวั ด อุ ด รธานี การสั ม มนาครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เชื่ อ มโยง
เครือข่ายระหว่างสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ สำ�นักงานบัญชี
ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดังกล่าวให้ก้าวทัน
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ�รายงานทางการเงินและภาษีอากรของประเทศไทย และ
สปป.ลาว อีกด้วย

สภาวิชาชีพบัญชีให้ความร่วมมือและต้อนรับมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี นำ�โดย
นายอุ ด ม ธนู รั ต น์ พ งศ์ ผู้ จั ด การฝ่ า ยมาตรฐานการบั ญ ชี นายวี ร ะเดช
เตชะวริ น ทร์ เ ลิ ศ นั ก วิ ช าการฝ่ า ยมาตรฐานการบั ญ ชี และดร.จุ ฬ ารั ต น์
จิตไพศาลวัฒนา ผูจ้ ดั การส่วนงานต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr. Kenneth Ke
ผูอ้ �ำ นวยการด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย
เพื่ อ หารื อ และวางแผนเกี่ยวกับ การพานักศึกษามาทั ศนศึ ก ษาและเรี ย นรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Asian Corporate Governance Association
(ACGA)
เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นำ � โดย
นายประสัณห์ เชือ้ พานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี นางวิไล ฉัททันต์รศั มี
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และนางมณีรตั น์ ศรีเสาวชาติ ผูอ้ �ำ นวยการ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ได้ ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ แ ทนจาก Asian
Corporate Governance Association (ACGA) นำ�โดย Mr. Jamie
Allen, Secretary General of ACGA ซึง่ ได้เข้าเยีย่ มชมสภาวิชาชีพบัญชี
พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน CG Watch 2016 โดย
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่อง Corporate Governance ของบริษัท
ในตลาดทุนของประเทศในเอเชียเป็นลำ�ดับที่ 5 รองจาก สิงคโปร์
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวัน

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีจดั อบรม Orientation Course “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING” สำ�หรับ CFO
เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. จัดงานอบรม Orientation Course สำ�หรับ CFO ของ
บริษัท IPOs และ CFO ของบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 68 คน ภายใต้
หัวข้อ “CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING” ณ ห้อง Grand
Ballroom III โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
การอบรมครั้งนี้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำ�คัญของ
รายงานทางการเงิ น และผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ต่อรายงานทางการเงิน และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สามารถนำ�เสนอ
ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และ
ทำ�ให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
กิจการในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงานเปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
นำ � โดยนางวารุ ณี ปรี ด านนท์ ประธานคณะกรรมการวิ ช าชี พ
บัญชีด้านการวางระบบบัญชี นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ประธานคณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า นการสอบบั ญ ชี และ
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมงาน
เปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษทั จดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับ Thailand
4.0” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีม่ งุ่ เน้นขับเคลือ่ น
ให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code เพื่อทำ�ให้
คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงบริษัทจดทะเบียนเองยังสามารถสร้างผลการดำ�เนินงานที่ดี และ
สร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

สภาวิชาชีพบัญชีจดั อบรมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ฝ่ายพัฒนาและกำ�กับดูแลคุณภาพ
ผู้สอบบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชี ได้จัดอบรม “การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ”
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม
ให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพมากขึ้น การให้ข้อสังเกต
และข้อควรระมัดระวังในการจัดทำ�กระดาษทำ�การ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดฯ เกี่ยวกับการแจ้ง
และยื น ยั น รายชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะลงลายมื อ ชื่ อ และนำ � เสนอ
เรื่องใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ทราบ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
อบรมกว่า 200 คน
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สภาวิชาชีพบัญชีจัดงานเสวนาอันทรงคุณค่าประจำ�ปี Internal Audit in Disruptive Technology
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดเสวนาอันทรงคุณค่า
ประจำ � ปี Internal Audit in Disruptive Technology ณ โรงแรม
สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากนายประสัณห์ เชือ้ พานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเปิดงาน โดยในช่วง
เช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารหน่วยงานกำ�กับดูแล ได้แก่ นางบุษกร
ธีระปัญญาชัย ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดร.ภูมิ ภูมิรัตน ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำ�นักงาน ก.ล.ต. บรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ CAE in Disruptive Technology จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ร่วมงาน
และผู้เสวนา

สภาวิชาชีพบัญชีผลักดันการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในยุคดิจทิ ลั ด้วยการจัดสัมมนา The Digital Accountant
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรม
สัมมนาหลักสูตร The Digital Accountant โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่นกั บัญชี ถึงผลกระทบทีจ่ ะมาจากการเปลีย่ นแปลง
หลายๆ ด้ า นในยุ ค ดิ จิ ทั ล และเริ่ ม ต้ น ปรั บ บทบาทตั ว เอง
ด้ ว ยการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในระดั บ สากล
ที่จะมาปฏิวัติการทำ�งานของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ในช่วงบ่าย
เป็นการบรรยายเรื่อง ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt
ของกรมสรรพากร และการเสวนา Start up ของเมื อ งไทย
กั บ การพั ฒ นาโปรแกรมบั ญ ชี บ นระบบ Cloud จั ด ขึ้ น
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ใช้งบการเงินเพื่อพร้อมรับกับการลงทุนในอนาคต
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ทีป่ รึกษาทางการเงินกว่า 320 ท่าน จากสมาคมผูถ้ อื หุน้ ไทย สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จัดการลงทุน ชมรมวาณิชธนกิจ
ภายใต้ ส มาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย และสมาคมนั ก วิ เ คราะห์
การลงทุน ได้เข้าร่วมการอบรมและเสวนาในหลักสูตร “The New
Auditor’s Report in the first AGM” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เพื่อสื่อสารให้กลุ่มผู้ใช้
งบการเงินที่มีความเชี่ยวชาญได้รับทราบและเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีให้กับมูลนิธิกระจกเงา
เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ได้ บ ริ จ าคคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ไ อที จำ � นวนกว่ า
130 ชิ้น เพื่อสนับสนุนโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
มูลนิธกิ ระจกเงา” โดยหลังจากการได้รบั มอบแล้ว ทางมูลนิธิ
จะนำ�ไปซ่อมบำ�รุงเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน
และส่ ง มอบให้ แ ก่ น้ อ งในโรงเรี ย นเขตพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามขาดแคลน
อุปกรณ์ไอทีมาก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ” ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมผูต้ รวจสอบ
และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok
Chapter) ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครัง้ ที่ 124
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
ในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) นำ�โดย
นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี นางวิไล
ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ ได้เข้าร่วม
การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 ณ ประเทศ
บรูไน ในการประชุมได้มีการพิจารณา AFA Mapping
of the AFA Strategic ซึ่งจะเป็นแผนงานที่ AFA ต้องการ
ดำ�เนินการเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักบัญชี จากประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ประธานคณะอนุ ก รรมการงานด้ า นต่ า งประเทศ ดร.สุ วั จ ชั ย
เมฆะอำ�นวยชัย อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ นางสาวภาสิน
จันทรโมลี อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ และดร.จุฬารัตน์
จิ ต ไพศาลวั ฒ นา ผู้ จั ด การส่ ว นงานต่ า งประเทศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA
ผู้บริหารสาขา Pampanga และนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์
จำ�นวน 32 คน โดย ดร.สุวัจชัย ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และต่อด้วยการบรรยายเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีและประเด็น
ใหม่ๆ สำ�หรับนักบัญชีในประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางฟิลิปปินส์ร่วมแนะนำ�องค์กรวิชาชีพบัญชี PICPA สาขา Pampanga
ต่อจากนั้นได้มีการเดินเยี่ยมชมอาคารและการทำ�งานภายในสำ�นักงานสภาวิชาชีพบัญชี
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การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
ซึง่ ประกอบไปด้วยนางวิไล ฉัททันต์รศั มี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี
และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงาน
ต่ า งประเทศ และผู้ แ ทนจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เข้ า ร่ ว ม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน
(ACPACC) ครัง้ ที่ 6 ซึง่ เป็นการประชุมของผูแ้ ทนของคณะกรรมการ
กำ�กับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก
เพื่อกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี
ซึ่ ง รวมถึ ง การกำ � หนดคุ ณ สมบั ติ และขั้ น ตอนการขึ้ น ทะเบี ย น
ของนักบัญชีอาเซียน

สภาวิชาชีพบัญชีนำ�คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร CFO in Practice Certification Program รุ่นที่ 7
เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
นำ�คณะผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตร CFO in Practice Certification Program
รุ่นที่ 7 จำ�นวนกว่า 60 คน เดินทางไปดูงาน ณ บริษัท โออิชิ
เทรดดิ้ง จํากัด โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายจากนางนงนุช
บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหารสายธุรกิจ
เครื่องดื่ม อาหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชม
โรงงานผลิตชาเขียวที่ทันสมัยที่สุด ณ นิคมอุสาหกรรมนวนคร
การดู ง านในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอบรมในหลั ก สู ต ร
เพื่อเข้าใจกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจจากช่วงวิกฤตมาสู่การเป็น
อันดับ 1 ของตลาดชาเขียว โดยตลอดการดูงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารร่วมอธิบายในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำ�หรับ SMEs
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ
5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำ�นักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษทั คริสตอลซอฟท์ จำ�กัด
(มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้ลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำ�หรับ SMEs
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs
ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีรว่ มกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการควบคุมภายในยุค Thailand 4.0
เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร่ ว มกั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาการควบคุมภายในยุค
Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์ หิ รั ญ รดี ศ รี ผู้ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มากล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายรพี สุจริตกุล
เลขาธิ ก ารสำ � นั ก งาน ก.ล.ต. มาบรรยายในหั ว ข้ อ ยุ ท ธศาสตร์
การขับเคลือ่ นบริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน และนายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี
บรรยายในหัวข้อ การสร้างระบบงานเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่
และการเสวนาจากวิ ท ยาการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นห้ ว ข้ อ การควบคุ ม
ภายในยุค Thailand 4.0 ในหัวข้อ การควบคุมภายในในมุมมอง
ของผู้กำ�กับดูแล, Trend ของการควบคุมภายใน ในยุค Thailand 4.0,
ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวัง
ใหม่ของ Stakeholders โดยมีผเู้ ข้าร่วมฟังสัมมนาในครัง้ นีก้ ว่า 400 คน
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การเลือกตั้ง

นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีปี 2560
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีปี 2560
ตามที่ คณะกรรมการจรรยาบรรณได้มปี ระกาศให้มกี ารเลือกตัง้ และกำ�หนดวันประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่ ดำ�เนินการเลือกตัง้
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 นั้น ผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตั้ง
ฉบับที่ 5/2560 ปรากฏว่า “ผูส้ มัครคณะที่ 2” ได้รบั คะแนนเสียงจากการเลือกตัง้ มากทีส่ ดุ ส่งผลให้นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ได้รับการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยผู้สมัครในตำ�แหน่งกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี รวม 5 คน
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี รวม 6 คน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 12 คน และมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งปี พ.ศ. 2560 - 2563 ดังนี้

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (1)
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (2)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (3)

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (4)

นางดารินทร์ หยกไพศาล
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (5)

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (6)
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ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการทำ�บัญชี

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (7)

ด้านการบัญชีบริหาร

ด้านการสอบบัญชี

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (8)

ด้านการวางระบบบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (9)

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (10)

ด้านการบัญชีภาษีอากร

ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (11)

รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
หมายเลขประจำ�ตัว 2 (12)

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสามัญ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วสิ ามัญ
เพือ่ ดำ�เนินการเลือกตัง้

สมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมใหญ่วสิ ามัญ
เพือ่ ดำ�เนินการเลือกตัง้

คณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตัง้ ชีแ้ จง
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้

บรรยากาศการประชุมใหญ่วสิ ามัญ

คณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตัง้

ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตัง้
ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตัง้
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ภาพบรรยากาศก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญลงทะเบียน
เพือ่ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญมาใช้สทิ ธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

สมาชิกสามัญมาใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

ภาพบรรยากาศสมาชิกสามัญลงทะเบียน
รับบัตรเลือกตัง้ เพือ่ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ประจำ�หน่วยเลือกตัง้

สมาชิกสามัญเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

Annual Report 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพหีบบรรจุบตั รเลือกตัง้ เพือ่ รอนับ
คะแนนเสียงเลือกตัง้

บรรยากาศการนับคะแนนเสียงเลือกตัง้ แต่ละหน่วย

บรรยากาศการนับคะแนนเสียงเลือกตัง้ ประจำ�หน่วย

การประกาศผลการเลือกตัง้
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ประมวลภาพกิจกรรมที่สำ�คัญ
16 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2560
นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563 เข้ารับมอบงาน

เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2560 นายจั ก รกฤศฏิ์
พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะกรรมการ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว าระปี 2560 - 2563 ทั้ ง 12 คน
เข้ารับมอบงานจากนายประสัณห์ เชื้อพานิช อดีตนายก
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี พร้ อ มพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริ ห ารของ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ แนวทางการดำ � เนิ น งานของ
สภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต

One Day Trip With FAP ตอน “ตามรอย...บ้านของพ่อ”
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรม
สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อสมาชิกจำ�นวน 50 ท่าน ในโครงการ
ตามรอยบ้านของพ่อ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา “วังของ
กษัตริย์ผู้พอเพียงที่สุดในโลก” เมื่อเดินทางไปถึงคณะสมาชิกได้
รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่โครงการเป็นอย่างดี และมีวิทยากร
ประจำ�โครงการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามตลอดการ
เยี่ยมชม ทุกโครงการของพระองค์ได้สร้างการเรียนรู้และการจดจำ�
เป็นอย่างยิง่ กิจกรรมนีท้ �ำ ให้สมาชิกได้พบปะพูดคุยและทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ในช่ ว งบ่ า ยได้ เ ดิ น ทางต่ อ ไปยั ง “นิ ท รรศรั ต นโกสิ น ทร์ ”
เพือ่ เรียนรูข้ อ้ มูลจากแหล่งรวบรวมความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
และวั ฒ นธรรมของยุ ค กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด
ในประเทศไทย การเดินทางครั้งนี้นอกจากจะสร้างความปลื้มปิติ
ในการเข้ า ชมโครงการส่ ว นพระองค์ แ ล้ ว ยั ง สร้ า งความอบอุ่ น
แก่เพือ่ นสมาชิกชาวบัญชีทไ่ี ด้มโี อกาสท่องเทีย่ วกับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
บัญชีอีกด้วย
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งานเสวนานานาชาติ Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร และสำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนานานาชาติ
“Legal Framework on ASEAN Mutual Recognition Arrangements
(MRAs): The Needs of National Regulatory Change” ณ โรงแรม
รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นละประเด็นท้าทายของความจำ�เป็นในการพัฒนา
ปรับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก สำ�รวจ บัญชี และการท่องเทีย่ ว

คณะผู้บริหารจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำ � นั ก งาน ก.ล.ต.) และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
นายจั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล นายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งมี
การหารื อ ถึ ง แนวทางความร่วมมือ ระหว่างกัน เพื่ อส่ งเสริ ม และ
ผลักดันวิชาชีพบัญชีให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

การประชุม IFAC – SMO Workshop
เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กร
วิชาชีพของประเทศไทย ซึง่ เป็นสมาชิกของ International Federation
of Accountants (IFAC) และ ASEAN Federation of Accountants
(AFA) นำ�โดยนายอุดม ธนูรตั น์พงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายมาตรฐานการบัญชี
และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมการประชุม International Federation of Accountants
(IFAC), Statements of Membership Obligations (SMO), Workshop
Realizing the Power of PAOs: Credibility, Competency, and
Collaboration ณ ประเทศเวี ย ดนาม โดยในการประชุ ม ได้ มี
การแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การพัฒนาและ
นำ � มาตรฐานสากลมาปฏิ บัติใช้ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์ ก ร
วิชาชีพอย่างยั่งยืน
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Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ประชุมหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร Institute
of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิก ASEAN
Federation of Accountants (AFA) เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพบัญชี
ได้จัดโครงการ SPRING – ISCA Business Trip ซึ่งเป็นโครงการ
นำ�ผู้บริหารจาก SMPs (Small and Medium-Sized Audit
Practices) ของประเทศสิงคโปร์ มาศึกษาดูงานและหาพันธมิตร
ในการดำ�เนินธุรกิจยังประเทศไทย และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกีย่ วกับการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่างกัน

งาน 1-On-1 Business Matching With Singapore SMPs
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 Institute of Singapore
Chartered Accountants (ISCA) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ของประเทศสิ ง คโปร์ และเป็ น สมาชิ ก ASEAN Federation
of Accountants (AFA) เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดงาน
1-on-1 Business Matching โดยภายในงานได้รับความร่วมมือ
จากสภาวิชาชีพบัญชี ในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร SMPs ไทย
ได้พบปะพูดคุย และขยายโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจกับผูบ้ ริหาร
SMPs (Small and Medium-sized Audit Practices) จากประเทศ
สิงคโปร์ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท

สภาวิชาชีพบัญชีมอบหนังสือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
กว่า 140 สถาบัน
เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีมอบหนังสือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม
1 และ 2 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 140 สถาบัน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษานำ � ไปใช้ ป ระกอบ
การเรี ย นการสอนทางด้ า นการบั ญ ชี ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ไป
โดยหนังสือมาตรฐานทางการเงินทั้ง 2 เล่มเป็นฉบับปรับปรุง
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับล่าสุด โดยเล่มที่ 1
ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดสำ �หรับการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ และเล่มที่ 2 ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น 30 ฉบั บ และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House)
สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open
House) ให้แก่คณะบุคลากร อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาสาขาบัญชี
โดยภายในงานนีม้ กี ารบรรยายพิเศษจากวิทยากร ได้แก่ นายกิตติพงษ์
เลิ ศ อนั น ต์ ผู้ จั ด การฝ่ า ยบริ ก ารสมาชิ ก และกำ �กั บ ดู แ ล
ที่ บ รรยายในหั ว ข้ อ “ความสำ � คั ญ ของนั ก บั ญ ชี กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ” พร้อมแนะแนวเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพบัญชี
และเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี ร่วมด้วย ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
ผู้จัดการส่วนงานต่างประเทศ ที่มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ
“การก้าวสูน่ กั บัญชีวชิ าชีพอาเซียน ASEAN CPA” และ “จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการ
เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (Open House) ทัง้ สิน้ จำ�นวน 4 ครัง้ ได้แก่
ครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้เข้าร่วม
โครงการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 40 คน
ครั้งที่ 2/2560 จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้เข้าร่วม
โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา กว่า 73 คน
ครั้งที่ 3/2560 จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วม
โครงการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กว่า 16 คน
ครั้งที่ 4/2560 จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วม
โครงการจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ,
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร กว่า 400 คน

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงานสัมมนากฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา “กฎหมายวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
และปัญหาเร่งด่วน” ทีส่ มาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมกับสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยจัดขึน้ ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยการสัมมนาครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลือ่ นให้มี พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะส่งผลให้ผปู้ ระเมินมีความเป็นมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียิ่งขึ้นต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงาน “วันพาณิชย์ ปี 2560” วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 97 ปี
เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2560 ผู้ แ ทนสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
นำ�โดยนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการทำ�บัญชี นางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อำ � นวยการ เข้ า ร่ ว มงาน
“วันพาณิชย์ ปี 2560” ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
พาณิชย์ครบรอบ 79 ปี โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรือ่ ง “ศาสตร์พระราชา
กับการค้ายุคใหม่” และมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง
“ศาสตร์พระราชา..กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

สำ�นักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จัดสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM”
เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2560 สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (สำ � นั ก งาน ก.ล.ต.)
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และสมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยเห็ น ถึ ง
ความสำ�คัญของการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเฉพาะ
วรรคเรื่ อ งสำ � คั ญ ในการตรวจสอบในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี
(Key Audit Matters - KAM) จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนา
ในหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน
ไทยอย่างแท้จริง” ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
KAM แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์การลงทุน และ
ผู้บริหาร และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร KAM ของผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นการดำ�เนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2560 ผู้ แ ทนสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
จากส่วนงานกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การดำ � เนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง จั ด โดย
สำ�นักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมระหว่างประเทศในประเทศไทย
(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand :
JFCCT) ณ ฟอร์จูนแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน
กรุงเทพฯ
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การบรรยาย “วิธีการพิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
แก่กรรมการจรรยาบรรณ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการจรรยาบรรณ กำ�หนดให้จัดบรรยายการปฐมนิเทศน์ (Orientation) วิธีการ
พิจารณาคดีปกครอง (คดีจรรยาบรรณ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่พิจารณาคดีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในการบริหารความยุติธรรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ถูกกล่าวหาและ
ผู้ ก ล่ า วหาที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เข้ า ร่ ว มฟั ง เพื่ อ นำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาพั ฒ นาต่ อ ยอด
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

การประชุม World Standard-Setters Conference 2017
เมื่ อ วั น ที่ 25 - 26 กั น ยายน 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFRS
Foundation นำ�โดย รศ. ดร.สมชาย สุภทั รกุล ประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการบัญชี และนางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการ
ในคณะกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี เป็นผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม World
Standard-Setters Conference 2017 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อั ง กฤษ โดยในการประชุ ม ได้ มี ก ารสรุ ป ภาพรวมของนโยบาย
และแผนงานของการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards)
เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกได้รบั ทราบเกีย่ วกับแนวโน้มการพัฒนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การกำ�หนดและการบังคับใช้
ตลอดจนทิศทางในการพัฒนาและความก้าวหน้าของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ เช่น
สัญญาประกันภัย (Insurance Contracts) เครื่องมือทางการเงิน
(Financial Instruments) กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการ
เงินใหม่ (Conceptual Framework for Financial Reporting) และ
การนำ�ไปถือปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำ�หรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) โดยได้
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานกำ�หนด
มาตรฐานการบัญชีทั่วโลก
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สภาวิชาชีพบัญชี ส่งมอบดอกไม้จันทน์สำ�หรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี นำ�โดย
นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ทนผู้ อำ � นวยการ พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ได้ เ ดิ น ทางเข้ า
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำ�ด้วยใจ ถวาย
อาลัยพ่อหลวง ร.๙” สำ�หรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2560 ณ วั ด ธาตุ ท อง รวมถึ ง ส่ ง มอบ
สมุดลงนามถวายความอาลัยที่เปิดให้สมาชิกได้ร่วมลงนามตั้งแต่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ให้แก่ส�ำ นักงานเขตวัฒนา โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรี
บุญธรรม หุยประเสริฐ ผูอ้ �ำ นวยการเขตวัฒนา เป็นผูร้ บั มอบ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งที่ 88
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 88
ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมนี้แบ่งเป็น
การประชุมกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี คือ การประชุม
คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN
Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
(ACPACC)) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศไทย ทั้งนี้ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุม ACPACC รอบระยะเวลา 2 ปี

พิธีทำ�บุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึง่ ในปีนไี้ ด้เวียนบรรจบครบรอบ 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชีจงึ จัด
พิธที �ำ บุญขึน้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธาน
ในพิ ธี และมี อ ดี ต นายกสมาคมฯ อดี ต นายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ภาวิชาชีพ
บัญชี พร้อมใจเข้าร่วมพิธีทำ�บุญ แด่พระภิกษุสงฆ์จำ�นวน 9 รูป
ภายหลังจากเสร็จสิน้ พิธที �ำ บุญ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้มอบเงินบริจาคจาก “โครงการทำ�บุญเนื่องในโอกาสครบรอบ
12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี” ซึง่ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้รว่ มบริจาคเงินเพือ่ ทำ�บุญในโครงการนีม้ าตัง้ แต่ปลายปี 2559 มียอดเงิน
บริจาครวม 926,913.41 บาท ให้แก่พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ) รองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
เพื่ อ ดำ � เนิ น โครงการก่ อ สร้ า งส่ ว นต่ อ ขยายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรี ย นพระปฐมวิ ท ยาลั ย 2 หลวงพ่ อ เงิ น อนุ ส รณ์
จังหวัดนครปฐม โดยใช้ชื่อ “อาคารอเนกประสงค์ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”
การทำ�บุญคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีในปีน้ี นอกจากจะนำ�มาซึง่ ความเป็นสิรมิ งคลทีไ่ ด้ทำ�บุญร่วมกัน
ระหว่างนายกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ยังนำ�มาซึ่ง
ความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจที่สภาวิชาชีพบัญชีได้เป็นตัวแทนของสมาชิกในการมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล
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งานสัมมนา “นักลงทุนอิสระและกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาหัวข้อ “นักลงทุนอิสระ
และกรรมการอิสระ : ตัวแทน และ ที่พึ่งพา” ณ ศูนย์อบรมสัมมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี โดยมี
สมาชิกของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมกว่า 300 ท่าน ซึ่งภายในงาน
ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิทยากรที่มีค วามรู้แ ละความเชี่ย วชาญ ได้ แก่
นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต Charter Director นางสาวสุวภา เจริญยิง่
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติ จำ�กัด (มหาชน)
นางวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด และนางสาวศุนันทวดี อุทาโย (Moderator)
มาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวโน้มความคิดใหม่ๆ ของการลงทุน การกำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ ในมิติความสำ�คัญ
ของกรรมการอิสระให้กับสมาชิกและผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

สภาวิชาชีพบัญชีจบั มือกรมการปกครอง ใช้ขอ้ มูลทะเบียนราษฎรเพิม่ ประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการ
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ
กรมการปกครอง ลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
“ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี ONLINE และการขอใช้โปรแกรม
สำ�หรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำ�ตัวประชาชน” เพื่อเป็นการนำ�
เทคโนโลยีมาใช้เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ในการติดต่อขอรับบริการกับสภาวิชาชีพบัญชี
นายจั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล นายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
เปิดเผยว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบี ย นราษฎรด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ โ ดยวิ ธี ONLINE และ
การขอใช้โปรแกรมสำ�หรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ฉบับนีเ้ ป็นโครงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ ตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐในการบูรณาการข้อมูล มุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และขานรับนโยบาย Thailand 4.0
การนำ�เทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการนัน้ จะช่วย
ทำ�ให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้สมัครสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังลดความซ้�ำ ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนผูท้ ป่ี ระสงค์สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ
บัญชี และยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตต่อสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกธุรกิจ
ในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสามารถนำ�ไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะดำ�เนินการเชือ่ มโยง
ข้อมูลอย่างมีมาตรฐานและคำ�นึงถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสมาชิกและผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมากทีส่ ดุ และบันทึกข้อตกลง
นีจ้ ะเป็นก้าวสำ�คัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทยให้กา้ วไปข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ
ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีมสี มาชิกประมาณ 81,000 คน สามารถผลิตผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้มากกว่า 9,000 คน และ
มีแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเหล่านีเ้ ป็นกลไกสำ�คัญทีใ่ นการช่วยเพิม่ ศักยภาพและผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำ�ให้รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน
ตามหลักการบัญชี มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีทไ่ี ด้วางไว้
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สภาวิชาชีพบัญชีสร้างความประทับใจแก่สมาชิกก่อนสิน้ ปี จัดโครงการ One Day Trip With FAP ครัง้ ที่ 2
เมือ่ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการ
One Day Trip with FAP ครั้ ง ที่ 2 “ล่ อ งเรื อ เพลิ น ...เดิ น ชม
วั ง บางขุ น พรหมและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ ”
โดยในครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้นำ�สมาชิกกว่า 60 คน เดินทาง
แบบพิเศษด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาแบบเช่าเหมาลำ� เพื่อพาสมาชิก
เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้น
ละเอี ย ดละอออั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ และรั บ ฟั ง การบรรยายจาก
วิทยากรประจำ� “พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งเล่าถึง
การดำ�เนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย และการจัดแสดง
วิ วั ฒ นาการเงิ น ตราโบราณและธนบั ต รหายาก อั น เป็ น มรดก
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย หลังจาก
นั้ น ได้ เข้ า เยี่ ย มชมความมหั ศ จรรย์ ข องราชพั ส ตราจากผ้ า ไทย
งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของราชสำ�นักไทยอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ อาทิ เครือ่ งโขน และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์แบบต่างๆ ณ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งนับว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยให้แก่
สมาชิก และส่งท้ายการเดินทางยังได้เข้าสักการะ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำ�ปอกง” ณ “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร”
และชมความงามของพระปรางค์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 18 ปี สภาวิศวกร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี นำ�โดย
นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพ
บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อำ � นวยการ เข้ า ร่ ว มแสดงความยิ น ดี
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสภาวิ ศ วกร
ณ อาคารสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร และนายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สภาวิชาชีพบัญชีทำ�การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำ�ปี 2560
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีจัดฝึกซ้อม
ดั บ เพลิ ง และฝึ ก ซ้ อ มหนี ไ ฟขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ในองค์กรทุกท่านตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในความปลอดภัย
ของชีวติ ทรัพย์สนิ ของตนเอง ผูร้ ว่ มงาน และบุคคลภายนอก โดยมี
ที ม วิ ท ยากรผู้ ชำ � นาญการจากสำ � นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณะภัย สถานีดับเพลิงคลองเตย มาถ่ายทอดความรู้ทักษะ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกัน และวิธีการดับเพลิง
ประเภทต่างๆ รวมถึงการจำ�ลองสถานการณ์จริงให้เข้าร่วมฝึกซ้อม
ในครั้งนี้
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สภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชี นำ�โดย
นางภูษณา แจ่มแจ้ง ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสภาวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
แทนผูอ้ �ำ นวยการ และเจ้าหน้าทีส่ ว่ นงานกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี
เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีในแต่ละภูมภิ าค จัดโดยสำ�นักงาน
กฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล
แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ก า ร สั ม ม น า รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
เพื่อทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ คือพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์
ในปั จ จุ บั น และให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สำ�นักงานบัญชี ฯลฯ เพื่อนำ�ไปประกอบการ
แก้ไขร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีรองรับการให้บริการสมาชิก ขยายช่องทางการชำ�ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมลงนามใน “บันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการรั บ ชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรี
ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กล่าวภายในงานว่า “ภารกิจ
หนึ่งที่สำ�คัญของสภาวิชาชีพบัญชี นั่นก็คือการรับสมัครสมาชิก
และการขึ้ น ทะเบี ย นขอรั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ซึ่ง ผู้ใช้ บ ริ ก ารจำ � เป็ น ต้ อ งชำ � ระค่ า ธรรมเนี ย มให้ แ ก่ ส ภาวิ ช าชี พ
บัญชีเ ป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี ช่ อ งทาง
การชำ�ระค่าธรรมเนียมอำ�นวยความสะดวกผูใ้ ช้บริการมากมาย อาทิ
การรับชำ�ระค่าธรรมเนียมผ่านใบแจ้งชำ�ระเงิน (Bill Payment)
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM Internet/ Mobile Banking
และการชำ � ระเงิ น ผ่ า นการตั ด บั ต รเครดิ ต เป็ น ต้ น การลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำ�ระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ในครัง้ นี้ จึงนับเป็นก้าวสำ�คัญในการขยายช่องทางการให้บริการและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการ
ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ กว่า 12,000 สาขาทัว่ ประเทศ ตลอด 24 ชัว่ โมง และจะไม่หยุดยัง้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ขยายช่องทาง
การรับชำ�ระค่าธรรมเนียมให้ทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับยุคสมัย โดยคำ�นึงถึงสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เป็นสำ�คัญ”
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โครงการอบรม Train The Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
สำ�หรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จัด โครงการอบรม Train the Trainer
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ สำ�หรับอาจารย์
ผู้ ส อนวิ ช าบั ญ ชี ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง การอบรมได้ แ บ่ ง เป็ น 2 ช่ ว ง
คือระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 (Module 1) และวันที่
6 - 7 ธันวาคม 2560 (Module 2) ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 142 ท่าน (Module 1) และ
110 ท่าน (Module 2)
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้
ที่ ถู ก ต้ อ งสำ � หรั บ อาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช าบั ญ ชี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ ISACA Bangkok Chapter จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน
Cyber Security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีรว่ มกับสมาคม
ผู้ตรวจและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA
Bangkok Chapter) จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber
Security สำ�หรับผูต้ รวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ด้วยการเล็งเห็น
ความสำ�คัญของความมัน่ คงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบและนักบัญชี ในยุค 4.0 ณ ห้อง Ballroom
โรงแรม S31 กรุงเทพฯ
การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการและประธานคณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นา
วิชาชีพบัญชี นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ และคณะทำ�งาน
โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรม ด้ า นการตรวจสอบภายใน
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน ในการเสวนา
ครั้งนี้มีหัวข้อ Cyber Security for Auditors and Accountants
โดยนายปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
และที่ ป รึ ก ษาด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ กองทั พ บก
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หัวข้อ “ความเสี่ยงและผลกระทบของ Cyber ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและนักบัญชี” โดยนายมานิต พาณิชย์กุล
คณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม ด้านการตรวจสอบภายในสภาวิชาชีพบัญชี ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบญ
ั ชาชัย กรรมการ
ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ Executive Vice President Head
of IT Strategic and Program Management office Division Bank of Ayudhya PCL. พร้อมด้วย นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม เป็น
ผู้ดำ�เนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน
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ผลการดำ�เนินงานด้านการทำ�บัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีข่ องผูท้ �ำ บัญชี
ที่เสมือนเป็นต้นน้ำ�ของงานบัญชีทั้งหมด ถ้าผู้ทำ�บัญชีเข้าใจ
มาตรฐานการบั ญ ชี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและได้ นำ � ไปปฏิ บั ติ ง าน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ย่อมส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ อันทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ผูท้ �ำ บัญชี
ในยุค 4.0 จำ�เป็นต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อยุคสมัย โดยจะต้อง
มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�มาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนและองค์กร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชีจึงได้
มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ทำ�บัญชีให้มีมาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับของใช้ผบู้ ริการ โดยจัดทำ�หลักสูตรการอบรมใหม่ๆ
ให้กับผู้ทำ�บัญชีทั้งภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา และการจัดทำ�
คู่ มื อ ผู้ ทำ � บั ญ ชี เพื่ อ ให้ ผู้ ทำ � บั ญ ชี มี แ นวทางการปฏิ บั ติ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ และสนับสนุนผูท้ �ำ บัญชีเข้าใจมาตรฐานการบัญชี
อย่างไรก็ตาม ผู้ทำ�บัญชีอาจมีอุปสรรคจากการนำ�มาตรฐาน
การบัญชีมาใช้ปฏิบัติจริง คณะกรรมการจะประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและภาครั ฐ เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไข
ปัญหาให้กับผู้ประกอบการสำ�หรับมาตรฐานการบัญชีใหม่
ทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรหรือประเทศอย่างมีนยั สำ�คัญ ตลอดจน
ติดตามดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักบัญชีทุกภาคส่วน

ภาพบรรยากาศการอบรม “The Digital Accountant”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดา้ นการทำ�บัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
ในปี 2560 คณะกรรมการได้ด�ำ เนินการจัดการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำ�บัญชี ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุน
การผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting
จำ�นวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 181 คน
2. การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร จำ�นวน 2 รุ่น
มีผู้เข้าอบรมรวม 53 คน
3. The Digital Accountant จำ � นวน 2 รุ่ น
มีผู้เข้าอบรมรวม 170 คน
4. ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำ�งบการเงิน
และการยื่ น ภาษี เ งิ น ได้ จำ � นวน 2 รุ่ น
มีผู้เข้าอบรมรวม 155 คน
5. เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงาน

ภาพบรรยากาศการอบรม “How to Start Accounting
Firm Business” ณ โรงแรมเรดิสนั บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ภาพบรรยากาศการเข้าดูงานในหลักสูตร
“Professional Controller” ณ บริษัท CP RAM

ทางการเงินสำ�หรับบัญชี PAEs/NPAEs/SMEs
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร
จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 281 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน
จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 130 คน
การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับธุรกิจ
ทั่วไป จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 182 คน
M-Score ดัชนีชวี้ ดั ...? งบการเงินและหลักนิติ
บัญชีศาสตร์ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม
62 คน
เทคนิคการจัดทำ�และยืน่ แบบ บช.1 ให้ถกู ต้อง
ตามประกาศ ป.ป.ช. จำ � นวน 2 รุ่ น
มีผู้เข้าอบรมรวม 166 คน
How to Start Accounting Firm Business
สั ม มนาการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ สำ � นั ก งานบั ญ ชี
จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 86 คน
ประกาศนียบัตร Professional Controller
จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน
การประยุ ก ต์ ใช้ ต้ น ทุ น มาตรฐานกั บ บั ญ ชี
ต้นทุนงานสั่งทำ�และบัญชีต้นทุนช่วง จำ�นวน
2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 81 คน
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นอกจากการจัดอบรม/สัมมนาแล้วคณะกรรมการได้ดำ�เนินการในเรื่องอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ซึ่งผู้ทำ�บัญชีจะต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และต้องการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักบัญชี วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานบัญชี โดยนำ�เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ปฏิบัติง่ายมาใช้ คณะกรรมการจึงได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว โดยผู้ประกอบการ
สามารถบันทึกรายการธุรกรรมปกติ และระบบจะดำ�เนินการบันทึกบัญชีและออกงบการเงิน รวมถึงการส่งงบการเงินให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร-โดยอัตโนมัติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
2) การศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชีบางฉบับมีความยากในการทำ�ความเข้าใจ ยุ่งยากในการปฏิบัติ มี MODEL ทางการเงิน เข้ามา
เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ทำ�ให้เกิดต้นทุนเพิ่ม มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ และบางครั้งกระทบต่อ
ภาพรวมของธุรกิจ เช่น IFRS9 คณะกรรมการได้ทำ�หน้าที่รับปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติ เพื่อประสานงานแก้ไขกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะดูแลผู้ประกอบการทุกระดับ
3) การขอผ่อนผันเรื่องบัญชีชุดเดียวตามมาตรา 8 ของพระราชกำ�หนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการให้กิจการมีบัญชีชุดเดียวและให้เวลานิติบุคคลปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง โดยผูป้ ระกอบการจะได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากร และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งธนาคารพาณิชย์ให้
สินเชื่อแก่นิติบุคคลด้วยการพิจารณาข้อมูลตามงบการเงินที่นำ�ส่งกรมสรรพากรเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม
2562 แต่มีกิจการ SMEs จำ�นวนมากที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ รั บ ทราบปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ได้ เข้ า ร่ ว มชี้ แ จงและเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญ หาต่ อ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เพือ่ ขอผ่อนผันให้แก่กจิ การ SMEs ในระยะสัน้ และแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และคณะอนุกรรมการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4) การพัฒนาความรู้ด้านบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร และการบริหารเงินให้แก่เกษตรกร
เนื่ อ งจากเกษตรกรขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการคิ ด ต้ น ทุ น การทำ � เอกเทศสั ญ ญาการบริ ห ารการเงิ น
คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาทนายความ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อกับเกษตรกร
เพื่อร่วมช่วยพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำ�เนินการด้านการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้มงุ่ มัน่ พัฒนาผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี และร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยคำ�นึงถึงประโยชน์
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นหลัก รวมถึงการนำ �นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอดีตมาสานต่อ
อย่างต่อเนือ่ งตามภารกิจของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี ซึง่ จะสามารถช่วยส่งเสริมผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงาน
สอบบัญชีทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการสอบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับ
ของสาธารณชน โดยมีสรุปผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2560 ดังต่อไปนี้

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพรวมความก้าวหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี ศึกษาและติดตาม
การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ มาตรฐานงานบริการเกีย่ วเนือ่ ง
และคำ�อธิบายวิธปี ฏิบตั งิ านสอบบัญชีระหว่างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเชือ่ มัน่ ระหว่าง
ประเทศ (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) ทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงและฉบับที่กำ�หนดขึ้น
มาใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำ�เนินการแปลและเผยแพร่มาตรฐานเหล่านั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษา
และนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุงตาม Addressing
disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project (เกี่ยวเนื่องจากการปรับปรุงรายงาน
ผูส้ อบบัญชีรปู แบบใหม่) รวมทัง้ สิน้ 17 ฉบับ โดยการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเนือ้ หาและถ้อยคำ�บางส่วนให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงข้างต้น
ลำ�ดับ

รหัส

ชื่อมาตรฐาน

1

2

1

TSA 200 วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี

✓

2

TSA 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

✓

3

TSA 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

✓

4

TSA 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

✓
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

✓
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ลำ�ดับ

รหัส

ชื่อมาตรฐาน

1

2

5

TSA 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ
งบการเงิน

✓

6

TSA 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

✓

7

TSA 315 การระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
(ปรับปรุง) โดยการทำ�ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

✓

8

TSA 320 ความมีสาระสำ�คัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

✓

9

TSA 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

✓

10

TSA 450 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ

✓

11

TSA 500 หลักฐานการสอบบัญชี

✓

12

TSA 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

✓

13

TSA 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

✓

14

TSA 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

✓

15

TSA 580 หนังสือรับรอง

16

TSA 600 ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของ
ผู้สอบบัญชีอื่น

✓

17

TSA 710 ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ

✓

หมายเหตุ

✓

✓

✓

1. ปรับปรุงตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project
2. ปรับปรุงตาม Auditor Reporting project

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 (ปรับปรุง) “การพิจารณา
กฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน” ซึง่ เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ
ที่กำ�หนดโดย IESBA เรื่อง “Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)” เพื่อเป็นแนวทาง
ให้แก่ผสู้ อบบัญชีในการตอบสนองต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเมือ่ พบหรือสงสัย และเปิดรับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560
นอกจากการแปลและเผยแพร่มาตรฐานตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ระหว่างปี 2560 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
และเทคนิคการสอบบัญชีได้ทำ�การศึกษา Discussion Paper เรื่อง Exploring the Demand for Agreed-Upon Procedures
Engagements and Other Services, and the Implications for the IAASB’s International Standards และจัดทำ� Comment
letter แสดงความคิดเห็นตอบกลับไปยัง IAASB
สำ�หรับมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาปรับปรุง
และคาดว่าจะเผยแพร่ในอนาคตตาม work plan ปี 2017 - 2018 ของ IAASB ได้แก่
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การจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีดำ�เนินการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีกำ�หนดการ
จัดการทดสอบเป็นรายไตรมาส กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี รวมทั้งสิ้น 3 ครั้งต่อปี
โดยได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ดำ�เนินการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ เพื่อให้การจัดการทดสอบเป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
สภาวิชาชีพบัญชียงั ได้แต่งตัง้ อนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับการทดสอบการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา ประกอบด้วย
• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี
• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี
• อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์
• อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ การทดสอบการปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ด้ า นวิ ช ากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
ซึง่ ในการจัดการทดสอบแต่ละครัง้ อนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับการทดสอบการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีในแต่ละด้านวิชา
ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำ�คลังข้อสอบ ปรับปรุงขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตของ
ผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทัง้ 6 รายวิชา ให้เป็นปัจจุบนั มีความเหมาะสม และทันสมัย รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้พิจารณาออกข้อสอบและพิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบของ
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในแต่ละครั้ง โดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบนั้นสามารถวัดความรู้ความสามารถ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการจัดการทดสอบ ประจำ�ปี 2560 ดังนี้
❖

สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา ในปี 2560
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❖

สถิติผู้เข้าสอบและสอบผ่านในแต่ละวิชา ในปี 2557 - 2560

❖

สถิติผู้สอบผ่านครบทุกรายวิชา (ราย) ในปี 2556 - 2560
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ภาพบรรยากาศการจัดทดสอบ CPA ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรายใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้จดั พิธมี อบใบอนุญาตการเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและอบรมจรรยาบรรณให้กบั ผูส้ อบบัญชีรายใหม่
โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ความรูค้ วามเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
รวมทั้งชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำ�หนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
โดยในปี 2560 คณะทำ�งานการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูข้ อขึน้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้พจิ ารณาเห็นชอบ
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำ�นวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 317 ราย และกำ�หนดการจัดพิธีมอบ
ใบอนุญาตและการอบรมให้แก่ผสู้ อบบัญชีรายใหม่ขา้ งต้น จำ�นวน 5 ครัง้ โดยมีผสู้ อบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ 307 ราย

ภาพบรรยากาศ “พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2560”
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี
อีกหนึง่ ในภารกิจทีส่ �ำ คัญของสภาวิชาชีพบัญชี คือ การดำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพเข้าใจและปฏิบตั งิ าน
สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพงานสอบบัญชี (คณะอนุกรรมการ TSQC1)
คณะอนุกรรมการ TSQC1 ได้มอบหมายให้ฝา่ ยพัฒนาและกำ�กับดูแลคุณภาพผูส้ อบบัญชี (ฝ่าย TSQC1) ปรับปรุงรูปแบบ
การกรอกข้อมูลในระบบแจ้งและยืนยันรายชื่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ในการดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง Facebook, Line, Newsletter
และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสอดคล้องกับข้อกำ�หนดสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556
โดยในปี 2560 ฝ่าย TSQC1 ได้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้
• มกราคม 2560 : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook @FAP.FAMILY เรื่อง “แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
ในยุค Thailand 4.0” ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งานให้เข้ากับยุคสมัย โดยต้องรวบรวมหลักฐาน
ทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ เพือ่ แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทัง้ ความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามพัฒนาการ
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
• กุมภาพันธ์ 2560 : ส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีที่มีสถานะใบอนุญาตสิ้นผล แต่แจ้งลงลายมือชื่อในปี 2560
จำ�นวน 35 ราย
• เมษายน - กรกฎาคม 2560 : ส่งอีเมลแจ้งเตือนผูส้ อบบัญชีทยี่ งั แจ้งรายชือ่ ธุรกิจไม่ครบถ้วนหรือแจ้งข้อมูลไม่ถกู ต้อง
ในการลงลายมือชื่อปี 2559 กว่า 300 ราย
• กุมภาพันธ์ กรกฎาคม และธันวาคม 2560 : ส่งอีเมลแจ้งเตือนผูส้ อบบัญชีทยี่ งั ไม่ยนื ยันการลงลายมือชือ่ ในปี 2558,
2559 และ 2560 กว่า 5,700 ราย
• กันยายน 2560 : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, Line, FAP Newsletter และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับ
ช่องทางการหาข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชีและบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารให้ผู้สอบบัญชีที่มีการลงลายมือชื่อ
ตรวจสอบงบการเงินในปี 2560 ให้ตรวจสอบการแจ้งรายชือ่ ธุรกิจและยืนยันการลงลายมือชือ่ ในปีทแี่ จ้งไว้ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน
• ธันวาคม 2560 : หารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งพัฒนาฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลในระบบแจ้ง
และยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อปรับปรุงชื่อนิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบัน
อย่ า งไรก็ ต าม กระบวนการโอนถ่ า ยข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า วยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจากั บ กองข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• มกราคม - ธันวาคม 2560 : ดำ�เนินการตามโครงการคลินิก เพื่อตอบปัญหาด้าน TSQC1 เดือนละหนึ่งครั้งตาม
กำ�หนดการ
สำ�หรับโครงการการพัฒนาผูส้ อบบัญชีตลาดทุน (โครงการฯ) ฝ่าย TSQC1 ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของสำ�นักงานสอบบัญชี
ที่ลงนามใน MOU กับสภาวิชาชีพบัญชี (phase 2 ของโครงการฯ) ในเรื่องการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพงานของ
สำ�นักงานและการจัดทำ�เอกสารหลักฐานตาม TSQC1 ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) มาตัง้ แต่ปลายปี 2557 และสิน้ สุดระยะเวลาการสนับสนุน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการ TSQC1 เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการของ
โครงการฯ จึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ ใหม่อีกครั้ง เพื่อนำ�เสนอต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ต่อไป
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ TSQC1 ยังได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับการตรวจสอบ
และการควบคุมคุณภาพงานของสำ�นักงานสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำ�ระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาดังกล่าวไปใช้งาน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการ TSQC1 มีการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี กล่าวคือ การรักษาและดำ�เนินการตามมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในเรื่องของความเป็นอิสระ การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส
มากที่สุด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี
นอกเหนือจากหลักสูตรอบรมด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีทไ่ี ด้ดำ�เนินการจัดอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีได้ให้ความสำ�คัญในเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ๆ และหลักสูตรอบรมที่เป็นประเด็นร้อนประจำ�ปี โดยในปี 2560 ประเด็นหลักๆ ยังคงเป็น
เรื่องของรายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ หรือ
Key Audit Matters (KAMs)” ซึง่ นอกจากจะกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยตรงแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินก็ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานดังกล่าวเช่นกัน
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กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่งดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมและสัมมนา ดังนี้

งานสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รว่ มกับสภาวิชาชีพบัญชี และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดงานสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง KAM
แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องต่างๆ (Stakeholders) ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้วิเคราะห์การลงทุน และผู้บริหาร
และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร KAM ของผู้สอบบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ภาพบรรยากาศการอบรม “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น (รุ่นที่ 5)
เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรบรรยายในโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“เจ้ า พนั ก งานตรวจสอบทรั พ ย์ สิน ” ระดั บ ต้ น (รุ่น ที่ 5) ในหั ว ข้ อ “เทคนิ ค การตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชี ”
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนาทัศนคติและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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งานสัมมนา “Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports”
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดงานสัมมนา “Essential Roles of Those Charged with
Governance on New Auditor Reports”ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในองค์รวมของรายงานการสอบบัญชีรปู แบบใหม่ โดยจะเน้น
“เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุด
ในกระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งเสนอแนะบทบาทหน้าที่
ทีจ่ �ำ เป็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับงบการเงิน เช่น กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารบริษัท และผู้บริหาร เป็นต้น
ภาพบรรยากาศการอบรม “Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports”
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
นอกจากความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจข้างต้นแล้ว สภาวิชาชีพบัญชียงั ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ร่วมเป็นหนึง่ ในคณะทำ�งานและคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก เพือ่ พิจารณาบริหารเงินกูจ้ นกว่า
จะชำ�ระแล้วเสร็จ และสรุปภาระหนีส้ นิ ได้แก่ เงินต้น ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก
ทีผ่ า่ นมาของรัฐบาล รวมถึงกำ�หนดแนวทางจัดหาเงินทุนเพือ่ ชำ�ระหนีค้ นื ให้แก่ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย โดยคณะทำ�งานเพือ่ พิจารณา
กระบวนการเกีย่ วกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสูร่ ะบบ Automation เพือ่ พิจารณาแนวทางในการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
สำ�หรับปี 2560 พร้อมทัง้ ปรับปรุงตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีค่ รบถ้วนสำ�หรับ
ใช้ในการขอหนังสือยืนยันยอดจากทุกธนาคาร และแจ้งข้อมูลการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด โดยข้อมูลทัง้ หมด
ทีก่ ล่าวมาได้เผยแพร่ไว้ใน ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

การเผยแพร่บทความและสิ่งพิมพ์เชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชาชีพ
ระหว่างปี 2560 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำ�งานภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชีได้เรียบเรียง
และเผยแพร่บทความผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

FAP Newsletter
อ่านใจผู้สอบบัญชี “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เรื่องสำ�คัญ
ในการตรวจสอบ Auditor’s View on Key Audit Matters

ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือน มกราคม 2560

มา update... เรื่องการตรวจ BOI กันเถอะ

ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือน มกราคม 2560

จากอดีตถึงปัจจุบัน The Evolution of Auditing
(วิถีการสอบบัญชีกับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน)

ฉบับที่ 50 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2560

จับกระแสความเคลื่อนไหวของมาตรฐานการสอบบัญชี

ฉบับที่ 55 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ของ IAASB กับ PCAOB
ความเหมือนที่แตกต่าง

ฉบับที่ 58 ประจำ�เดือน ตุลาคม 2560
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FAP Newsletter
การปรับปรุงถ้อยคำ�ของตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ฉบับที่ 59 ประจำ�เดือน พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารด้านการสอบบัญชี (www.fap.or.th)
ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำ�หรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

Update รายงานผู้สอบบัญชี : เดือน ตุลาคม 2560

การปรับปรุงถ้อยคำ�ของตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี

Update รายงานผู้สอบบัญชี : เดือน ตุลาคม 2560

ตัวอย่างกระดาษทำ�การและเครื่องมือสำ�หรับ
การปฏิบัติงาน : เดือน ตุลาคม 2560
สำ�นักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
ตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยัน
ยอดธนาคาร และข้อมูลติดต่อสถาบันการเงิน
ในการส่งหนังสือยืนยันยอด

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30
แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ คณะทำ�งานเพือ่ พิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ (KAM) อยูร่ ะหว่างการจัดทำ�
หนังสือ “เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียน สรุปตามอุตสาหกรรมและหัวข้อทีพ่ บบ่อย (พร้อมตัวอย่างของบริษทั
ในต่างประเทศ)” โดยจะวางจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2561
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ผลการดำ�เนินงานด้านการบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชีมีความมุ่งมั่นในการยกระดับนักบัญชีให้เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีของผู้บริหารองค์กร โดยเน้นการเผยแพร่
การบัญชีบริหารที่ถือว่ามีความสำ�คัญอย่างมากต่อการประสบความสำ�เร็จของธุรกิจ เพราะเปนกระบวนการในการใหไดมาซึ่ง
ข้อมูลสำ�หรับการวางแผนงานในอนาคต อีกทัง้ ยังเป็นสือ่ กลางในการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้การบริหารงาน
บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้ รวมถึงผูบ้ ริหารสามารถนำ�ข้อมูลจากบัญชีบริหารใช้ประโยชนใ นการวิเคราะห์สถานการณ์
การควบคุม และการประเมินผลภายในองคกร อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจึงได้กำ�หนดนโยบายและเป้าหมายในการกำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพ
การบัญชีบริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับสากล พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็นผู้ที่ทันสมัย
มีแนวคิดใหม่ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางให้คำ�ปรึกษาด้านบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี และผู้ประกอบการ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตร CFO in Practice (Certification Program)
หลักสูตรนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ CFO เป็นผู้ที่มีความรอบรู้สามารถปฏิบัติงานผสมผสาน
เทคนิคในการบริหารงาน (Integrator) ในบทบาทของมืออาชีพด้านการเงินและการบัญชี เพือ่ ช่วยงานผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และยังจะสามารถให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ CFO ได้เป็นอย่างดียิ่ง ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างเครือข่าย CFO หรือผู้ที่มีศักยภาพ
ในการเป็น CFO ขององค์กรต่างๆ ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในระดับองค์กร กลุ่มธุรกิจ และ
ระดับประเทศ และในปี 2560 ได้จัดอบรมเป็นรุ่นที่ 7 ในระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 12 - 27 พฤษภาคม 2560 และ 2, 9
มิถนุ ายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ โดยได้จดั ให้มกี ารดูงานนอกสถานที่ ณ โรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ ชา
ชั้นนำ� มีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินขององค์กรต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับการอบรมรวม 61 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม
“CFO in Practice (Certification Program)”
ณ โรงแรมสวิทโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
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ภาพบรรยากาศการเข้าดูงานในหลักสูตร
“CFO in Practice (Certification Program)”
ณ บริษทั โออิชิ

เนื้อหาหลักสูตร CFO in Practice
(Certification Program)
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หลักสูตร Corporate Finance
หลักสูตรนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีด่ ที างด้านการเงินให้กบั นักบัญชีและผูส้ อบบัญชี โดยเฉพาะการคิดมูลค่า
ปัจจุบนั และอนาคตในด้านการประกอบธุรกิจ เพือ่ เลือกแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมกับองค์กร และทำ�ให้สามารถประเมินโครงการ
ลงทุนได้เป็นอย่างดีก่อนการตัดสินใจลงทุน จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 3 รุ่น ดังนี้
		
วันที่ 24 มีนาคม 2560		
มีจำ�นวนผู้เข้าอบรม 59 คน
		
วันที่ 22 กันยายน 2560		
มีจำ�นวนผู้เข้าอบรม 88 คน
		
วันที่ 16 ธันวาคม 2560		
มีจำ�นวนผู้เข้าอบรม 76 คน

หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำ�กำ�ไร
หลักสูตรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดการจัดทำ�งบประมาณเพือ่ การวางแผน รวมถึงวิธกี าร
ในการจัดทำ�งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความเห็นในการอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 3 รุ่น ดังนี้
		
วันที่ 2 เมษายน 2560 		
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 58 คน
		
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 		
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 101 คน
		
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 75 คน

หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
หลักสูตรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผบู้ ริหารของบริษทั สามารถนำ�ข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีตน้ ทุนมาทำ�การวิเคราะห์
วางแผน การควบคุมประเมิน และวัดผลการดำ�เนินงานในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
รวม 3 รุ่น ดังนี้
		
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 		
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 62 คน
		
วันที่ 30 กันยายน 2560 		
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 81 คน
		
วันที่ 23 ธันวาคม 2560		
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 65 คน

หลักสูตร ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน
หลักสูตรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สามารถประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั จากงบการเงินได้ รวมถึงการวางแผนการ
ใช้ข้อมูลในงบการเงินให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จัดขึ้น ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวม 2 รุ่น ดังนี้
		
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2560 มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 85 คน
		
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 91 คน

หลักสูตร Beyond Treasury Management
หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานด้านการเงินให้กับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงิน มีความเข้าใจในบทบาท Beyond Treasury และสามารถบริหารทรัพยากรทางการเงิน
รอบด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ความเป็น International Treasury โดยจัดการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมรวม 54 คน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เผยแพร่บทความเพือ่ แจ้งข่าวสารและความรูด้ า้ นการบัญชีบริหาร ผ่านทาง FAP Newsletter
ได้แก่ บทความเรื่อง “บันไดสู่การเป็น CFO และบทบาทที่เปลี่ยนไปในอนาคต” และเรื่อง “5 Dos and Don’ts เพื่อก้าวสู่ความ
สำ�เร็จในการเป็น CFO” รวมทั้งจัดทำ� Accounting Tip ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อ “บทบาทของ CFO ในอนาคต”
หรือ “The future of CFOs” เผยแพร่ผ่าน Facebook และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำ�เนินงานด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้ า นการวางระบบบั ญ ชี มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลั ก ดั น และ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายของคณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการผนึ ก กำ � ลั ง ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า นอื่ น และภาคส่ ว นต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถของนั ก บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น
นั ก ออกแบบระบบงานในยุ ค ดิ จิ ทั ล และไทยแลนด์ 4.0
ซึ่ ง เป็ น ความท้ า ทายอย่ า งมากของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ด้ า นการวางระบบบั ญ ชี เนื่ อ งจากจะต้ อ งเป็ น ผู้ ร อบรู้
ในหลายมิ ติ อาทิ มิ ติ ท างธุ ร กิ จ มิ ติ ด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ และมิติด้านความยั่งยืน ดังนั้น นักวางระบบ
บั ญ ชี ที่ ดี ใ นยุ ค นี้ จ ะต้ อ งเข้ า ถึ ง และเข้ า ใจความต้ อ งการ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ การออกแบบระบบงาน
ทีม่ คี วามถูกต้อง รวดเร็ว และเชือ่ ถือได้ในทุกวงจรธุรกิจ ภายใต้
การบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ซึ่งระบบการปฏิบัติงานที่ดี
จะเป็ น กลไกสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ อ งค์ ก รสามารถดำ � เนิ น งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุม
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ดังนั้น คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีจึงมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระบบบัญชี และ
การควบคุมภายในทีด่ แี ก่ผบู้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับในทุกอุตสาหกรรม เนือ่ งจากทุกคนต่างมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมงานต่างๆ ขององค์กร โดยได้ดำ�เนินการจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
1. COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 105 คน
2. ความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Risk and IT Governance จำ�นวน 2 รุ่น
มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน
3. การบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 47 คน
4. การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 46 คน
5. การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 23 คน
6. Professional Forensic Accounting จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 35 คน
7. กระดาษทำ�การเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 42 คน
8. AC HOT update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 171 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “AC HOT update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Board of Director & Senior Leader Course “Leading Role in Insurance Business” จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรม
รวม 53 คน
Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 33 คน
การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 114 คน
เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 63 คน
XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 124 คน
เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 120 คน
การเตรียมตัวผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption Prevention” จำ�นวน 1 รุน่
มีผู้เข้าอบรมรวม 604 คน
การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 421 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการทำ�หน้าทีผ่ แู้ ทนสภาวิชาชีพบัญชีภายใต้กรอบ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิ
1. เป็นผูแ้ ทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติภาคเอกชน ครัง้ ที่ 5-2/2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ร่างแนวทางการ
กำ�หนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนิตบิ คุ คลในการป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ มีการเพิม่ เติมบทบัญญัติ
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) กำ�หนดความรับผิดสำ�หรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างประเทศ รวมทั้งกำ�หนดความรับผิดเฉพาะสำ�หรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว
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โดยกฎหมายใหม่ได้มีการกำ�หนดโทษปรับที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้รัฐได้การเยียวยาความเสียหาย เพื่อเอาประโยชน์ที่นิติบุคคล
ได้ไปโดยมิควรได้คืน และเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำ�ความผิด
2. เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์
ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำ�นักงาน ปปง.) ได้ประมวลข้อคิดเห็น
ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 และจัดทำ�ร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ เรียบร้อยแล้ว
และนำ�ส่งให้เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสำ�นักงาน ปปง. จะนำ�มาปรับปรุงและนำ�เสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป
โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้แจ้งให้สำ�นักงาน ปปง. ทราบว่า ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ สภาวิชาชีพบัญชีจะอยูใ่ นหน่วยงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 - 8 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงภาคประชาสังคม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/
ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำ �เนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
3. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดสัมมนาหัวข้อ “การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0” เมือ่ วันที่ 7
มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือ COSO
2013 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการผลักดันให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจกรอบการควบคุมภายในอย่างทัว่ ถึง
ตลอดจนนำ�ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การขับ
เคลือ่ นบริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน และการสร้างระบบงานเพือ่ รับมือกับความเสีย่ งใหม่ รวม
ทั้งมีการเสวนาในหัวข้อการควบคุมภายใน ในมุมมองของผู้กำ�กับดูแล Trend ของการควบคุมภายใน ในยุค Thailand 4.0
และความท้าทายในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการปรับตัวต่อความคาดหวังใหม่ของ Stakeholder มีผเู้ ข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 400 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. ร่วมมือกับโครงการแนวร่วมปฏิบตั กิ ารภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
against Corruption : CAC) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในการจัดอบรมหลักสูตร “กระดาษ
ทำ�การเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” โดยได้
เล็งเห็นความสำ�คัญของการเตรียมความพร้อมของผูต้ รวจสอบ
ภายในและผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ จ ะต้ อ งทำ � หน้ า ที่ ส อบทานความ
เพียงพอของมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันทีอ่ งค์กรได้จดั ให้
มีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการได้มั่นใจว่ามาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดยได้ จั ด การอบรมหลั ก สู ต ร
ดั ง กล่ า วครั้ ง แรกเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2559 และครั้ ง ที่ 2
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560
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ภาพบรรยากาศการอบรม “กระดาษทำ�การเพื่อ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ผลการดำ�เนินงานด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ น
การบัญชีภาษีอากรมุ่งหวังที่จะสร้างที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญ และส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีภาษีอากรมากยิ่งขึ้น
รวมทัง้ ศึกษาและผลักดันให้เกิดความเข้าใจหรือลดข้อแตกต่าง
ระหว่ า งบั ญ ชี แ ละภาษี อ ากร เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กฎหมาย
ภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้นักบัญชี
ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น องค์ ค วามรู้ ด้ า นภาษี อ ากร
ที่มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก อีกทั้งมีระเบียบปฏิบัติและ
คำ�วินิจฉัยมากมายยากที่จะศึกษาได้ครบถ้วน ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้มีการดำ�เนินการทางภาษีอากรผิดพลาด โดยไม่ได้
เจตนา หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง โดยในปี 2560 ได้ดำ�เนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

ภาพบรรยากาศการประชุม “คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร”
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
1. การจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีอากรประเด็นปัญหาภาษีอากรต่างๆ โดยสรุปดังนี้
1) ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 61 คน
2) เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 114 คน
3) เจาะลึกภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 116 คน
4) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกีย่ วข้องกับนักบัญชีอย่างไร จำ�นวน 1 รุน่
		 มีผเู้ ข้าอบรมรวม 59 คน
5) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนทีแ่ ตกต่าง จำ�นวน 3 รุน่
		 มีผเู้ ข้าอบรมรวม 374 คน
6) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 85 คน
7) ภาษีอากรสำ�หรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จำ�นวน 2 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 251 คน
8) แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับใบกำ�กับภาษีและกฎหมายใหม่ E-TAX Invoice จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 191 คน
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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9) ก้าวทันภาษีมลู ค่าเพิม่ จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 84 คน
10) UPDATE ภาษีอากรและบัญชี จำ�นวน 2 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 197 คน
11) นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน) จำ�นวน 1 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรมรวม 396 คน

โครงการนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน)

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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2. เป็นผูแ้ ทนของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุม
คณะทำ � งาน (Technical Working Group) โครงการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการภาครัฐให้มีความง่ายต่อ
การประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ร่ ว มหารื อ หรื อ
วิพากษ์ขอ้ เสนอแนะในหัวข้อ “การชำ�ระภาษี (Paying Taxes)”
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
3. เป็นผูแ้ ทนของสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของประชาชน (ด้ า นการชำ � ระภาษี Paying
Taxes) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ�มาหากินของประชาชน (Working
Group) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความยากง่ า ยการประกอบธุ ร กิ จ
Ease of Doing Business รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
7 กันยายน 2560 และครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน
2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการกรอกแบบสอบถาม
ด้านการชำ�ระภาษีของ World Bank

4. เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการเป็นวิทยากรให้กับสมาคมธนาคารไทย หัวข้อ “การจัดทำ�บัญชีและภาษีเบื้องต้น
สำ�หรับ SMEs” ในโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วย
ยกระดับความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทยร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนและเรื่องอื่นๆ จำ�นวน 4 ครั้ง และในปี 2561 จำ�นวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้กับสมาคมธนาคารไทย ณ Royal jubilee ballroom เมืองทองธานี
2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้กับธนาคารกรุงเทพ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่สีลม
3) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้กบั ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ณ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สำ�นักงานใหญ่หลังสวน
4) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บรรยายให้ธนาคาร UOB ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
และมีแผนการบรรยายในปี 2561 โดยในวันที่ 10 มกราคม 2561 บรรยายให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้องเทพทาโร
โรงแรม Buri Sriphu Hotel สงขลา และวันที่ 19 มกราคม 2561 บรรยายให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ห้อง Nimman Hall
โรงแรม U Nimman เชียงใหม่
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ�บทความเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการบัญชีภาษีอากรผ่านทาง FAP Newsletter
และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสื่อสารความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร โดยการจัดทำ�บทความวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เรื่อง การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นความผิดทางอาญา เรื่องมาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเรื่องดูอย่างไร ? ถึงรู้ว่าใช้ใบกำ�กับภาษีปลอม
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ผลการดำ�เนินงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
ผลิตบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายทีใ่ ช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ในการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีอย่างสง่างาม อันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป โดยได้กำ�หนดนโยบายและเป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน ดังนี้

นโยบายและเป้าหมาย
สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพือ่ พัฒนาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตทีต่ อบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายทีใ่ ช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
และตลาดการเงิน โดยสร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์นำ�องค์ความรู้มาใช้ในภาคปฏิบัติจริง เพื่อนำ�ประสบการณ์กลับไป
พัฒนาแผนการสอน

แผนการดำ�เนินงาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

64

Annual Report 2017

โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การกำ�หนดให้มีผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นผู้แทนในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่สถาบันต่างๆ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้แต่งตั้งผู้แทนให้กับสถาบัน
การศึกษาที่ขอผู้แทน จำ�นวน 21 สถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สู่การปฏิบัติตาม มคอ.1 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ควรดำ�เนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการบัญชีจากบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี
อย่างน้อย 1 คน เพื่อดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
2. การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้พิจารณารับรองหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 38 สถาบัน จำ�นวนรวม 38 หลักสูตร ทั้งนี้ ในการรับรองของสภาวิชาชีพบัญชีแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่
1) พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
2) พิจารณารับรองปริญญาในวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
และการขอขึน้ ทะเบียนฝึกหัดงานและขึน้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยจะต้องเป็นหลักสูตรวิชาการบัญชีทเี่ คยศึกษา
และสอบผ่าน 8 รายวิชา คือ การบัญชีขั้นต้น/ชั้นต้น 1 รายวิชา การบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 2 รายวิชา การบัญชีขั้นสูง/
ชั้นสูง 2 รายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 รายวิชา การสอบบัญชี 1 รายวิชา และการภาษีอากร 1 รายวิชา มีหน่วยกิตอย่างน้อย
วิชาละ 3 หน่วยกิต
3. การรับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้พิจารณารับรองหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศ 21 สถาบัน เพื่อประโยชน์ในการสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
4. การรับรองวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรองวุฒิการศึกษา
เป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ดังนี้
1) ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ จำ�นวน 1 คน
2) ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จำ�นวน 13 คน
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ให้การรับรอง
วุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคลว่า มีคุณสมบัติครบเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีเพียงอย่างเดียว จำ�นวน
6 คน ซึ่งเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
5. การจัดสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ผแู้ ทนสภาวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซึ่งได้กำ�หนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ จากสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน เพือ่ ให้พฒ
ั นา
หลักสูตรเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยได้จดั สัมมนาหัวข้อ
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1) การพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs)” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรม
อะริสตั้น สุขุมวิท 24 มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 98 คน
2) การสั ม มนาเพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจและหารื อ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ
ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 40 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม “ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีและคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี”
6. การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (IES 2015) ในปี 2560 รวม 5 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกำ�หนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค
ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ
ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้
					
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา รวม 2 ครั้ง ดังนี้
1) การจัดงานแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครัง้ ที่ 5 ประจำ�ปี 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017”
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นการศึ ก ษาให้ ก ลุ่ ม อาจารย์ แ ละนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง
กระตุ้นให้เห็นบทบาทสำ�คัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรการบัญชี และทำ �ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถด้านบัญชี รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จำ�นวน 148 ทีม
จาก 81 สถาบัน และมีผลการแข่งขัน ดังนี้
		 รางวัลชนะเลิศ				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2			
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2560

ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2560
2) การจัดงานแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560 “Thailand Accounting Case
Competition 2017” เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ เกษรี ณรงค์เดช
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ
ในทักษะด้านวิชาชีพ และนำ�เสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความเร่งด่วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการทำ�งานเป็นทีม คิดอย่างเป็นระบบ
และเป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 114 ทีม และ
ส่งบทวิเคราะห์จ�ำ นวน 79 ทีม โดยคณะกรรมการคัดเลือกรายงานกรณีศกึ ษาจำ�นวน 16 ทีม เพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก
ในช่วงเช้า และคัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย จำ�นวน 4 ทีม โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
ที่

1.
2.
3.
4.

ชื่อทีม/สถาบัน

ทีมชนะเลิศ		
ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ทีมรองชนะเลิศ อันดับที่ 3

ทีม The Crystal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีม Against the Tide & Co. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีม PIIBOONKWAN มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม บ้านหลังใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ ได้ก�ำ หนดการจัดงานแข่งขันกรณีศกึ ษาทางบัญชีระดับประเทศ ครัง้ ที่ 2 ประจำ�ปี 2561 “Thailand Accounting Case
Competition 2017” เมือ่ วันเสาร์ท่ี 1 กันยายน 2561 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี ณรงค์เดช
ชัน้ 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 4 ทีม
ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560

ภาพผู้ชนะเลิศจากทีม The Crystal
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560
“Thailand Accounting Case Competition 2017”

8. ร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอก
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านการศึกษาเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1) การประชุมเพือ่ พัฒนาเกณฑ์วธิ กี ารประเมินคุณภาพภายนอก การสรรหาและการพัฒนาผูป้ ระเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
เพือ่ ให้การประเมินคุณภาพสอดคล้องกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ชัน้ 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2) การประชุมสัมมนาเพือ่ รับฟังความเห็นประกอบการจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษา
ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามุร)ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) การประชุมเสวนานโยบายการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียตะวันออก 2017 หัวข้อ ผลกระทบต่อนโยบาย
การศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันจันทร์ท่ี 21 สิงหาคม
2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ
4) การสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน FSAP ซึ่งจัดโดยสำ �นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สำ�นักงาน ก.ล.ต.
5) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ เพือ่ พิจารณาหลักสูตรวิชาการจัดทำ�บัญชีดว้ ยโปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางการบัญชีและหลักสูตรวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพฒ
ั น์ อาคารรัชมังคลาภิเษก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
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ผลการดำ�เนินงานด้านมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในเรื่องของการเป็นองค์กรชั้นนำ�ในภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล การกำ�หนดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (“มาตรฐานฯ”) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามบริบทของประเทศไทยเป็นแผนยุทธศาสตร์หนึง่
เพื่อทำ�ให้รายงานทางการเงินของกิจการภายในประเทศไทย มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
รวมถึงสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับสากล

ภาพรวมการดำ�เนินงานด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชีมีการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ เพือ่ กำ�หนดทิศทางในการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ส�ำ หรับประเทศไทยให้เป็นตาม Roadmap
โดยดำ�เนินการบริหารจัดการ และสอบทานให้มกี ารจัดทำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ครบถ้วน และถูกต้อง สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ติดตาม และผลักดันมาตรฐานฯ เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อนำ�ไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้บังคับใช้ได้
ในระหว่างกระบวนการทำ�งานได้อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จนกระทั่งมีการประกาศใช้ และหลังจากมาตรฐานฯ ประกาศใช้ได้ดำ�เนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานฯ ได้มีการดำ�เนินการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาผลกระทบ ประเด็นปัญหา และข้อคิดเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงิน หรือหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ นำ�ข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาดำ�เนินการกำ�หนด ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือหาแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
ศึกษาถึงแนวปฏิบตั ทิ ใี่ ช้ในประเทศอืน่ รวมทัง้ การจัดทำ�ตัวอย่าง คำ�ชีแ้ จงเพิม่ เติมทีจ่ �ำ เป็น ทัง้ นี้ สำ�หรับการดำ�เนินงานบางเรือ่ ง
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานภายใต้คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชีพิจารณาดำ�เนินการหรือ
ปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา

ความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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1. ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้รับการปรับปรุงในปี 2560 ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดขึน้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นฉบับทีป่ รับปรุงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (Bound Volume 2017
Consolidated without early application) โดยมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 56 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ�
2. กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น (พ.ศ.)
❍

3 ฉบับ
53 ฉบับ

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ�
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ� แบ่งเป็น
■ กลุ่มเครื่องมือทางการเงินจำ�นวน 5 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2562 ดังนี้
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
4. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
5. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
■ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ
่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
ในปี 2562
■ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ
่ ง สัญญาเช่า ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2563

2. จัดสัมมนาพิจารณ์/ Focus group เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1. สัมมนาพิจารณ์ Focus group สำ�หรับกลุ่มธุรกิจการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
2. สัมมนาพิจารณ์ Focus group สำ�หรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ประเด็นปัญหา
ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
3. สัมมนา Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
4. สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2560
5. สัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
6 สัมมนาพิจารณ์ หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
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ภาพการสัมมนาพิจารณ์/Focus group
3. ดำ�เนินการจัดโครงการอบรมร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำ�หรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
ทั่วประเทศ :TFRS เรื่องรายได้ และสัญญาเช่า และ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
โครงการอบรมร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำ�หรับ
อาจารย์ ผู้ ส อนวิ ช าบั ญ ชี ทั่ ว ประเทศ
(Train the trainer :TFRS 15 TFRS 16
และ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)
แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี โดยแบ่งเป็น
Module 1 : TFRS เรื่องรายได้ และ
สัญญาเช่า จัดขึน้ เมีอ่ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม
2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคาร
สภาวิชาชีพบัญชี โดย รศ. ดร.วรศักดิ์
ทุ ม มานนท์ และอาจารย์ ณั ฐ เสกข์
เ ท พ หั ส ดิ น เ ป็ น วิ ท ย า ก ร แ ล ะ
Module 2 : TFRS กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน เมือ่ วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. คุณสมบูรณ์
ศุ ภ ศิ ริ ภิ ญ โญ คุ ณ ยุ ว นุ ช เทพทรงวั จ จ
คุ ณ ยุ พิ น เรื อ งฤทธิ์ และคุ ณ ณรงค์
ภาณุเดชทิพย์ เป็นวิทยากร โดยมีจำ�นวน
อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 122 ท่าน
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4. ศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศภายใต้คณะกรรมการกำ�หนด
มาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำ�หนังสือแสดงความคิดเห็น (Comment letter) เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำ �หนดมาตรฐานการบัญชี และได้นำ�ส่งไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ IASB และ AOSSG จำ�นวน 5 ฉบับ ดังนี้
ลำ�ดับ

หนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่อง

1

Exposure Draft ED/2017/3 Prepayment Features with Negative Compensation
(Proposed amendments to IFRS 9)
Exposure Draft ED/2017/2 Improvements to IFRS 8 Operating Segments
Proposed amendment to IFRS 8 and IAS 34
IFRS Standards Request for Information Post-implementation Review-IFRS 13
Fair Value Measurement
Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure Initiative-Principles of Disclosure

2
3
4
5

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

วันที่นำ�ส่ง IASB/AOSSG

25 พฤษภาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
29 กันยายน 2560
19 ตุลาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560

5. จัดทำ�คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ภายใต้การมอบหมายจากคณะกรรมการกำ �หนดมาตรฐานการบัญชี
ได้จดั ทำ�คูม่ อื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามการปรับปรุงปี 2559 ซึง่ เนือ้ หาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจะมีการจัดทำ�ไฟล์
สรุปการเปลีย่ นแปลงแยกออกมาต่างหากจากคูม่ อื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทัง้ นี้ ได้จดั ทำ�แล้วเสร็จและเผยแพร่
บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ลำ�ดับ

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด

2.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

3.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

4.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

5.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

6.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

7.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

6. ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ภายใต้
การมอบหมายจากคณะกรรมการกำ � หนดมาตรฐานการบั ญ ชี
ได้เปิดช่องทางสำ�หรับการส่งคำ�ถามของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ทางอี เ มล academic-fap@fap.or.th ซึ่ ง เป็ น การตอบคำ � ถาม
ลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
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สมาชิกสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพือ่ เสริมสร้างความรูท้ างบัญชีส�ำ หรับสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
ในวงกว้าง โดยมีการตอบคำ�ถามเพิ่มเติมตามหมวดหมู่ต่างๆ ตลอดระยะเวลา ดังนี้
• การนำ�เสนองบการเงิน (4 คำ�ถาม)
• การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
• การเลิกกิจการ (2 คำ�ถาม)
• งบการเงินรวม
• ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (2 คำ�ถาม)
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (2 คำ�ถาม)
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (2 คำ�ถาม)
• สินค้าคงเหลือ (2 คำ�ถาม)
• ต้นทุนก่อสร้าง
• งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
• การบันทึกบัญชี
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ
• สัญญาเช่า
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• อื่นๆ (2 คำ�ถาม)
7. จัดทำ�บทความและเอกสารวิชาการเผยแพร่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ได้เผยแพร่บทความและเอกสารวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี และ FAP Newsletter โดยมีเรื่องที่เผยแพร่ต่อไปนี้
• การประชุม The 8th Annual AOSSG Meeting 29 - 30 November 2016, New Zealand
• TFRS for SMEs สำ�หรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน เรื่องเก่าในชื่อใหม่ (เหล้าเก่าในขวดใหม่) ไขปัญหา?
TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
• การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำ�หรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
• IFRS 16 สัญญาเช่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำ�หรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
• สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
(TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32)
• ไขปัญหาของ TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน ตอนที่ 2 (พร้อมตัวอย่างการคำ�นวณ
ผลประโยชน์พนักงานวิธีอย่างง่าย)
• ไขปัญหาของ TFRS for SMEs บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน ตอนที่ 3
• บทความ ทิศทาง... มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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• พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำ�และเผยแพร่บทความเรือ่ ง “มาทำ�ความรูจ้ กั กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กันเถอะ” เขียนโดย นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
• โครงการ Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำ�หรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี
ทั่วประเทศ
• IFRS World Standard-setters Conference 2017
• กฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่สำ�หรับลูกจ้างกระทบประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานอย่างไร
• ตารางมรณะตัวใหม่ และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
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ผลการดำ�เนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน มีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการผลักดัน
ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดยการพิจารณาคำ�กล่าวหาและเรือ่ งร้องเรียน เมือ่ มีผเู้ สียหาย
ยืน่ แบบคำ�กล่าวหาคดีความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (แบบ จ.บ.1) และระบุขอ้ เท็จจริงเรือ่ งการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
พร้อมแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบการกล่าวหาการประพฤติผดิ เรือ่ งดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองและสอบสวน
อย่างรอบคอบ โดยคณะทำ�งานและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำ�ดับเพื่อตัดสินและกำ�หนดบทลงโทษที่เหมาะสม
ตามกรอบพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หรือส่งเรือ่ งให้กบั ผูม้ อี �ำ นาจบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
อาญาหรือกฎหมายแพ่ง
โดยในระหว่างปี 2558 - 2560 สถิติการกล่าวหาหรือร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและหรือ
ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี มีดังนี้

คำ�กล่าวหา

คำ�กล่าวหาหรือเรือ่ งร้องเรียนทีค่ งค้างมาจากปี 2558 - 2559 มีจ�ำ นวน 34 ราย และในปี 2560 จำ�นวน 31 ราย โดยในปี
2560 การพิจารณากลัน่ กรองคำ�กล่าวหาหรือเรือ่ งร้องเรียน และพิจารณาวินจิ ฉัยผลการสอบสวน รวมผลการดำ�เนินการได้ ดังนี้
รายการ

จำ�นวน (ราย)

1. เรื่องที่อยู่ระหว่างกลั่นกรองคำ�กล่าวหา/เรื่องร้องเรียน และพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวน
2. เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน
3. เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ

28 ราย
7 ราย
30 ราย
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ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ
นอกจากการทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซ้ ง่ึ ขึน้ ทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�ำ เนินการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีและนำ�ไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง โดยการดำ�เนินการของคณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ ดังนี้
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณมีแผนงานหลักทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินงานหลายเรือ่ ง ได้แก่
1. จัดอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ เพื่อทำ �ความเข้าใจก่อนจะมี
การประกาศใช้ทง้ั ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2. แก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ที่จัดทำ�ใหม่
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศตาม Handbook 2014 และแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
คูม่ อื ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... จากผลการประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
กำ�กับทีเ่ กีย่ วข้องและผูป้ ระกอบวิชาชีพ
3. แปล Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2018 เพือ่ เปรียบเทียบกับ Handbook of
the Code of Ethics for Professional Accountants 2014 เพือ่ ติดตามความคืบหน้าของจรรยาบรรณระหว่างประเทศ แล้วแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ Handbook ปี 2018 ต่อไป
4. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ สำ�หรับอาจารย์ผสู้ อนวิชาบัญชี
ทัว่ ประเทศ ในหัวข้อจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวา่ ด้วยจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
และระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคูม่ อื ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศ “คณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สถิติการดำ�เนินคดีอาญากับบุคคลและนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
สภาวิชาชีพบัญชีได้ด�ำ เนินคดีการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึง่ ปัจจุบนั มีอยูท่ ง้ั หมด
จำ�นวน 20 ราย แบ่งออกเป็น
1. กรณีด�ำ เนินคดีทางอาญากับบุคคลทีฝ่ า่ ฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 44 จำ�นวน 13 ราย
1.1 กลุม่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพือ่ แจ้งความร้องทุกข์ จำ�นวน 0 ราย
1.2 กลุม่ ทีแ่ จ้งความร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนและอยูร่ ะหว่างสอบสวน จำ�นวน 4 ราย
1.3 กลุม่ ทีศ่ าลได้มคี �ำ พิพากษาแล้ว จำ�นวน 9 ราย ได้แก่
ลำ�ดับ
ผู้กระทำ�ผิด

ศาล

รายที่ 1

ศาลแขวงลพบุรี

รายที่ 2
รายที่ 3

ฐานความผิด

คำ�พิพากษา/คำ�สั่ง

ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำ�บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำ�คุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
ปรับ 5,000 บาท
ศาลแขวงสระบุรี ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 44, 69 จำ�คุก 60 เดือน รอลงอาญา 2 ปี
ปรับ 180,000 บาท
ศาลจังหวัดมีนบุรี ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำ�บัญชีโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ไม่ลงโทษจำ�คุก แต่ปรับ 3,000 บาท
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ลำ�ดับ
ผู้กระทำ�ผิด

รายที่ 4
รายที่ 5

ศาล

ฐานความผิด

ศาลแขวงลำ�ปาง ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ทำ�บัญชีโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
ศาลจังหวัด
เพชรบูรณ์

ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คำ�พิพากษา/คำ�สั่ง

จำ�คุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
ปรับ 15,000 บาท
จำ�คุก 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี
ปรับ 20,000 บาท

รายที่ 6

ศาลจังหวัดสุโขทัย ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ไม่ลงโทษจำ�คุก แต่ปรับ 62,000 บาท

รายที่ 7

ศาลจังหวัดธัญบุรี ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผูท้ �ำ บัญชี
โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ศาลจังหวัด
ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
พระโขนง

จำ�คุก 3 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
ปรับ 15,000 บาท
ไม่ลงโทษจำ�คุก แต่ปรับ 10,000 บาท

ศาลจังหวัดภูเก็ต ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี มาตรา 44, 69

ไม่ลงโทษจำ�คุก แต่ปรับ 21
กระทงๆ ละ 2,000 บาท
รวมปรับทัง้ สิน้ 42,000 บาท

รายที่ 8
รายที่ 9

2. กรณีด�ำ เนินคดีทางอาญากับนิตบิ คุ คลทีฝ่ า่ ฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 11 และ 72 จำ�นวน 6 ราย
2.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ จำ�นวน 2 ราย
2.2 กลุ่มที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างสอบสวน จำ�นวน 3 ราย
2.3 กลุ่มที่ศาลได้มีคำ�พิพากษาแล้ว จำ�นวน 1 ราย ได้แก่
ลำ�ดับ
ผู้กระทำ�ผิด

รายที่ 1

ศาล

ศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

ฐานความผิด

ผิด พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คำ�พิพากษา/คำ�สั่ง

ปรับ 37,000 บาท

3. กรณีดำ�เนินคดีทางอาญากับบุคคลที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 37 และ 70 จำ�นวน 1 ราย
3.1 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ จำ�นวน 0 ราย
3.2 กลุ่มที่ดำ�เนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว จำ�นวน 1 ราย
3.3 กลุ่มที่ศาลได้มีคำ�พิพากษาแล้ว จำ�นวน 0 ราย
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 - 2560
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ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและคณะทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องได้สร้างกลไกการพัฒนา
และส่งเสริมวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับคุณภาพนักบัญชีไทยให้มีศักยภาพ มีความรู้ข้ามศาสตร์ เป็นมืออาชีพ และ
สามารถแข่งขันกับนักบัญชีในต่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ได้แก่
1. การกำ�กับดูแลผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำ�งานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือ
การประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา
หลักสูตร และวิทยากร รวมถึงชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำ�บัญชี
ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศสภาวิชาชีพบัญชีสำ�หรับผู้เข้าอบรมหรือสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
ลำ�ดับที่

ประเภทกิจกรรม

จำ�นวน

1

หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

2

ประเภทกิจกรรมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำ�บัญชี
• หลักสูตรการอบรมหรือการประชุมสัมมนาในต่างประเทศ
• หลักสูตรสำ�เร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าเดิม หรือวุฒิเดิมในหลักสูตรหรือ
		 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
• การจัดทำ�ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี โดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน
• อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำ�กว่าระดับ		
		 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

3

4

33 หน่วยงาน

ให้ความเห็นชอบหลักสูตร และวิทยากรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำ�บัญชี ดังนี้
• สภาวิชาชีพบัญชีและสาขาสภาวิชาชีพบัญชี
• ภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาครัฐ
• ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเอกชน

5

เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมนา
การพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูท้ �ำ บัญชีของผูจ้ ดั การอบรม
หรือการประชุมสัมมนา
ยกเลิกการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมนาของผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

6

การตรวจสอบประเมินผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร

32 ราย
62 ราย
3 ราย
8 ราย

463 หลักสูตร
215 หลักสูตร
2,942 หลักสูตร
589 หลักสูตร
383 หลักสูตร
37 หลักสูตร
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2. จัดการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD)
โครงการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) เป็นการทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบสามารถใช้นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ โดยในปี 2560 ได้จัดการ
ทดสอบจำ�นวน 4 ครั้ง ดังนี้
ลำ�ดับที่

ประเภทกิจกรรม

1/2560
2/2560
3/2560
4/2560

จำ�นวน (ราย)

คิดเป็นร้อยละ

เข้าทดสอบ

ผ่านการทดสอบ

วันที่ 4 มีนาคม 2560
วันที่ 4 มิถุนายน 2560

111
98

102
96

91.89
97.96

วันที่ 2 กันยายน 2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560

117
122

104
105

88.89
86.07

3. การพัฒนาหลักสูตรอบรม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายในได้ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในที่สำ�คัญหลายหลักสูตร ได้แก่
(1) โครงการวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certificate Program/IACP)
		 เป็นโครงการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยมีการสอบวัดความรู้ภายหลัง
จากสิ้นสุดการอบรม และมีการมอบวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในหรือวุฒิบัตร IACP ให้แก่
ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำ�หนดไว้
(2) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review
		 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจ
ให้สามารถสอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) เพื่อเพิ่มจำ�นวนผู้สอบผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
ในประเทศไทยให้มากขึ้น และเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในให้ได้รับ
การยอมรับในองค์กรต่อไป
(3) โครงการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology
		 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำ�คัญจากการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และแนวทางการบริหารและ
ควบคุมความเสีย่ งอย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นเวทีของการเสวนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology”
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
(4) โครงการเสวนา Cyber security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0
		 โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของไทยให้มศี กั ยภาพสูงทัดเทียมระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคทีป่ ระเทศไทยกำ�ลังเข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital
economy) เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็นอันมาก ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
และนักบัญชีในยุค 4.0 จำ�เป็นต้องรู้เท่าทัน Cyber risk และตระหนักถึงความสำ�คัญของ Cyber security เพื่อสามารถป้องกัน
หรือรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Cyber security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0”
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

81

4. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน และคณะทำ�งานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชีได้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่หลากหลาย รวม 41 หลักสูตร ได้แก่
1) สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับ SMEs จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 898 คน
2) Financial Statements Review for Internal Auditors จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 191 คน
3) Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 227 คน
4) Internal Audit in Disruptive Technology จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 137 คน
5) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 62 คน
6) โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 330 คน
7) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 37 คน
8) โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 34 คน
9) IT Audit for Non IT Auditor จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 221 คน
10) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 76 คน
11) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 84 คน
12) การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 92 คน
13) เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 62 คน
14) การสอบทานกระบวนการจัดทำ�และติดตามการดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม
76 คน
15) การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม
104 คน
16) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 61 คน
17) Data Analytics for Internal Auditor จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 121 คน
18) การบริหารงานตรวจสอบภายใน จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน
19) กรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 169 คน
20) การป้องกันการทุจริตในองค์กร จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 435 คน
21) การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำ�ส่งงบการเงิน (e-Filing) จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 887 คน
22) การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี จำ�นวน 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 237 คน
23) สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำ�หรับ SMEs จำ�นวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม
877 คน
24) บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016) จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,252 คน
25) เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,188 คน
26) รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำ�คัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี จำ�นวน 2 รุ่น
มีผู้เข้าอบรมรวม 190 คน
27) เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs จำ�นวน 2 รุ่น
มีผู้เข้าอบรมรวม 147 คน
28) ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 214 คน
29) ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,186 คน
30) ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,206 คน
31) เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำ�คัญ จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 74 คน
32) Communication Skills for Auditors จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 40 คน
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33)
34)
35)
36)
37)
38)

ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 76 คน
เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 1,232 คน
Integrated Reporting จำ�นวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 97 คน
ความรู้พื้นฐานด้านการกำ�กับดูแล IT ระดับองค์กร จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 48 คน
การตรวจสอบการกำ�กับดูแลกิจการ จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 44 คน
การค้นหาหลักฐานการทุจริตและการฟอกเงินด้วย Forensic Accounting จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม
31 คน
39) ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING
(สมุห์บัญชี) จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 53 คน
40) ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 43 คน
41) Cyber Security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 จำ�นวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 104 คน

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

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

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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5. โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำ�งานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
(Dip TFR) ได้จดั การอบรมและทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) เพือ่ ทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำ�หรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และยกระดับนักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ผูท้ ผี่ า่ นการทดสอบสามารถใช้นบั ชัว่ โมงการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพในปีทผี่ า่ นการทดสอบได้
และในปี 2560 ได้จัดการทดสอบจำ�นวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 ดังนี้
จำ�นวน (ราย)
ครั้งที่

8 (1/2560)
9 (2/2560)

วันที่จัดอบรม

วันที่จัดทดสอบ

19 - 20 พฤษภาคม 2560
27 พฤษภาคม 2560
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 25 พฤศจิกายน 2560

ผู้สมัคร
อบรม

ผู้เข้า
ทดสอบ

ผู้ผ่านการ
ทดสอบ

ผู้ไม่ผ่าน
การ
ทดสอบ

82
56

66
64

6
2

60
62

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 8” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศการอบรม “โครงการเสวนา Cyber security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชียุค 4.0”
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
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ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
“โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 9” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
6. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding/MOU) ระหว่าง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ
ได้ มี ก ารลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ “โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการตรวจสอบภายในและ
ด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ” เมือ่ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1) เพือ่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
2) เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะให้ แ ก่ ผู้ ต รวจสอบภายใน และผู้ ต รวจสอบและควบคุ ม
ระบบสารสนเทศของไทยให้มีศักยภาพสูง
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
4) เพื่อเพิ่มจำ�นวนผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทยให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่
1) ทำ�ให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ และ
ด้านการตรวจสอบแบบบูรณาการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากการศึกษาผ่านหลักสูตรอบรม สัมมนา และเสวนา
2) ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทั่วไปและด้านการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องตามคำ�จำ�กัดความของการตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำ�ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำ�เนินงานขององค์กร
3) เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่บทบาททางวิชาชีพบัญชีดา้ นการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศต่อองค์กรธุรกิจ ทำ�ให้ผบู้ ริหารและผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เห็นความสำ�คัญของระบบการควบคุม
เพื่อให้การดำ�เนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ช่วยเพิม่ จำ�นวนผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศของไทยให้มากยิง่ ขึน้ สอดคล้อง
ตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
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ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum Of Understanding/MOU)
ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
7. การสื่อสารความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายในได้จัดทำ�บทความด้านการตรวจสอบภายในเผยแพร่ใน FAP Newsletter เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายในให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และผูท้ สี่ นใจ โดยในปี 2560 ได้เผยแพร่บทความจำ�นวน 2 บทความ
ได้แก่ บทความสรุปสาระสำ�คัญจากการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology ช่วงที่ 1 และบทความสรุปสาระสำ�คัญ
จากการเสวนา Internal Audit in Disruptive Technology ช่วงที่ 2
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ผลการดำ�เนินงานด้านต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชีพร้อมรับบทบาทผู้นำ�ในเวทีอาเซียน โดยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสาน
งานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) และผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มแรก
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิชาชีพบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) สนับสนุน
ความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ยอมรับในการทำ�งานร่วมกันในระดับนานาชาติ
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งระดับ
นานาชาติ โดยเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมระดับอาเซียน
• การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 และครั้งที่ 125
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountant (AFA) ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพบัญชีอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และมีสมาชิกสมทบจากองค์กรวิชาชีพบัญชีชั้นนำ�ระดับโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ ล ะครั้ ง เป็ น การพบปะและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ตั ว แทนของหน่ ว ยงานวิ ช าชี พ บั ญ ชี
จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพือ่ สร้างความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ ง โดยในระหว่างปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม
ทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่
1) การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124 จัดขึ้นที่ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
2) การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 125 จัดขึ้นที่ประเทศลาว ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560
พร้อมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ AFA Conference ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ IFRS Adoption and Financial Reporting
Quality : Regional and International Experiences for Local PIEs and SMEs และ World Bank IFRS Conference ในหัวข้อ
Implementation of IFRS in Developing ASEAN Countries Sharing experience
ผลจากการประชุม AFA Council Meeting ทั้ง 2 ครั้ง อาเซียนมีความร่วมมือที่ดีและให้ความช่วยเหลือในการยกระดับ
วิชาชีพบัญชีผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การจัดทำ�มาตรฐานการบัญชีสำ�หรับกิจการขนาดย่อม คณะทำ�งานโครงการ
เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใช้มาตรฐานบัญชีทเี่ ป็นสากล การสนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ พัฒนาวิชาชีพบัญชีส�ำ หรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งการสนับสนุนการเติบโตของ AFA ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

ภาพบรรยากาศ “การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 124” ณ ประเทศบรูไน
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ภาพสมาชิก AFA เข้าร่วมการประชุม
“AFA Council Meeting ครั้งที่ 125” ณ ประเทศลาว
• การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC)
การประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA) ในสาขาวิชาชีพบัญชี
จัดอยู่ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services:
CCS) ที่มีกำ�หนดจัดการประชุมเป็นประจำ�ทุกๆ 3 - 4 เดือน โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้จัดการประชุม ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 86 และการประชุมของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
ที่ประชุมได้มีการอนุมัติ Assessment Statement ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา
คุณสมบัติและการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทย
2) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 87 และการประชุมของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ซึง่ ในการประชุมครัง้ นีท้ ปี่ ระชุมได้อนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียนนักบัญชีวชิ าชีพอาเซียนในกลุม่ แรก ประกอบด้วย นักบัญชีไทย จำ�นวน
89 คน และนักบัญชีสิงคโปร์ จำ�นวน 47 คน
3) การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 88 และการประชุมของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยผู้แทน
สภาวิชาชีพบัญชี คือ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติให้เป็น
ประธาน ACPACC ในรอบระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการขึ้นทะเบียน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นักบัญชีไทย จำ�นวน 151 คน นักบัญชีมาเลเซีย จำ�นวน 211 คน และนักบัญชี
สิงคโปร์ จำ�นวน 120 คน
ทั้งนี้ จากการประชุม ACPACC ทั้ง 3 ครั้ง ที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN
Chartered Professional Accountant : ASEAN CPA) รวมทั้งหมด จำ�นวน 618 คน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียนทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ www.acpacc.org
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ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 88
และการประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) ครัง้ ที่ 7 ณ ประเทศกัมพูชา

การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
• การเข้าร่วมประชุมกับ THE INTERNATIONAL FEDERATION OF
		 ACCOUNTANTS COUNCIL (IFAC)
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นฐานะประเทศสมาชิ ก ของ IFAC ได้ เข้ า ร่ ว ม
การประชุม ORDINARY MEETING OF THE INTERNATIONAL FEDERATION
OF ACCOUNTANTS COUNCIL ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยนางจารุวรรณ
เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี และนางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์ กรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการสอบบัญชี
เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่ง IFAC ได้รายงานผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
และแจ้งแผนดำ�เนินงานในปีถัดไปให้สมาชิกได้รับทราบ ได้แก่
❏ ด้าน Ethics มุ่งเสริมสร้างเกี่ยวกับความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
❏ ด้าน Technology กล่าวถึงประเด็นการเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยี ซึง่ ส่งผลกระทบกับผูส้ อบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชี
ต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น
❏ ด้านโครงสร้างสำ�นักงานสอบบัญชี เปลีย
่ นจากรูปทรงพีระมิดเป็นรูปทรงเพชร ซึง่ กลุม่ คนทีส่ �ำ นักงานสอบบัญชี
ต้องการมากขึ้น คือ ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป
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• การประชุมเชิงปฏิบัติการในฐานะสมาชิกของ International Federation of Accountants (IFAC)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิก
ของ IFAC และ AFA นำ�โดยนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม IFAC Statements of Membership Obligations (SMO) Workshop Realizing
the Power of PAOs: Credibility, Competency, and Collaboration ที่ประเทศเวียดนาม โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและนำ�มาตรฐานสากลมาใช้ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรวิชาชีพอย่างยั่งยืน และ
การสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ IFAC Statements of Membership Obligations (SMO) Workshop
ณ ประเทศเวียดนาม

ความร่วมมือระดับนานาชาติ
• The Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants (PICPA) พาคณะเยีย่ มชม
สภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล อดีตประธานคณะอนุกรรมการ
งานด้านต่างประเทศ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ นางสาวภาสิน
จันทรโมลี อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนงาน
ต่างประเทศ ให้การต้อนรับคุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA ผู้บริหารสาขา Pampanga และ
นักบัญชีจากประเทศฟิลปิ ปินส์ จำ�นวน 32 คน โดย ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำ�นวยชัย อนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ บรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพของประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ต่อจากนั้น
ได้มีการเดินเยี่ยมชมอาคารและการทำ�งานภายในสำ�นักงานสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศสภาวิชาชีพบัญชี ให้การต้อนรับคุณ Ennalyn D. Limin ประธานสาขา Pampanga ของ PICPA
ผู้บริหารสาขา Pampanga และนักบัญชีจากประเทศฟิลิปปินส์
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• Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)
		 นำ�คณะผูบ้ ริหารสำ�นักงานสอบบัญชี ร่วมหาพันธมิตรในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ISCA ซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิก AFA เช่นเดียวกับสภาวิชาชีพบัญชี ได้จดั โครงการ SPRING – ISCA Business
Trip ซึ่งเป็นโครงการนำ�ผู้บริหารจาก SMPs (Small and Medium-sized Audit Practices) ของประเทศสิงคโปร์มาศึกษาดูงาน
และหาพันธมิตรในการดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนัน้ คณะผูบ้ ริหารจาก ISCA ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่างกัน

ภาพบรรยากาศสภาวิชาชีพบัญชีให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ISCA ประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ ส่วนงานต่างประเทศได้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Accountants : ASEAN CPA) ให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยผูแ้ ทนสภาวิชาชีพบัญชีให้ความรู้ ความเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเป็นนักบัญชีวชิ าชีพอาเซียน (ASEAN CPA) รวมถึงแนะนำ�การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรุ่นใหม่ ที่ต้องเท่าทันเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา ผ่านโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีที่ผ่านมา
จัดทั้งหมด 5 ครั้ง และให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ Young & Smart Accountants
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษารวม 10 แห่ง

ภาพบรรยากาศนิสติ นักศึกษาเข้าดูงานในโครงการ
“เปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศนิสิตนักศึกษาเข้าดูงานในโครงการ
“Young & Smart Accountants”

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โบรชัวร์ และวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการเตรียมความพร้อมสู่การทำ�งานที่เป็นสากล ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทย
มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนรวม 240 คน ซึ่งคาดว่าจะพร้อมไปทำ�งานในต่างประเทศในปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำ�เนินงานด้านอื่นๆ
ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานภายใต้กรอบนโยบายทีก่ �ำ หนดตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กร นอกเหนือจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญต่อการบริหารงานภายในองค์กร เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยใน
การขับเคลื่อนให้ผลงานด้านต่างๆ สำ�เร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารสภาวิชาชีพบัญชีขนึ้ เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการพิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทีผ่ า่ นมาคณะอนุกรรมการ
บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณากลั่นกรองการบริหารงานภายในองค์กร อาทิ การกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
พิจารณางบประมาณประจำ�ปี การปรับปรุงข้อบังคับให้เหมาะแก่การบังคับใช้ในปัจจุบนั การบริหารโครงสร้างบุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญ ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำ�งานต่างๆ ก่อน
นำ�เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ผลักดันให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาธิบาล เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อทำ�ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับและเชื่อมั่นในองค์กร อันจะทำ�ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ�หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
โดยในปี 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการภายใต้กรอบตามอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีส�ำ หรับปี 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึง่ สภาวิชาชีพบัญชีได้เลือกใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs)
2. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในของ
สภาวิชาชีพบัญชี และนำ�เสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพือ่ อนุมตั ิ ซึง่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้อนุมตั แิ ล้ว ทัง้ นี้
ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการดำ�เนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เหรัญญิก และผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สอบทานการดำ�เนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีและ
ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561 โดยพิจารณาผลงาน ความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและค่าธรรมเนียมวิชาชีพทีเ่ หมาะสม และเสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 เพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อไป

ภาพบรรยากาศ “คณะอนุกรรมการตรวจสอบ” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
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ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ก ารได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของสาธารณะเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น การต่ า งๆ ของ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยจะต้องจัดให้มกี ารบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และขอบเขต
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีด�ำ เนินการในเรือ่ งดังกล่าว ซึง่ ในปี 2560 ได้ด�ำ เนินการ ดังนี้
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการระบบเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชีให้เหมาะสม
2. อยู่ระหว่างจัดทำ�ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
3. อยูร่ ะหว่างพิจารณากำ�หนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารขอข้อมูลกับสภาวิชาชีพบัญชี
ให้ชัดเจน

ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีมงุ่ เน้นถึงความสำ�คัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก ผูข้ น้ึ ทะเบียน และผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ให้สอดคล้องตามแนวทางกฎหมายว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีความจำ�เป็นต้องพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับต่างๆ ของ
สภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้การดำ�เนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำ �
ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปี 2560 ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. ดำ�เนินการเสร็จสิ้นและมีผลใช้บังคับแล้ว
1.1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 86/2560 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผูจ้ ดั การอบรมหรือการประชุม
สัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 11/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็น
ผูจ้ ดั การอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 8/2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 2) และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 62/2558 เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 3)) โดยประกาศให้มีผล
ใช้บังคับแล้ว
1.2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 87/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
ในรูปแบบสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำ�หรับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผูท้ ำ�บัญชี (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 9/2558 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพบัญชีทเี่ ป็นทางการในรูปแบบสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
สำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำ�บัญชี) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
1.3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2560 เรือ่ ง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ในการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพ
บัญชีของผูท้ �ำ บัญชี (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 70/2557 เรือ่ ง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ในการพัฒนาทางวิชาชีพ
บัญชีของผู้ทำ�บัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2558 เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของ
ผู้ทำ�บัญชี (ฉบับที่ 2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 61/2558 เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี
ของผู้ทำ�บัญชี (ฉบับที่ 3) และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 69/2560 เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพ
บัญชีของผู้ทำ�บัญชี (ฉบับที่ 4)) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
1.4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 95/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุม
สัมมนา หลักสูตร และวิทยากร สำ�หรับการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพบัญชีของผูท้ �ำ บัญชี (โดยยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 71/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากรสำ�หรับ
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชี) โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
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1.5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 96/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
ประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
1.6 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 97/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
ประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำ�หรับผู้ทำ�บัญชี โดยประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว
2. ดำ�เนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
2.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำ�รุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... (โดยจะให้ยกเลิกข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำ�รุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556)
2.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
(โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556
เกี่ยวกับเรื่องลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาต)
3. ดำ�เนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี
3.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 4) โดยนำ�เสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว เห็นว่ายังไม่แก้ไข
3.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม การเลือกตัง้ หรือการแต่งตัง้ การดำ�รงตำ�แหน่ง
การพ้นจากตำ�แหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำ�นาจหน้าที่และการดำ�เนินการอื่น
ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5 และ 16) โดยนำ�เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว เห็นว่ายังไม่แก้ไข
4. อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
4.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12 และ 21)
4.2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำ�นาจหน้าที่ และการพ้นจากตำ�แหน่งของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำ�แหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำ�หนด
พ.ศ. .... (โดยจะยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 14)
4.3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
4.4 ร่างระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพที่เป็น
คนต่างด้าวภายใต้ขอ้ ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (Registered Foreign Professional Accountant หรือ RFPA)
และการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันระหว่างนักบัญชีไทยกับนักบัญชีวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าว พ.ศ. ....
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ผลการดำ�เนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ในปี 2560 (ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560) คณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์ได้ด�ำ เนินการวางแผน
และดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

• จัดประชุมหารือร่วมกันในคณะอนุกรรมการ
ด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อกลั่นกรอง เสนอแนะ และ
ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของข้ อ มู ล ข่ า วสารก่ อ นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
• ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ

• ดำ�เนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th ให้มีรูปลักษณ์และ
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการ
ในการเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
อาทิ LINE@ Facebook และYouTube เพื่อความทันสมัย
และอำ � นวยความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ในหลากหลายช่องทางมากขึ้น
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• รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและ
บทความทางวิชาการในแวดวงวิชาชีพบัญชี เพื่อเผยแพร่
แก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผ่านจดหมายข่าว Newsletter ซึ่งส่งให้สมาชิกในรูปแบบ
E-Newsletter เป็นประจำ�ทุกเดือน

ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
• โครงการปรับเปลี่ยนอักษรย่อและตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชี (Re-Branding)
• โครงการจัดทำ�สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาและอบรมสัมมนาในรูปแบบ Self-Study
• โครงการเปลี่ยนระบบ E-mail Marketing (Bomb Mail) ให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• โครงการจัดซื้อสื่อโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Signet)
• โครงการห้องเรียนออนไลน์

ผลการดำ�เนินงานด้านการควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพของงานบริการสมาชิก โดยเฉพาะด้านงานทะเบียนสมาชิก
และผู้สอบบัญชีให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียน
เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนทะเบียน โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลั่นกรองคำ�ร้องขอต่างๆ
รวมถึงการกำ�หนดกรอบการพิจารณาคำ�ร้องขอที่เกี่ยวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และงานอื่นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนมีความชัดเจน
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะอนุกรรมการควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียนได้มีการพิจารณาคำ�ร้องขอต่างๆ
พร้อมหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำ�เป็นที่เกี่ยวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีการพิจารณา
ตามกรอบการพิจารณาคำ�ร้องที่ได้มีการกำ�หนดไว้มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,311 คำ�ขอ
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ผลการดำ�เนินงานด้านงานส่วนภูมิภาค
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำ�นักงานสาขาได้ประสานงานกับสำ�นักงานสาขา
ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง และการให้บริการแก่สมาชิกที่อยู่ในเขตจังหวัดของแต่ละสำ�นักงานสาขาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีให้กับสมาชิก นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในส่วนภูมิภาค ได้แก่
สาขา

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

เชียงใหม่

นครราชสีมา

ขอนแก่น

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับ SMEs

24 มิถุนายน 2560

Update ภาษีอากรและบัญชี

29 - 30 กรกฎาคม 2560

การจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำ�หรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

26 สิงหาคม 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(สำ�หรับกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน)
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายใหม่ ตาม IFRS 15 สำ�หรับธุรกิจทั่วไป

24 พฤศจิกายน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับกิจการ NPAEs

18 พฤศจิกายน 2560

การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับธุรกิจทั่วไป

31 มีนาคม 2560

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

1 เมษายน 2560

จับประเด็นสำ�คัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

24 เมษายน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(สำ�หรับกิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน)
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM

17 มิถุนายน 2560

สรุปสาระสำ�คัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9
และ TFRS 15
การจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำ�หรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

11 พฤศจิกายน 2560

Update ภาษีใหม่ 2560 พร้อมเจาะลึกประเด็นภาษีเปลี่ยนผ่านสำ�หรับ
บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล

2 กันยายน 2560

การจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำ�หรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Workshop)
เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

16 กันยายน 2560

สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับ SMEs

17 มิถุนายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน

22 กรกฎาคม 2560

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

23 กันยายน 2560

20 ตุลาคม 2560

25 พฤศจิกายน 2560

18 สิงหาคม 2560

26 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560

22 เมษายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สาขา

ขอนแก่น
ภูเก็ต

นครสวรรค์
อุบลราชธานี

ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

Accounting for none Accountant

4 พฤศจิกายน 2560

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
Update ภาษีอากรใหม่ที่สำ�คัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้ง
บริษัทจำ�กัด
ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำ�งบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้

21 ตุลาคม 2560

18 กุมภาพันธ์ 2560

การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำ�หรับธุรกิจทั่วไป

16 กันยายน 2560

เทคนิคการปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน สำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (NPAEs)
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำ�ส่งงบการเงิน

18 พฤศจิกายน 2560

28 ตุลาคม 2560

18 กุมภาพันธ์ 2560

Update ภาษีอากรใหม่ที่สำ�คัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้ง
บริษัทจำ�กัด (คนเดียว)
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

17 มิถุนายน 2560

รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตามร่าง IFRS 15 สำ�หรับธุรกิจทั่วไป

18 พฤศจิกายน 2560

5 สิงหาคม 2560

2. การประสานงานด้านงานทะเบียนสมาชิกและผู้สอบบัญชี เช่น การรับสมัครและต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และการสมัครทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีกรณีสมัครใหม่ เป็นต้น
3. การจำ�หน่ายหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพบัญชี เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการอบรม “จับประเด็นสำ�คัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่” ณ จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพบรรยากาศการอบรม “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับธุรกิจทั่วไป” ณ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่ได้จดั โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชี ชัน้ ปี ที่ 3 - 4 เขตภาคเหนือตอนบน
ในหัวเรื่อง “นักบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เชิญ
นักธุรกิจและผูบ้ ริหารร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสูว่ ชิ าชีพ
ในอนาคตและยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันคลิปวิดโี อ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี” เพือ่ เป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยเชิญชวน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน
5 นาที เข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานสภาวิชาชีพบัญชี สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี
มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการอบรม “นักบัญชีในยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 3 - 4
เขตภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอ
หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

ผลงานของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเงินลงทุน
สภาวิชาชีพบัญชีมีนโยบายการลงทุน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนไว้ ดังนี้
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คณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนได้มกี ารสืบค้น เสาะหาข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนตามนโยบายการลงทุนและแนวปฏิบตั ิ
ทีก่ รรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�ำ หนดไว้ และจัดการประชุมทันทีทม่ี ขี อ้ มูลเกีย่ วกับการลงทุน โดยในปี 2560 ได้มกี ารจัดประชุม
เพื่อทบทวนนโยบายการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี ได้ศึกษาขั้นตอนการลงทุนต่างๆ เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น
โดยพิจารณาถึงความเสีย่ งในการลงทุนด้วย โดยคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุนได้เสนอการลงทุนในตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยสถาบันการจัดอันดับทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในระดับ A ขึน้ ไป ซึง่ เป็นลงทุน
ระยะปานกลาง ควบคูก่ บั การลงทุนโดยการฝากประจำ�ไม่เกิน 1 ปี ซึง่ เป็นการลงทุนระยะสัน้ และเหลือเงินจำ�นวนหนึง่ ไว้ส�ำ หรับ
สภาพคล่องของสภาวิชาชีพบัญชีและโครงการของปี 2561

ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สภาวิชาชีพบัญชีได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำ�งานด้านต่างๆ
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาและกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและการให้บริการแก่สมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี
รวมถึ ง การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในโครงการต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2557 โดยในปี 2560 คณะอนุกรรมการได้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบโครงสร้างของระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อกำ�หนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเหมาะสม เพื่อดำ�เนินการพัฒนาต่อไป
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สถิติจำ�นวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
จำ�นวนสมาชิกแยกตามประเภท ประจำ�ปี 2560

จำ�นวนสมาชิกแยกตามเพศ ประจำ�ปี 2560
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จำ�นวนสมาชิกแยกตามสำ�นักงานสาขา ประจำ�ปี 2560

รวมทั้งหมด 16,412 ราย
ขอนแก่น ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น, เลย, หนองคาย,
หนองบัวลำ�ภู, อุดรธานี
ชลบุรี ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
เชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน,
พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำ�ปาง, ลำ�พูน
นครราชสีมา ประกอบด้วยจังหวัด ชัยภูมิ, นครราชสีมา,
บุรีรัมย์, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สระบุรี, สุรินทร์
นครสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด กำ�แพงเพชร, ชัยนาท,
นครสวรรค์, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี
พิษณุโลก ประกอบด้วยจังหวัด ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก,
เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ภูเก็ต ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่, พังงา, ภูเก็ต
มหาสารคาม ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์, นครพนม,
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สกลนคร
สงขลา ประกอบด้วยจังหวัด ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง,
ยะลา, สงขลา, สตูล
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร, นครศรีธรรมราช,
ระนอง, สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัด บึงกาฬ, มุกดาหาร,
ยโสธร, ศรีสะเกษ, อำ�นาจเจริญ, อุบลราชธานี
ระยอง ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี, ตราด, ระยอง

จำ�นวนสมาชิกแยกตามจังหวัด ประจำ�ปี 2560
ลำ�ดับ

1
2

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ปฏิบัติการ*
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน (ราย)

46,171
19,479
65,650

*กาญจนบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี,
สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
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สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลและเป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกำ�ไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีไทย
ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำ�หรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียง
		 ลงคะแนนเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ (เฉพาะ
		 สมาชิกประเภทสามัญ)

• ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในแวดวงวิ ช าชี พ บั ญ ชี
		 อย่างต่อเนือ่ งผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี
		 www.fap.or.th วารสาร Newsletter และ
		 E-Newsletter เป็นประจำ�ทุกเดือน

• ส่วนลดพิเศษ! ค่าอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร
		 จากราคาปกติมูลค่ากว่า 400 - 5,000 บาท
		 (แล้วแต่หลักสูตร)

• สิทธิการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ
		 ซึง่ มีมากมายหลายหลักสูตรตลอดทัง้ ปี ในราคา
		 พิเศษเพียง 399 - 599 บาท ซึ่งให้สิทธิสมาชิก
		 ในการสมัครก่อน

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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• ได้ รั บ ข่ า วสารและรายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว ม
		 สัมมนาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิกทัง้ ในประเทศ
		 และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

• ส่วนลดพิเศษ 10 - 20% สำ�หรับการสั่งซื้อ
		 หนังสือ (สมาชิกราย 1 - 2 ปี ลด 10% / ราย
		 3 ปีขึ้นไป ลด 20%)

• ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
		 สภาวิชาชีพบัญชีจัดเฉพาะสมาชิก ในราคา
		 พิเศษสำ�หรับสมาชิกเท่านั้น
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สรุปการจัดอบรม/สัมมนา ประจำ�ปี 2560

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 : แยกตามด้านวิชาชีพบัญชีและสำ�นักงานสาขา)
ภาพแสดงจำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม และรายได้ตามด้านวิชาชีพบัญชี
และสำ�นักงานสาขา ปี 2560

หลักสูตรอบรม

108

จำ�นวนคน

รายได้

ด้านการทำ�บัญชี
ด้านการสอบบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
ด้านการบัญชีภาษีอากร
ด้านการวางระบบบัญชี
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1,570
1,971
956
1,929
2,125
12,590
7,455

3,957
2,326
4,348
6,396
6,272
20,724
15,431

IN HOUSE TRAINING
สำ�นักงานสาขา
อื่นๆ

258
3,589
60
32,503

969
5,333
112
65,868
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ด้านการทำ�บัญชี 12 หลักสูตร
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี/จัดทำ�งบการเงิน/ยื่นภาษีเงินได้
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting
เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับธุรกิจ PAEs/NPAEs/SMEs เปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร
การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับธุรกิจทั่วไป
ประกาศนียบัตร Professional Controller
เทคนิคการจัดทำ�และยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ปปช.
M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์
การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร Agricultural Cost Accounting
การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ�และบัญชีต้นทุนช่วง

10

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารต้นทุน

11
12

The Digital Accountant
How to start Accounting Firm Business สัมมนาการเริ่มต้นธุรกิจสำ�นักงานบัญชี

ด้านการสอบบัญชี 9 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7

จับประเด็นสำ�คัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่
เทคนิคการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลืออื่นที่เกี่ยวข้อง
The New Auditor's Report (คุณรู้จักรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่หรือยัง)
ไขข้อข้องใจจากการนำ�เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่
Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports
รู้เท่าทันกฎหมายและข้อบังคับที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีและการจัดทำ�บัญชี
แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำ�หรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว (Workshop)

8

แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำ�หรับสำ�นักงานสอบบัญชี (Workshop)

9

การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านการบัญชีบริหาร 6 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

1
2
3
4

CFO in Practice (Certification Program)
Corporate Finance
งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำ�กำ�ไร
บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

5

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

6

Beyond Treasury Management

ด้านการบัญชีภาษีอากร 11 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ (กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ)
เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Update ภาษีอากรและบัญชี
ภาษีอากรสำ�หรับธุรกรรมระหว่างประเทศ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง
นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรเต็ม 25 วัน)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร

11

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำ�กับภาษีและกฎหมายใหม่ E-TAX Invoice

ด้านการวางระบบบัญชี 16 หลักสูตร
ลำ�ดับ

110

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6

COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด
ความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Risk and IT Governance
การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน)
การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance)
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต Fraud Risk Management
Professional Forensic Accounting

7

กระดาษทำ�การเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

8
9
10
11
12
13

AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
Board of Director & Senior Leader Course "Leading Role in Insurance Business"
Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0
การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม
เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี
XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล

14

เทคนิคการสร้างระบบงานที่ดี

15

การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption Prevention”

16

การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0

ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 41 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting
Orientation Course for Chief Accountants Focusing on Financial Reporting
การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่น 13 - 14
เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำ�คัญ
เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี สำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs
Integrated Reporting
รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำ�คัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี
ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน
ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่น 16 - 17
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้
โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review PART 1
โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review PART 2
การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี
การบริหารงานตรวจสอบภายใน
IT Audit for Non IT Auditors

21

การสอบทานกระบวนการจัดทำ�และติดตามการดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ลำ�ดับ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

หลักสูตร

Financial Statements Review for Internal Auditors
Data Analytics for Internal Auditor
เสวนาด้านตรวจสอบภายใน Internal Audit in Disruptive technology
เสวนาด้านตรวจสอบภายใน cyber Security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล
การตรวจสอบการกำ�กับดูแลกิจการ
กรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
Communication Skills for Auditors
ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความรู้พื้นฐานด้านการกำ�กับดูแล IT ระดับองค์กร
การค้นหาหลักฐานการทุจริตและการฟอกเงินด้วย Forensic Accounting
ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน) สำ�หรับ SMEs
สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับ SMEs
เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน
บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2016)
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำ�ส่งงบการเงิน
เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 28 หลักสูตร
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

112

หลักสูตร

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2560) : สำ�หรับอาจารย์
ผู้สอนวิชาบัญชี
TFRS ทุกฉบับปี 2560
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559) สำ�หรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2560) สำ�หรับสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป
การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
Pack 5 & Fair Value
Financial Model 1
Financial Model 2
ทำ�ความเข้าใจร่าง TFRS 9/TAS32/TFRS7/TFRIC16 และ TFRIC19
การจัดทำ�งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TFRS for SMEs (สำ�หรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน)
ร่าง TFRS for SMEs
สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด
การจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ สำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)
การจัดทำ�งบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำ�หรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
ทำ�ความเข้าใจ..คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (4 ฉบับ) ฉบับที่ 7, 8, 37, 38
ทำ�ความเข้าใจ..คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (5 ฉบับ) ฉบับที่ 1, 8, 13, 21 และ 40
สร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละหลักการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญใน TFRS for SMEs
การรวมธุรกิจและการจัดทำ�งบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำ�หรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำ�หรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สำ�หรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำ�หรับธุรกิจทั่วไป
ทำ�ความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำ�มาใช้ในปี 2562 และ 2563
สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำ�หรับนักวิเคราะห์ในอนาคตที่จะนำ�มาใช้ในปี 2562
และ 2563
TFRS for SMEs (สำ�หรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน) ไม่ยากอย่างที่คิด

28

สร้างความเข้าใจกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม

IN HOUSE TRAINING 5 หลักสูตร
ลำ�ดับ

หลักสูตร

1

กรมบังคับคดี หลักสูตร Professional Forensic Accounting (บัญชี)

2

กรมบังคับคดี หลักสูตร Professional Forensic Accounting (กฎหมาย)

3

ปตท. หลักสูตร การควบคุมภายในตาม COSO 2013 (สำ�หรับพนักงาน)

4

ปตท. หลักสูตร การควบคุมภายในตาม COSO 2013 (สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง)

5

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

สำ�นักงานสาขา 29 หลักสูตร
ลำ�ดับ

1
2

หลักสูตร

Accounting for none Accountant
Update ภาษีใหม่ 2560 พร้อมเจาะลึกประเด็นภาษีเปลี่ยนผ่านสำ�หรับบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ลำ�ดับ

หลักสูตร

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Update ภาษีอากรและบัญชี
Update ภาษีอากรใหม่ที่สำ�คัญในปี 2560 และร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำ�กัด (คนเดียว)
Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM
การจัดทำ�งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop)
การจัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับกิจการ SMEs
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำ�ส่งงบการเงิน
การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำ�หรับกิจการ SMEs
การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำ�หรับธุรกิจทั่วไป
การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับธุรกิจทั่วไป
การลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting
ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่
ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำ�งบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้
งบกระแสเงินสดง่ายจัง ใครๆ ก็ทำ�ได้
จับประเด็นสำ�คัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่
เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เจาะลึกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่
เทคนิคการปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวด เพื่อความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำ�หรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (NPAEs)
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (สำ�หรับกิจการ NPAEs ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน)
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตามร่าง IFRS 15 สำ�หรับธุรกิจทั่วไป
สรุปสาระสำ�คัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9 และ TFRS 15
สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำ�หรับ SMEs
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุน

23
24
25
26
27
28
29

ด้านอื่นๆ 1 หลักสูตร
ลำ�ดับ

1

114

หลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรการบัญชีและประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลง
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รายนามและอำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งาน วาระปี 2560 - 2563
รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งาน
วาระปี 2557 - 2560 (สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560)
กฎหมาย ข้อกำ�หนด และข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
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รายนามและอำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งาน
วาระปี 2560 - 2563
ด้านการทำ�บัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชี
องค์ประกอบ
1. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
2. นายนที แสงอุดมเลิศ
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน
4. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา
5. นางสาวฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย
6. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
7. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
8. ศ. ดร.อรพินท์ ดวงพลอย
9. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
10. นายเกรียง วงศ์หนองเตย

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นด้ า นการทำ � บั ญ ชี และ
การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม
2. ผดุ ง ไว้ ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ น
ด้านการทำ�บัญชี
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะการสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี
ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6. เป็ น ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นด้ า นการ
ทำ�บัญชี ในการเสนอความเห็นเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. กระทำ � การอื่ น ใดตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ห รื อ คณะ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
องค์ประกอบ
1. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานอนุกรรมการ
2. ศ. ดร.อรพินท์ ดวงพลอย
อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย อนุกรรมการ
4. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
อนุกรรมการ
5. นายเกรียง วงศ์หนองเตย
อนุกรรมการ
6. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
อนุกรรมการ
7. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา อนุกรรมการ
8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
อนุกรรมการ
9. ผูแ้ ทนคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี อนุกรรมการ
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10. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
11. ผู้แทนจากสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง		
อนุกรรมการ
12. ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ
อนุกรรมการ
13. ผู้แทนธนาคารกรุงไทย
อนุกรรมการ
14. ผู้แทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อนุกรรมการ
15. ผู้แทนธนาคารกสิกรไทย
อนุกรรมการ
16. ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ และผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา
ที่ชัดเจน เหมาะสม และน่าเชื่อถือ
2. ศึกษาผลกระทบต่อการดำ�เนินการด้านสินเชือ่ ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้ า นการทำ � บั ญ ชี ม อบหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีระบบบัญชี
ชุ ด เดี ย วที่ ดี และสะดวกต่ อ การนำ � ส่ ง งบการเงิ น ให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
2. พิจารณาและกำ�หนดแนวทางในการพัฒนาให้มีการนำ�
โปรแกรมบัญชีสำ�เร็จรูปมาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
นโยบายและเป้าหมาย
1. จัดการอบรมให้ความรู้ทางบัญชีให้กับผู้ทำ�บัญชีและ
ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค โดยทำ�ความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กรมสรรพากร และหอการค้าจังหวัด เป็นต้น
2. สนับสนุนให้มีการศึกษาทางด้านการบัญชีเพื่อเกษตร
แผนงานหลัก
1. การพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว ได้แก่
1.1 การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ให้ มี
ระบบบัญชีชุดเดียวที่ดี และสะดวกต่อการนำ�ส่ง
งบการเงิ น ให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และ
กรมสรรพากร

13. นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์
อนุกรรมการ
14. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
อนุกรรมการ
15. ผู้แทนคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชี		
อนุกรรมการ
16. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี
อนุกรรมการ
17. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
อนุกรรมการ
18. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
19. ผู้แทนกรมสรรพากร
อนุกรรมการ
20. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
อนุกรรมการ
			
และเลขานุการ
3. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินการตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบัญชีชุดเดียวมอบหมาย
4. ดำ�เนินการอืน่ ใดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

3. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สายวิชาชีพ
บัญชีให้กับนิสิตหรือนักศึกษา
4. ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการให้ความรูด้ า้ นการ
ทำ�บัญชีแก่สังคม

1.2 การพิจารณาและกำ�หนดแนวทางในการพัฒนา
ให้มีการนำ�โปรแกรมบัญชีสำ�เร็จรูปมาใช้ในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
2. จัดทำ�หลักสูตรการอบรมใหม่ๆ ให้กบั ผูท้ �ำ บัญชี โดยเน้น
ภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา
3. จั ด ทำ � คู่ มื อ ผู้ ทำ � บั ญ ชี เพื่ อ ให้ ผู้ ทำ � บั ญ ชี มี แ นวทาง
การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านการสอบบัญชีี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา ที่ปรึกษา
3. ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร
กรรมการ
4. ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ
5. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
กรรมการ
6. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ
7. นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ กรรมการ
8. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
กรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นด้ า นการสอบบั ญ ชี แ ละ
การประกอบวิชาชีพโดยรวม
2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การสอบบัญชี
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะ การสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ ใด เพือ่ เป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบ
บัญชี ในการเสนอความเห็นเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. กระทำ�การอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
2. รศ. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
3. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
4. ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำ�รุงรัตน์
5. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
6. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงาน
สอบทาน มาตรฐานงานที่ได้รับความเชื่อมั่น มาตรฐาน
งานบริการเกีย่ วเนือ่ ง และแนวทางปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
ระหว่างประเทศฉบับใหม่ทกี่ �ำ หนดโดย The International
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ของ
International Federation of Accountants (IFAC) และ
ยกร่างมาตรฐานเหล่านี้ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
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7. นางพาณีพร อังอติชาติ
8. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
9. นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
10. นางสาววราวรรณ ทาจันทร์
11. นางอรวรรณ อัศนียานนท์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

2. ปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการ
เกี่ยวเนื่อง และแนวปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ได้มีประกาศ
และมีผลบังคับใช้แล้วให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีฉบับ
ล่าสุดที่ได้มีการปรับปรุงโดย IFAC

อำ�นาจหน้าที่
3. ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง
วิชาชีพสอบบัญชี พร้อมทัง้ เผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบบัญชีได้ทราบถึงข้อมูลและพัฒนาการในวงการ
สอบบัญชี
4. กำ�หนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นการสอบบัญชี เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ที่ สำ � คั ญ ของมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
สอบบัญชี

5. ตอบคำ�ถามเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีและเทคนิค
การสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้
แนวทางที่ถูกต้องและสามารถนำ�ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
6. ดำ � เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมอบหมาย
7. แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานเพื่ อ ดำ � เนิ น การแทนหรื อ ปฏิ บั ติ
งานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละเทคนิ ค
การสอบบัญชี

คณะทำ�งานเพื่อพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องสำ�คัญที่ตรวจสอบ (KAM)
องค์ประกอบ
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ		 ประธานคณะทำ�งาน
2. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู		 คณะทำ�งาน
3. นางสาวกมลเนตร กฤตยาเกียรณ์ คณะทำ�งาน
4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 		 คณะทำ�งาน

5.
6.
7.
8.

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำ�คูม่ อื การรายงาน
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)
2. จัดทำ�รายงานคู่มือการรายงานเรื่องสำ�คัญในการตรวจ
สอบ (Key Audit Matter) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี
3. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี

4. พิจารณาคู่มือการรายงานเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matter) เพื่อการเผยแพร่แก่สมาชิกและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ ด้ า น
การสอบบัญชีมอบหมาย
6. คณะทำ�งานเพื่อพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือ
ยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งานเพือ่ พิจารณากระบวนการเกีย่ วกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสูร่ ะบบ Automation
องค์ประกอบ
1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
3. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
5. นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

6. นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
คณะทำ�งาน
7. ผู้แทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด
			
คณะทำ�งาน
8. นางสาวบุษกร เจนวิชชุวงศ์
คณะทำ�งาน
9. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
คณะทำ�งาน
			
และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
พิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation เพื่อให้ระบบการยืนยันยอด
ข้อมูลธนาคารดังกล่าวระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคารเป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว รอบคอบ ไม่ผิดพลาด และเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชียืนยันยอดข้อมูลธนาคารสู่ระบบ Automation
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คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
อำ�นาจหน้าที่
1. บริหารจัดการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
บัญชีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด และประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด และประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีดังกล่าวด้วย
2. รับรองผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
3. พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะหรื อ ความเห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เนื้อหาและเค้าโครงการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสอบบั ญ ชี จ ากคณะอนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เกี่ยวกับการทดสอบแต่ละด้านวิชา

4. ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดเนื้ อ หาและเค้ า โครงของแต่ ล ะ
วิ ช าที่ ต้ อ งทดสอบให้ น ายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ล งนาม
ประกาศใช้บงั คับตามความเหมาะสม แล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทราบต่อไป
5. แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ทำ � ง า น เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ต า ม ที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย
6. ดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย
2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนื้อหาและเค้าโครงของวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี 2 ให้
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กำ � หนด หรื อ ประกาศ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร วมทั้ ง เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น
ในเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
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4. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การศึกษาพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำ�เสนอต่อ
คณะอนุ ก รรมการบริ หารการทดสอบการปฏิ บัติง าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
5. ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � และปรั บ ปรุ ง ข้ อ สอบวิ ช ากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ
วิชากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
6. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
หรือคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการบัญชี
อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย
2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนื้ อ หาและเค้ า โครงของวิ ช าการบั ญ ชี 1 และ
วิชาการบัญชี 2 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
หรื อ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งเสนอแนะและ
ให้ความเห็นในเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

4. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การศึกษาพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำ�เสนอต่อ
คณะอนุ ก รรมการบริ หารการทดสอบการปฏิ บัติง าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
5. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงข้อสอบวิชาการบัญชี 1
และวิชาการบัญชี 2
6. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
หรือคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย
2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนือ้ หาและเค้าโครงของวิชาการสอบบัญชีทปี่ ระมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
หรื อ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งเสนอแนะและ
ให้ความเห็นในเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

4. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การศึกษาพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำ�เสนอต่อ
คณะอนุ ก รรมการบริ หารการทดสอบการปฏิ บัติง าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
5. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงข้อสอบวิชาการสอบบัญชี
ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
6. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
หรือคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านวิชาการสอบบัญชี
อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย
2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวกับวิธีการทดสอบแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
3. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงขอบเขต รายละเอียด
เนื้ อ หาและเค้ า โครงของวิ ช าการสอบบั ญ ชี 1 และ
วิ ช าการสอบบั ญ ชี 2 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ
ข้ อ กำ � หนด หรื อ ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ร วมทั้ ง
เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ
คณะอนุ ก รรมการบริหารการทดสอบการปฏิบั ติ งาน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี

4. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การศึกษาพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการเพื่อให้คณะอนุกรรมการนำ�เสนอต่อ
คณะอนุ ก รรมการบริ หารการทดสอบการปฏิ บัติง าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชี
5. ดำ�เนินการจัดทำ�และปรับปรุงข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 1
และวิชาการสอบบัญชี 2
6. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
หรือคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการสอบบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
องค์ประกอบ
1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
2. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
3. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึ ก ษาและพิ จ ารณากลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
เสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
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5. นายศิลป์ชัย รักษาพล
6. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
7. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

3. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านการสอบบัญชีมอบหมาย

ด้านการบัญชีบริหาร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
องค์ประกอบ
1. นายวรวิทย์ เจนธนากุล
2. รศ. ดร.พิภพ อุดร
3. นางกอบบุญ ศรีชัย
4. รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
5. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
6. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย
7. นายธนิศร์ วินิจสร
8. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีบริหาร และ
การประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม
2. ผดุ ง ไว้ ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ น
ด้านการบัญชีบริหาร
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะการสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายและเป้าหมาย
1. กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพการบัญชีบริหารให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติระดับสากล
2. พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของนักบัญชีบริหารให้เป็น
ผู้ที่ทันสมัยและมีแนวคิดใหม่ๆ ในยุค Thailand 4.0
แผนงานหลัก
1. เผยแพร่แนวปฏิบัติระดับสากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพรวมทั้ ง บทบาทของนั ก บั ญ ชี ใ ห้ ส ามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
องค์กรได้มากขึ้น
2. พัฒนาหลักสูตร CFO ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเน้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ของผู้เข้าอบรมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
3. จั ด ทำ � โครงการทดสอบเพื่ อ ออก Certificate ด้ า น
การบัญชีบริหาร

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อื่นใด เพื่อเป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี
ภายใต้นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6. เป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชี
บริหาร ในการเสนอความเห็นเกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. กระทำ�การอืน่ ใดตามมติทป่ี ระชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารมอบหมาย
3. ส่งเสริม และกำ�กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีจรรยาบรรณ
4. ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางให้ คำ � ปรึ ก ษา
ด้านบัญชีบริหารให้กับนักบัญชี และผู้ประกอบการ
4. จัดทำ�หลักสูตรใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
5. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก บั ญ ชี ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณผ่านช่องทางการฝึกอบรมทุกหลักสูตรของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
6. เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีในการทำ�งานให้ความร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในเรื่ อ งเพิ่ ม พู น
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร การพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
ของภาคธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านการวางระบบบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
องค์ประกอบ
1. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
2. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ
3. นางสาวมณีรัตน์ ติรไพรวงศ์
4. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
5. นายอนุวัฒน์ จงยินดี
6. รศ. ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
7. รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
8. รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
9. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
10. ผศ. ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการวางระบบบัญชี
และการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม
2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การวางระบบบัญชี
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะการสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ ใด เพือ่ เป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6. เป็ น ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นด้ า นการ
วางระบบบัญชีในการเสนอความเห็นเกีย่ วกับการประกอบ
วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. ก ร ะ ทำ � ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ที่ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ห รื อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีมอบหมาย

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

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีภาษีอากร
และการประกอบวิชาชีพโดยรวม
2. ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
การบัญชีภาษีอากร
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะการสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายและแผนงาน
1. สร้างนักบัญชีภาษีอากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
2. ส่งเสริมและให้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านการบัญชีภาษี
อากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิก
3. ดำ�เนินการปรับลดข้อแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
อากรให้มากที่สุด

5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ ใด เพือ่ เป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี
6. เป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชี
ภาษีอากรในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. กระทำ�การอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรมอบหมาย
4. ศึกษาและเผยแพร่ระบบภาษีอากรของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนให้สมาชิกรับทราบ
5. ศึกษาปัญหาอุปสรรคการออก e-Tax invoice และ
ประสานกรมสรรพากรหาแนวปฏิบัติให้แก่นักบัญชี

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
องค์ประกอบ
1. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
ประธาน
2. รศ. ดร.พนารัตน์ ปานมณี
ที่ปรึกษา
3. รศ.จันทนา สาขากร
ที่ปรึกษา
4. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา
5. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม
ที่ปรึกษา
6. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ ที่ปรึกษา
7. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
ที่ปรึกษา
8. ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		
			
ที่ปรึกษา
9. ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ที่ปรึกษา
10. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ปรึกษา
นางบุญดี บุโรดม
(ผู้แทนหลัก)
นางสาวลฎาภา พรมชายขาว (ผู้แทนสำ�รอง)
11. รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ

12. รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
กรรมการ
13. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
กรรมการ
14. ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
กรรมการ
15. ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์
กรรมการ
16. ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
กรรมการ
17. ดร.ศิริเดช คำ�สุพรหม
กรรมการ
18. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการ
19. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
กรรมการ
20. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ กรรมการ
21. นายมนูญ มนูสุข		
กรรมการ
22. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ กรรมการ
23. ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการ
			
และเลขานุการ
24. นายภูมิบดี บดีเลิศฤทธิ์
กรรมการ
			
และผู้ช่วยเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่
1. ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นด้ า นการศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และการประกอบวิชาชีพโดยรวม
2. ผดุ ง ไว้ ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า น
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
4. ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ รวมทั้ ง เสนอแนะการสร้ า ง
ประสบการณ์แห่งการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. ประสานการทำ�งานกับวิชาชีพบัญชีด้านอื่น และองค์กร
วิชาชีพอื่น และประสานงานกับต่างประเทศหรือองค์กร
อืน่ ใด เพือ่ เป็นเครือข่ายแห่งการประกอบวิชาชีพ ภายใต้
นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

6. เป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชีในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพต่อสภาวิชาชีพบัญชี
7. กระทำ �การอื่นใดตามที่มติประชุมที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
8. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า นการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ก ารบั ญ ชี
มอบหมาย

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

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือ
วุฒอิ นื่ เทียบเท่าปริญญาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี พิจารณารับรอง
ต่อไป
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8. ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
9. ดร.ณฑรัช อุ่นเลิศ
10. นายภูดิท ไชยผล		
11. นางวันฤดี พิมพ์ประโพธ
12. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางบุญดี บุโรดม
13. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

2. ดำ � เนิ น การต่ า งๆ ตามที่ คณะกรรมการวิ ช าชี พ บัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานการจัดการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge
ครัง้ ที่ 5 ประจำ�ปี 2560
องค์ประกอบ
1. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย		 ประธานคณะทำ�งาน
2. รศ. ดร.ศศิวมิ ล มีอ�ำ พล
		 รองประธาน
				 คณะทำ�งาน
3. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ 		 รองประธาน
				 คณะทำ�งาน
4. ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์		 คณะทำ�งาน
5. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์		 คณะทำ�งาน
6. ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำ�งาน
7. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม		 คณะทำ�งาน
8. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข		 คณะทำ�งาน
อำ�นาจหน้าที่
1. วางแผน เตรี ย มการ และดำ � เนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น
ตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ
2. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี

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

3. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานออกข้อสอบ กลัน่ กรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำ�ถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครัง้ ที่ 5 ประจำ�ปี 2560
องค์ประกอบ
1. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล		 ประธานคณะทำ�งาน
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์		 คณะทำ�งาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน คณะทำ�งาน
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร 		
นางพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ		 คณะทำ�งาน
5. ผูแ้ ทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ		 คณะทำ�งาน

6. ผู้แทนบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด คณะทำ�งาน
นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
นายสุเมธ แจ้งสามสี			 คณะทำ�งาน
8. ผูแ้ ทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ			 คณะทำ�งาน
9. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์			 คณะทำ�งาน
					 และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. วางแผน เตรียมการ และดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้
ในการแข่งขัน
2. พิ จ ารณากลั่ น กรองและคั ด เลื อ กข้ อ สอบเพื่ อ ใช้
ในการแข่งขันแต่ละรอบ

3. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน
4. ส่งผู้แทนหนึ่งท่านเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนในการแข่งขัน
5. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย
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คณะทำ�งานจัดการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครัง้ ที่ 6 ประจำ�ปี 2561
Thailand Accounting Challenge 2018
องค์ประกอบ
1. ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
2. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
3. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
4. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม
5. ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์
6. ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
7. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
8. ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
9. ดร.ศิริเดช คำ�สุพรหม

ประธานคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. วางแผน เตรี ย มการ และดำ � เนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น
ตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ
2. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี

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

3. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานออกข้อสอบ กลัน่ กรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำ�ถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ ครัง้ ที่ 6 ประจำ�ปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018
องค์ประกอบ
1. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
ที่ปรึกษา
3. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร
นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร
คณะทำ�งาน
4. ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร
นางสาวพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ คณะทำ�งาน
5. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ
คณะทำ�งาน
6. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวกฤษณา กัมปนาทโกศล คณะทำ�งาน
อำ�นาจหน้าที่
1. วางแผน เตรียมการ และดำ�เนินการออกข้อสอบเพื่อใช้
ในการแข่งขัน
2. พิ จ ารณากลั่ น กรองและคั ด เลื อ กข้ อ สอบเพื่ อ ใช้
ในการแข่งขันแต่ละรอบ
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7. ผูแ้ ทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
นายกรณภว์ เหลืองอำ�พนศักดิ์ คณะทำ�งาน
8. ผู้แทนบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ คณะทำ�งาน
9. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด 		
นายสุเมธ แจ้งสามสี
คณะทำ�งาน
10. ผูแ้ ทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
นางสาววรางคณา มุสิกะสังข์ คณะทำ�งาน
11. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ คณะทำ�งาน
			
และเลขานุการ

3. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลการแข่งขัน
4. ส่งผู้แทนหนึ่งท่านเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนในการแข่งขัน
5. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมอบหมาย

ด้านมาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชีี
องค์ประกอบ
1. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษา
3. รศ. ดร.กนกพร นาคทับที
กรรมการ
4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
กรรมการ
5. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการ
6. นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการ
7. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
กรรมการ
8. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
9. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ
11. นางอุณากร พฤฒิธาดา
กรรมการ
12. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจั ด ทำ � บั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบัญชีและกฎหมายอื่น
2. กำ�หนดทิศทางและแนวทางการนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้
สำ�หรับประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันตามแผนที่กำ�หนดไว้
3. ดำ�เนินการบริหารจัดการ และสอบทานให้มีการแปล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมาตรฐาน
การบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐาน
ในการจัดทำ�บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและ
กฎหมายอื่น รวมถึงติดตามและผลักดันเพื่อให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี และนำ�ไปสูก่ ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้บังคับใช้ได้
4. ให้ ค วามรู้ และสร้ า งความเข้ า ใจ เรื่ อ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแก่
กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่เริ่มพัฒนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จนกระทั่ ง มี ก ารประกาศใช้ และภายหลั ง จากนั้ น
โดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง

13. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		 กรรมการ
14. ผู้แทนกรมสรรพากร		 กรรมการ
15. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 		 กรรมการ
16. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
17. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์		 กรรมการ
18. ผศ.วิภาดา ตันติประภา		 กรรมการ
				 และเลขานุการ
19. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน		 ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายเทวา ดำ�แดง		 ผู้ช่วยเลขานุการ

5. ดำ � เนิ น การตรวจสอบและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ศึกษาผลกระทบ ประเด็นปัญหา และข้อคิดเห็น
จากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ข้อคิดเห็นต่างๆ
มาพิ จ ารณาดำ � เนิ น การกำ � หนด ปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน
การบัญชี หรือหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ศึกษาถึง
แนวปฏิบัติที่ใช้ในประเทศอื่น รวมทั้งการจัดทำ�ตัวอย่าง
คำ�ชี้แจงเพิ่มเติมที่จำ�เป็น
6. สนับสนุนให้ภาครัฐมีการนำ�มาตรฐานการบัญชีภาครัฐสากล
(International Public Sector Accounting Standards:
IPSAS) ของสมาพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี สากล (International
Federation of Accountants : IFAC) มาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดตามทีม่ อบหมายและติดตามผลักดันการดำ�เนินงาน
ของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
องค์ประกอบ
1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
ที่ปรึกษา
3. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
ที่ปรึกษา
4. ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ที่ปรึกษา
5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
7. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		 ที่ปรึกษา
8. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ปรึกษา
9. ผศ. ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
10. ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
อนุกรรมการ
11. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
อนุกรรมการ
12. นางสาวกมลทิพย์ เกตุทัต
อนุกรรมการ
13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกำ�หนด
มาตรฐานการบัญชีกำ�หนด และให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้
กิ จ การสามารถถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและเป็ น
ที่ยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาต่อไป

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

2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามกรอบอำ�นาจหน้าที่ในข้อ 1 ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
และคณะกรรมการกำ�กับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
องค์ประกอบ
1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล		 ประธานอนุกรรมการ 10. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย		 อนุกรรมการ
11. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ 		 อนุกรรมการ
12. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
3. นายกษิติ เกตุสุริยงค์		 อนุกรรมการ
และตลาดหลักทรัพย์		 อนุกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ อนุกรรมการ
13. นายภาณุพงศ์ ศิริอัครกรกุล		 อนุกรรมการ
5. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์		 อนุกรรมการ
				 และเลขานุการ
6. นายภาคภูมิ วณิชธนานนท์		 อนุกรรมการ
14. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์		 ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ		 อนุกรรมการ
15. นายวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ		 ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		 อนุกรรมการ
9. ผู้แทนกรมสรรพากร		 อนุกรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและรายละเอียด จากการรับฟัง
จากผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานทางการเงิน และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ถึงปัญหาในการนำ�มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้ จัดทำ�
ประเด็นสรุปสำ�หรับกรณีที่เป็นปัญหา
2. ทำ�การศึกษาค้นคว้า หรือทำ�วิจัย หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นทีเ่ กิดจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติใช้
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3. ติ ด ตามและศึ ก ษาผลกระทบจากการใช้ ม าตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยูเ่ สมอ
โดยการนำ � ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ต่ า งประเทศ หรื อ
สถานการณ์ภาพรวมภายในประเทศ ประสานและร่วมมือ
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาและติ ด ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศใน
ประเด็นพัฒนาการใหม่

อำ�นาจหน้าที่
4. จัดทำ�คู่มือ ตัวอย่าง รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อนำ�
มาเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป หรือจัดทำ�แนวทางปฏิบัติ
เพิม่ เติมในกรณีทมี่ คี วามไม่ชดั เจน หรือจัดให้มกี ารอบรม
สั ม มนาในประเด็ น เหล่ า นั้ น เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ใช้จริงได้
5. สนับสนุน ช่วยเหลือ และติดตามรับเรือ่ งจากการทำ�งาน
ของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน โดยดำ�เนินการยกร่างการจัดทำ�แนวปฏิบัติ

ทางบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชี ในการพิจารณาเพื่อจัดทำ �แนวปฏิบัติทาง
บัญชีต่อไป
6. รายงานโดยต่ อ เนื่ อ งถึ ง ความคื บ หน้ า ของงานต่ อ
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี หรือดำ�เนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมาย

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ติดตามความคืบหน้าและทำ�ความเข้าใจร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และร่ า งมาตรฐานการบั ญ ชี
ระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นสำ�คัญของร่างดังกล่าว
และศึกษาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำ�
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถื อ ปฏิ บั ติ โดยอาจมี ก ารจั ด ทำ � วิ จั ย เชิ ง สรุ ป เช่ น
การส่งแบบสอบถาม เป็นต้น
2. จั ด ทำ � สั ม มนาพิ จ ารณ์ กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิม
รวมทั้งชี้แจงผลกระทบหากมีการนำ�ร่างดังกล่าวไปใช้
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

10. ผู้แทนกรมสรรพากร		 อนุกรรมการ
11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย		 อนุกรรมการ
12. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ
13. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์		 อนุกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร		 อนุกรรมการ
				 และเลขานุการ
15. ดร.ธนาดล รักษาพล		 ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
16. นางสาวสุธีรา หงษ์มณี		 ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
3. รวบรวมประเด็นปัญหาจากการสัมมนาพิจารณ์ เพื่อนำ�
เสนอต่ อ คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ
road map การนำ�มาใช้ในประเทศไทย และเพือ่ เป็นข้อมูล
ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างมาตรฐานการบัญชี และจัดทำ�เป็น
หนังสือตอบความเห็น (Comment letter) นำ�เสนอกับ
หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะทำ�งานเฉพาะด้าน เพื่อศึกษาผลกระทบ
ช่วยเหลือ และให้คำ�แนะนำ�ในการนำ�ไปใช้ปฏิบัติ
5. จัดทำ�รายงานเสนอคณะกรรมการกำ �หนดมาตรฐาน
การบั ญ ชี ใ ห้ ท ราบถึ ง ความคื บ หน้ า การดำ � เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง
6. ดำ � เนิ น การอื่ น ตามภารกิ จ ที่ ค ณะกรรมการกำ � หนด
มาตรฐานการบัญชีมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดทำ�แนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุน
องค์ประกอบ
1. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
อนุกรรมการ
3. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
4. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
5. นายมนตรี ศรไพศาล
อนุกรรมการ
6. รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อนุกรรมการ

7. ผศ.วิภาดา ตันติประภา
อนุกรรมการ
8. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ อนุกรรมการ
9. ดร.สันติ กีระนันทน์
อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
อนุกรรมการ
			
และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. พิ จ ารณาประเด็ น ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ข องการนำ �
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถือปฏิบัติ
2. กำ � ห น ด แ น ว ป ฏิ บั ติ ท า ง บั ญ ชี เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ก ร ณี
มี ค วามไม่ ชั ด เจนของการนำ � มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิ น และมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาใช้ สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานการบัญชีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
องค์ประกอบ
1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน		 ประธานคณะทำ�งาน
2. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ		 ที่ปรึกษา
3. นางอุณากร พฤฒิธาดา		 ที่ปรึกษา
4. นายนันทวัฒน์ สำ�รวญหันต์		 คณะทำ�งาน
5. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ		 คณะทำ�งาน
6. ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย คณะทำ�งาน
อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญา
ประกั น ภั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการจั ด ทำ � มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
2. ศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ และผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
3. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
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7. ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย คณะทำ�งาน
8. ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย คณะทำ�งาน
9. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
คณะทำ�งาน
			
และเลขานุการ

4. จัดทำ�สัมมนาพิจารณ์ และสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
และความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย และ
สามารถนำ�ไปถือปฏิบตั ไิ ด้ทนั เวลาในปีทเี่ ริม่ มีผลบังคับใช้
5. จัดทำ�แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง การจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับธุรกิจประกัน
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

คณะทำ�งานศึกษาการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะมาปฏิบัติใช้
องค์ประกอบ
1. รศ. ดร.กนกพร นาคทับที
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
3. นางสาวดรณี สมกำ�เนิด
4. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
5. นายเทวา ดำ�แดง
6. นายนรินทร์ จูระมงคล
7. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
8. นายสุพจน์ สำ�ลีแก้ว

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. จั ด ทำ � ร่ า งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สำ � หรั บ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ฉบับใหม่) ให้เป็นไป
ตามกรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำ�หรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs)
2. ศึกษาเพือ่ พิจารณาเกณฑ์ เงือ่ นไข คุณสมบัตขิ องกิจการ
ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ลักษณะใดทีเ่ หมาะสม
ควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ฉบับใหม่) และกำ �หนด
ข้อผ่อนผันบางบท/เรื่อง ให้สำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ
3. ศึกษาและวิจัยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนำ�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
สำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (ฉบับใหม่) มาถือปฏิบัติ โดยวิธีการวิจัย
ที่ไม่ซับซ้อน เช่น อาจมีการส่งแบบสอบถาม เป็นต้น

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
คณะทำ�งาน
10. ผู้แทนกรมสรรพากร		
คณะทำ�งาน
11. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะทำ�งาน
12. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ		
คณะทำ�งาน
				
และเลขานุการ
13. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ

4. จัดทำ�สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
สำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (ฉบับใหม่) และสามารถนำ�ไปถือปฏิบัติได้
ทันเวลาในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้
5. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
6. ติดตามความคืบหน้าของการเปลีย่ นแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำ�หรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
7. แสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยจัดทำ�หนังสือตอบความคิดเห็น (Comment letter)
ต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ
8. การดำ � เนิ น การตามภารกิ จ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการบัญชีมอบหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

175

คณะทำ�งานจัดทำ�แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นครัง้ แรก
องค์ประกอบ
1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
3. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์
4. นายวรวีร์ เดชาภิวัฒน์

ประธานคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษาประเด็นปัญหาในภาคปฏิบัติในการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะทุกฉบับมาใช้เป็นครั้งแรก
2. จั ด ทำ � มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับเรื่องที่มีประเด็นที่สำ�คัญและมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ในการนำ � มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สำ � หรั บ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อ
บรรเทาประเด็นดังกล่าว

5. นายวรวุฒิ ตั้งพรเจริญสุข
คณะทำ�งาน
6. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
คณะทำ�งาน
7. นางสาวสุธีรา หงษ์มณี
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. รายงานความคืบหน้าของการดำ�เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
4. การดำ � เนิ น การตามภารกิ จ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ 		 ประธานคณะทำ�งาน
2. ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล		 คณะทำ�งาน
3. ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ คณะทำ�งาน
4. นางสาวพิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์ 		 คณะทำ�งาน
อำ�นาจหน้าที่
1. สำ � รวจและศึ ก ษาข้ อ มู ล ทางวิ ช าการและงานวิ จั ย
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในต่างประเทศ
2. ศึกษาและวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย อาทิ การจัดทำ�งาน
วิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุนสำ�หรับผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่ การจัดทำ�งานวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental
Research) เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ การจัดทำ�งานวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
Research) เกีย่ วกับปัญหาของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่ เป็นต้น
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5. นางสาวพรทิพย์ ตันติฤทธิศักดิ์
6. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
7. นายนิภัทร์ พวงจำ�ปา
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

3. เสนอแนะข้อเท็จจริงจากผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชีผ่านรายงานการวิจัย
4. มีส่วนร่วมในกระบวนการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
บนพืน้ ฐานการให้ค�ำ ปรึกษาทางวิชาการแก่คณะกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
5. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพือ่ พัฒนามุมมองทีค่ รบถ้วนและรอบด้าน
ในการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี

คณะทำ�งานสอบทานการแปลร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
องค์ประกอบ
1. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
2. รศ. ดร.กนกพร นาคทับที
3. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. สอบทานการแปลและถ้อยคำ�ในร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เพือ่ ให้รา่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีถ้อยคำ�ที่ถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานข้อสังเกตในการแปลร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินก่อนและหลังการนำ�ส่งร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลการประกอบ

4. ผศ.วิภาดา ตันติประภา
			

คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

วิ ช าชี พ บั ญ ชี พิ จารณา และก่ อนนำ � ส่ งร่ า งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
3. ดำ�เนินการอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชีมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน
การแปลร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)
1. นางสาวสุพตั รา ธนเสนีวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการ
			
จรรยาบรรณ
2. นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
กรรมการจรรยาบรรณ
3. นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์
กรรมการจรรยาบรรณ
4. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ
5. นางพูนทรัพย์ สกุณี
กรรมการจรรยาบรรณ
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการจรรยาบรรณ
7. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ

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

กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

องค์ประกอบ (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560)
1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
			
จรรยาบรรณ
2. นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
กรรมการจรรยาบรรณ
3. ผศ. ดร.ประทีป วจีทองรัตนา กรรมการจรรยาบรรณ
4. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ กรรมการจรรยาบรรณ
5. นางพูนทรัพย์ สกุณี
กรรมการจรรยาบรรณ
6. นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการจรรยาบรรณ
7. นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร กรรมการจรรยาบรรณ
8. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
กรรมการจรรยาบรรณ

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

กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบรรณทำ�หน้าที่ในการพิจารณาจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อมีผู้กล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่ง
ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ และมีหน้าที่พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด 7 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบทเฉพาะกาล
มาตรา 76
➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
➣ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554
➣ ข้อกำ�หนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การกำ�หนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
		 สอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
➣ ข้อกำ�หนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550
➣

นอกจากการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) เรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจรรยาบรรณยังมีหน้าทีป่ ระกาศให้มกี ารเลือกตัง้ และกำ�หนดวันประชุมใหญ่
เพื่อดำ�เนินการเลือกตั้ง เมื่อต้องมีการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
และทำ�หน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการเลือกตั้งเพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือ
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2. กรรมการจรรยาบรรณเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 56)

3. ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ
ข้อกำ�หนด และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
4. กำ�หนดและปรับปรุงแนวทางการดำ�เนินงานของการ
พิจารณาเรื่องจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพสากล

คณะอนุกรรมการสอบสวน (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ)
องค์ประกอบ
กรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหนึ่งคนและอนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (1) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามจำ�นวนที่เห็นสมควร
อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการสอบสวนเรือ่ งจรรยาบรรณทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และพ้นหน้าที่เมื่อเรื่องถึงที่สุด
2. เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ�หรือชี้แจงหรือทำ�
คำ�ชีแ้ จงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการสอบสวน พร้อมทัง้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา
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4. อนุ ก รรมการสอบสวนที่ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(มาตรา 56) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
5. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 21) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2554 และข้อกำ�หนด

คณะทำ�งานกลั่นกรองคำ�กล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ)
องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)
1. นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
ประธานคณะทำ�งาน
2. นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์
คณะทำ�งาน
3. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ คณะทำ�งาน
4. นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ คณะทำ�งาน

ที่ปรึกษา
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
2. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

องค์ประกอบ (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560)
1. นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ คณะทำ�งาน
3. นางพูนทรัพย์ สกุณี
คณะทำ�งาน
4. ผศ.ดร.อรนุช สูงสว่าง
คณะทำ�งาน

ที่ปรึกษา
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
2. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

อำ�นาจหน้าที่
1. รวบรวมข้อเท็จจริงและมูลแห่งการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. สอบทานความเพียงพอของเอกสารหลักฐานประกอบ
คำ�กล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน รวมทั้งการพิจารณาสิทธิ
การกล่าวหาในเบื้องต้น
3. ดำ�เนินการขอข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
คำ�กล่าวหาหรือเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ ประกอบการนำ�เสนอ
ต่อไป
4. กรณี ก ารรวบรวมตามประเด็ น คำ � กล่ า วหาหรื อ เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลักทางวิชาการเฉพาะเรื่องตามมาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ที่กำ�หนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
หรือหลักกฎหมายนัน้ ๆ เป็นส่วนประกอบการพิจารณา
คณะทำ�งานฯ จะดำ�เนินการพิจารณาความเพียงพอของ
เอกสารในเบือ้ งต้น และอาจขอความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
5. กลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบคำ�กล่าวหา
หรือเรือ่ งร้องเรียน พร้อมทำ�ความเห็นเสนอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อพิจารณา
6. ดำ�เนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมาย

คณะทำ�งานปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ)
องค์ประกอบ (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560)
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ คณะทำ�งาน

3. นายอาทิตย์ จินดาพรโสภิต
4. นายสุรชัย สนธิรติ

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

องค์ประกอบ (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560)
1. นายสุรชัย สนธิรติ
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ คณะทำ�งาน

3. นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร
4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึ ก ษา รวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านจรรยาบรรณและกำ�หนดแนวทางปฏิบตั งิ านจรรยาบรรณ
ของ กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการสอบสวน และ
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

2. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้สอดคล้อง
กั บ แนวทางที่ กำ � หนดเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
3. ดำ � เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ
มอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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คณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ
องค์ประกอบ
1. นางปราณี ภาษีผล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
อนุกรรมการ
			
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อนุกรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ สำ�รวญหันต์ อนุกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา
อนุกรรมการ
6. นางสกุณา แย้มสกุล
อนุกรรมการ
7. นางสุมาลี โชคดีอนันต์
อนุกรรมการ
8. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง อนุกรรมการ
9. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาคมสำ�นักงานบัญชีไทย อนุกรรมการ
นางอรวรรณ อัศนียานนท์
(ผู้แทนหลัก)
นายวีระพงษ์ สินธุธาน
(ผู้แทนสำ�รอง)

11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาวประนอม โอวาททัศนีย์
นางสาวอัศณีย์ สุทธิรัษฎ์
12. ผู้แทนกรมสรรพากร
นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์
นางสาวนลพรรณ ธงมรกต
13. ผู้แทนสำ�นักงาน ก.ล.ต
นางอภิชยา ฟอลเล็ต
นางกฤษณา กัมปนาทโกศล
14. นางสาวปิยวรรณ แก้วจันทร์
			

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษาและปรับปรุงข้อกำ�หนดและข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ มี
คุณภาพที่ดีเสมอและทันสมัยตามมาตรฐานสากล
2. ปรั บ ปรุ ง คำ � ชี้ แจงข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจ
ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและคำ�ชีแ้ จงข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สำ�หรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำ�บัญชี

4. ศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ภายในประเทศ
5. ศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของสถาบันระหว่างประเทศ
เช่น International Federation of Accountants (IFAC)
6. ดำ � เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ กำ � หนด
จรรยาบรรณ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
ผู้แทนสำ�รอง
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

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

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนหลัก
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษาและกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
2. ประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะทำ�งานต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
3. จัดฝึกอบรมตามแผนงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนการจั ด ฝึ ก อบรมในเรื่ อ งที่
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

4. ให้มีการพัฒนาเอกสารการอบรมให้เป็นเอกสารกลาง
ของสภาวิชาชีพบัญชี เพือ่ ให้วทิ ยากรทีอ่ บรมหลักสูตรนัน้
ใช้ เ อกสารชุ ด นั้ น และให้ มี ก ารทบทวน (review)
เอกสารอบรมแบบเดิมต่อเนื่อง
5. จัดศูนย์กลางวิทยากรแต่ละวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
6. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินการตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
7. ดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

คณะทำ�งานพิจารณาให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร
องค์ประกอบ
1. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ประธานคณะทำ�งาน
2. ผูแ้ ทนจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ไม่น้อยกว่า 2 คน		
คณะทำ�งาน
อำ�นาจหน้าที่
1. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหน่ ว ยงานผู้จัด การอบรม
หรือการประชุมสัมมนา วิทยากรผู้ดำ�เนินการอบรม
หรือสัมมนา และหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. พิจารณาการให้ความเห็นชอบประเภทการพัฒนาความรู้
ต่อเนือ่ งทางวิชาชีพบัญชีของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตต่างๆ
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับ หรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

3. นักวิชาการประจำ�คณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี		

เลขานุการ

3. องค์ประชุมของคณะทำ�งานให้เป็นไปตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
4. กรณีประธานคณะทำ�งานไม่มา หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
ให้คณะทำ�งานที่เหลือเลือกคณะทำ�งานหนึ่งท่านเพื่อ
ทำ�หน้าทีป่ ระธานแทน
5. ดำ�เนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)
องค์ประกอบ
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
3. ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร
4. ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
5. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร

ประธานคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
ประกาศนี ย บั ต รการรายงานทางการเงิ น ไทยตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
2. จั ด ทำ � และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งเนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม
ในการทดสอบตามรายละเอียดของหลักสูตรโครงการ
ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

6. ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ คณะทำ�งาน
7. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด คณะทำ�งาน
8. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
คณะทำ�งาน
3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การรายงานทางการเงินไทย โดยผ่านช่องทางต่างๆ ของ
สภาวิชาชีพบัญชี
4. ดำ�เนินการออกข้อสอบและทำ�การตรวจกระดาษคำ�ตอบ
ตามโครงสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมในการทดสอบที่ได้
กำ�หนด
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อำ�นาจหน้าที่
5. สรุปผลการทดสอบในแต่ละครั้งและนำ�เสนอรายชื่อ
ผูท้ ผ่ี า่ นการทดสอบให้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยผ่าน
ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เพื่อ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
6. พิจารณาความจำ�เป็นในการจัดตั้งหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อม โดยกำ�หนดเนือ้ หาและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม พร้อมเสนอแนะวิทยากรที่เหมาะสม

7. รายงานความคื บ หน้ า ของการดำ � เนิ น งานโครงการ
ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทยต่อทีป่ ระชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
8. ดำ � เนิ น การตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
องค์ประกอบ
1. นางนันทนา สังขวิจิตร
2. รศ. ดร.ประจิต หาวัตร
3. นางกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ
4. นายจตุพร วันเต็ม
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำ�ชัย
6. นายเดชา ศิริสุทธิเดชา
7. นายธนกฤต ลิขิตวงษ์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ
2. ปรับปรุงโครงสร้างของโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) ให้มีความเหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับ
3. จัดทำ�หลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายในเพิม่ ขึน้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรม
และตลาดวิชาชีพ

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
คณะทำ�งาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

4. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต รการอบรมด้ า น
การตรวจสอบภายใน โดยสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
ของสภาวิชาชีพบัญชี
5. รายงานความคื บ หน้ า ของการดำ � เนิ น งานโครงการ
หลั ก สู ต รการอบรมด้ า นการตรวจสอบภายในต่ อ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะทำ�งานเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
2. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
3. ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร
4. ผศ. ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
5. นางนันทนา สังขวิจิตร

ประธานคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

อำ�นาจหน้าที่
1. ดำ�เนินการจัดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร CFO และ
หลักสูตรนักบัญชี สำ�หรับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
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6. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
7. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
8. นายวรพงษ์ สุธานนท์
9. นางสายฝน อินทร์แก้ว
10. ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

2. ดำ � เนิ น การจั ด หลั ก สู ต รและพั ฒ นาหลั ก สู ต รนั ก บั ญ ชี
สำ�หรับธุรกิจเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ธุรกิจการเกษตร ฯลฯ
3. ดำ�เนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย

ด้านต่างประเทศ
คณะกรรมการกำ�กับดูแล (Monitoring Committee)
องค์ประกอบ
1. นายกสภาวิชาชีพบัญชี 			 ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กรรมการ
3. ประธานอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี			 กรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant :
ACPA) เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการประสานงานด้าน
วิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
Accountant Coordinating Committee : ACPACC)
2. พิจารณาและดำ�เนินการเกีย่ วกับนักบัญชีวชิ าชีพต่างด้าว
จดทะเบี ย น (Registered Foreign Professional
Accountant: RFPA)

4. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
6. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

3. ติดตามเพือ่ ให้มแี นวปฏิบตั แิ ละกฎระเบียบทีเ่ ป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดของ MRA
4. ดำ�เนินการตามหน้าที่อื่นๆ ที่กำ�หนดไว้ใน MRA
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ MRA
6. แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานเพื่ อ ดำ � เนิ น การแทนหรื อ ปฏิ บั ติ
งานอื่นตามที่คณะกรรมการกำ�กับดูแล (Monitoring
Committee: MC) มอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
องค์ประกอบ
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์		 ประธานอนุกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์		 ที่ปรึกษา
3. ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม		อนุกรรมการ
4. ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล		อนุกรรมการ
5. นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์		 อนุกรรมการ
6. นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล อนุกรรมการ
7. นายสุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย		อนุกรรมการ
8. ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

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

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษาและกำ�หนดแนวปฏิบตั แิ ละกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�เนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ในสาขาวิชาชีพบัญชี ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Accountancy Services (MRA)
2. ศึกษาผลกระทบของ MRA และกรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน ASEAN Framework Agreement
on Services (AFAS) หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และ
จัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อม
ของสภาวิชาชีพบัญชี และนักบัญชีไทยในการก้าวเข้าสู่ AEC
3. เข้าร่วมหรือจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมของคณะ
กรรมการประสานงานด้ า นบริ ก ารอาเซี ย น ASEAN
Coordination Committee on Services (CCS) กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทำ�ความตกลงที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี และ
นำ�เสนอผลการประชุมพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อรับทราบและ
ดำ�เนินการ
4. ศึกษาและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศสมาชิก
ในกลุ่ ม AEC เพื่ อ ทำ � การเสนอแนวทางในการปรั บ
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ของไทยให้ทัดเทียมเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้า
และบริการภายใต้ AEC
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อำ�นาจหน้าที่
5. เจรจาและประสานงานการทำ�ความตกลงกับองค์กร
วิชาชีพบัญชีตา่ งประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เช่น Association
of Chartered Certified Accountants (ACCA), Institute
of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW), Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) หรือ CPA Australia เป็นต้น
เพื่ อ ยกระดั บ การยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละฐานะของ
นักบัญชีไทย
6. ติดตามและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสำ�คัญเกีย่ วกับวิชาชีพ
บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต่ า งประเทศ รวมถึ ง ข้ อ ผู ก พั น ที่ มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพ เพื่อให้นักบัญชีไทยได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง

7. ติดต่อและประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาวิชาชีพบัญชี
ในการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมของนักบัญชี
ไทยในการก้าวเข้าสู่สากล
8. พัฒนาหลักสูตร และจัดการประชุมอบรมสัมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบั นักบัญชีไทยในการปรับตัวเพือ่
รองรับการแข่งขันในการเปิดตลาดการค้าและบริการกับ
ประเทศอื่นๆ
9. ดำ�เนินการอืน่ ใดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านต่างประเทศ
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

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

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

อำ�นาจหน้าที่
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ
ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอทีเ่ ป็นประโยชน์ตา่ งๆ ต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
หรือนายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
1. ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ
ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ
3. รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
อนุกรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชี) มีรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี
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4. นายพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี
5. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์

อนุกรรมการ
เลขานุการ

2. สอบทานให้สภาวิชาชีพบัญชีมรี ะบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล

อำ�นาจหน้าที่
3. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ทำ�
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
5. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

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

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลัน่ กรอง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การกำ�หนด
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจำ�ปีให้ครบถ้วน ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีเห็นชอบ
2. กลั่ น กรองเรื่ อ งพิ จ ารณาต่า งๆ ก่อ นนำ �เข้า ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
1) จัดทำ�/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ
2) เสนอแนะนโยบายเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ
ของสภาวิชาชีพบัญชี การบริหารจัดการอบรม และ
การประชาสัมพันธ์

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3) เสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรและ
การกำ�หนดค่าตอบแทนพนักงาน
4) เสนอแนะนโยบายในการกำ�กับดูแล และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการดำ�เนินการของส่วนงานต่างๆ ของสภาวิชาชีพ
บัญชี
3. นำ � เสนอความเห็ น และรายงานการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพือ่ ทราบ หรือพิจารณา
เป็นรายเดือน
4. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีน่ ายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำ�นักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
			
3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
4. นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา
5. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
6. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
8. ผศ. ดร.บรรพต วิรุณราช

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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อำ�นาจหน้าที่
1. ประสานงานกับสำ�นักงานสาขาของสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานดำ � เนิ น ไปอย่ า งคล่ อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งงานด้านทะเบียน
สมาชิก การขึน้ ทะเบียนเป็นผูท้ �ำ บัญชี การแจ้งการฝึกหัดงาน

สอบบัญชี การขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
2. ดำ�เนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขา 12 สาขา
สำ�หรับการแต่งตัง้ อนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขา ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาแต่งตัง้ จากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี ทั้ง 12 สาขา ได้แก่ สำ�นักงานสาขา ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม
ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายเจษฎา อนุจารี
2. นางกัลยา สุวณิชย์
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
4. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
5. นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ
ข้อกำ�หนด ข้อบังคับต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มี
ความเหมาะสม
2. เสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ต่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เ พื่ อ นำ � เสนอต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
7. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสุภาพร บุญแทน
นางสุชลทิพย์ ผาธรรมชาติ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผูแ้ ทนสำ�รอง)

3. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การศึกษาพิจารณาเรือ่ งต่างๆ
และรวบรวมข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการหรือปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
มอบหมาย
4. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายเจษฎา อนุจารี
2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
3. นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดระบบการขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
2. กำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขอบเขตการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
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4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
5. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
6. ผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพบัญชี

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

3. กำ � หนดประเภทของข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ค วรจั ด เก็ บ ไว้ ที่
สภาวิชาชีพบัญชีหรือส่งไปหน่วยงานอื่นของรัฐ
4. พิจารณาปัญหา หรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

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

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ � หนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลงาน
ด้านประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารของสภาวิชาชีพบัญชี
2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กำ�หนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
4. ดำ�เนินการตามแผนงานประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร โดย
การเผยแพร่กิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีส่สู าธารณชน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ระหว่ า งสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี กั บสมาชิก
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามกรอบอำ � นาจหน้ า ที่
ของสภาวิชาชีพบัญชี
6. พิจารณาปัญหา หรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารของสภาวิชาชีพบัญชี
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย

คณะอนุกรรมการควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียน
องค์ประกอบ
1. นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี
5. ผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดกรอบการพิจารณาคำ�ร้องขอที่เกี่ยวกับสมาชิก
ผู้ฝึกหัดงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นิติบุคคล และ
งานอื่นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้สอดคล้องกับมติและ
นโยบายของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพือ่ ให้เกิด
การปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ชัดเจนและเกิดความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
2. พิจารณาคำ�ร้องขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิก ผู้ฝึกหัดงาน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต นิตบิ คุ คล และงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับ
งานทะเบียนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำ�ร้องขอ
ทราบต่อไป

6. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำ�กับดูแล อนุกรรมการ
คุณภาพผู้สอบบัญชี
7. ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการ
8. นางฉวีรัตน์ ศุภธาดา
อนุกรรมการ
9. ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก
อนุกรรมการ
และกำ�กับดูแล		
และเลขานุการ
			
3. ตรวจสอบข้อมูลหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาคำ � ร้ อ งขอ
ต่างๆ
4. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินการตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
ควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียนมอบหมาย
5. ดำ�เนินการอืน่ ใดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
องค์ประกอบ
1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานอนุกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ อนุกรรมการ
3. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
อนุกรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�และให้ความเห็นเกีย่ วกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์
การลงทุน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารการลงทุน
เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. เสนอแผนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจการเงิน
3. กลัน่ กรองประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
กรอบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน และแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. นายพิศุทธิ์ สัมปทานุกุล
5. นางรัชนี ปัญญาประทีป
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

4. จัดทำ�และให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำ�หนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะมอบหมาย
ให้จดั การลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน
ของสภาวิชาชีพบัญชีตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
3. นายเฉลิม ดวงยี่หวา
4. นายประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
5. นายพิพัฒน์ คุณากรวงศ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. วางแผนและกำ�หนดงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพัสุด พ.ศ. 2557
3. กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference :
TOR) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการสือ่ สาร
และโปรแกรมจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง (Hardware, Networking
system, Software)
4. กำ�หนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้
ในเอกสารประกวดราคา
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6. นายวสันต์ สภาเอี่ยมจิตร
7. นายศูนย์เจน สกุลเจน
8. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์
9. นายวิฑูรย์ ทองมีสี
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและข้อเสนออืน่ ของผูเ้ ข้าเสนอราคา และคัดเลือก
เฉพาะรายทีเ่ สนอได้ตรงตามรายละเอียด และข้อกำ�หนด
ในเอกสารประกวดราคา
6. พิ จ ารณาข้ อ เสนอด้ า นราคาของผู้ เ สนอราคาที่ ผ่ า น
การพิจารณาตามข้อ 5 และรายงานผลต่อผูม้ อี �ำ นาจเพือ่
พิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
องค์ประกอบ
1. นายวันชัย พิทักษ์กรณ์
2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
3. นายธันยพงศ์ ปานเจริญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านและผลงานของผู้ รั บ จ้ า งให้
เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างและขอบเขตแห่งงาน เพื่อให้
สอดคล้องตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2557

4. นายเทวา ดำ�แดง
5. นายสายชล เชื้อทหาร
6. นายภาคภูมิ เทียนแก้ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

2. เสนอผลการตรวจสอบต่อผูม้ อี �ำ นาจเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งาน
วาระปี 2557 - 2560 (สิ้นสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560)
ด้านการทำ�บัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสันติ วิลาสศักดานนท์
รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
นายคำ�นึง สาริสระ
นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ
นางดนูนาถ สุวรรณานนท์
นายธนะชัย สันติชัยกูล
นางนารี วงษ์มณี		
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นายพิทยา จั่นบุญมี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานการบัญชีเพื่อเกษตรกรไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นายพิทยา จั่นบุญมี
นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
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ด้านการสอบบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานกรรมการ
ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ
ผศ. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
กรรมการ
ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
กรรมการ
นางเกล็ดนที มโนสันติ์
กรรมการ
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
กรรมการ
นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
กรรมการ
นางสายฝน อินทร์แก้ว
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ผศ. ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำ�รุงรัตน์
ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

คณะทำ�งานการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี
1.
2.
3.
4.

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
นายธนากร ฝักใฝ่ผล
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

5. นายศิลป์ชัย รักษาพล
6. นางสาวจตุพร สิริกวินกิจ
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานพิจารณาขอบเขตและแนวทางการจัดทำ�วิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของวิชาชีพสอบบัญชี
1.
2.
3.
4.

ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ดร.จิรดา เพบายบรรลือ
ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำ�รุงรัตน์
นางสายฝน อินทร์แก้ว

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

5. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
6. นางสาวรุณีย์ ผลาขจรศักดิ์
			
7. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.
2.
3.
4.

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

190

Annual Report 2017

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

5. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
6. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
7. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ได้ แ ก่ ด้ า นการบั ญ ชี การปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี การสอบบั ญ ชี ที่ ป ระมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี ดำ�รงตำ�แหน่งในระหว่างปี 2559 จำ�นวน 12 ท่าน

คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ได้ แ ก่ ด้ า นการบั ญ ชี การปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี การสอบบั ญ ชี ที่ ป ระมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี ดำ�รงตำ�แหน่งในระหว่างปี 2559 จำ�นวน 12 ท่าน

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี
1. นายกมล จันทิมา
2. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
3. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

4. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
อนุกรรมการ
5. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ
			
และเลขานุการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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ด้านการบัญชีบริหาร
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปริศนา ประหารข้าศึก
ประธานกรรมการ
ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว
กรรมการ
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย กรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์
กรรมการ
นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล
กรรมการ
นางวิไลวรรณ กาญจนกันติ
กรรมการ
นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
			
13. ดร.สาธิต ผ่องธัญญา
14. ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์
15. นายชุมพร เสนไสย
16. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
17. นางสาวน้ำ�ทิพย์ รุ่งโรจน์ดี
18. นางสาวภาวนา ธรรมศิลา
19. นายสาโรช ทองประคำ�
20. นายแอนโทนี่ วิเศษโลห์

กรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

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

21. ผู้แทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 		
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ที่ปรึกษา
22. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
ที่ปรึกษา
23. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ที่ปรึกษา

24. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ ที่ปรึกษา
25. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทีป่ รึกษา
นางเกสินี บุญปัญญานนท์
(ผูแ้ ทนหลัก)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย		
ผศ. ดร.นนทวรรณ ยมจินดา		
ผศ. ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์
ผศ.ประทินพร แรมวัลย์		
ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว		
ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์		
ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์		

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

8. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางเกสินี บุญปัญญานนท์
นางธารัตน์ ปิติภูมิสุขสันต์
10. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะทำ�งานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ประธานคณะทำ�งาน
ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.ดลกณิศ เต็งอำ�นวย คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำ�งาน
ผศ.สมชาย
ศุภธาดา
คณะทำ�งาน
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานจัดการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4
1. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานคณะทำ�งาน
2. รศ. ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล
รองประธาน
			
คณะทำ�งาน
3. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ รองประธาน
			
คณะทำ�งาน
4. ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำ�งาน
5. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณะทำ�งาน
6. ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำ�งาน
7. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม
คณะทำ�งาน
8. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำ�ถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4
1. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

5. ผูแ้ ทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
				 คณะทำ�งาน
6. ผู้แทนบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด คณะทำ�งาน
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด		
				 คณะทำ�งาน
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8. ผูแ้ ทนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
			
คณะทำ�งาน
9. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ คณะทำ�งาน
			
และเลขานุการ

10. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานจัดการแข่งขันตอบคำ�ถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
1. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย		 ประธานคณะทำ�งาน
2. รศ. ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล 		 รองประธาน
				 คณะทำ�งาน
3. นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ 		 รองประธาน
				 คณะทำ�งาน
4. ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์		 คณะทำ�งาน
5. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์		 คณะทำ�งาน
6. ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำ�งาน
7. ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม		 คณะทำ�งาน
8. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข		 คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานออกข้อสอบ กลั่นกรองข้อสอบ และตัดสินผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำ�ถาม
ทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
1. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
คณะทำ�งาน
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
คณะทำ�งาน
4. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร
คณะทำ�งาน
5. ผูแ้ ทนบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
			
คณะทำ�งาน

6. ผู้แทนบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด คณะทำ�งาน
7. ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด		
				 คณะทำ�งาน
8. ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำ�กัด			 คณะทำ�งาน
9. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์		 คณะทำ�งาน
				 และเลขานุการ
10. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน		 ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานอ่านทบทวนและตรวจทานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
1. รศ. ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล
2. ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล
3. ดร.รติกร สิริสถิต		

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

4. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิต คณะทำ�งาน
5. นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
คณะทำ�งาน
6. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์ เลขานุการ

คณะทำ�งานมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes - Based)
1. ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ประธานคณะทำ�งาน
2. ผศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง คณะทำ�งาน
3. ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล
คณะทำ�งาน
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4. นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
			
5. นางสาวนวพร พวงมณี
			

คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
คณะทำ�งาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำ�งานเพื่อการศึกษาการรับรองคุณวุฒิสำ�หรับผู้ที่ไม่ได้สำ�เร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต
หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี และ
/ หรือเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.
2.
3.
4.

ผศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานจัดทำ�วิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการบัญชี
1.
2.
3.
4.

ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ประธานคณะทำ�งาน
รศ. ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำ�งาน
นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ คณะทำ�งาน

5. นางดารินทร์ หยกไพศาล
6. นายวัชธนพงศ์ ยอดราช
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ประธานคณะทำ�งาน
รศ. ดร.ศศิวิมล มีอำ�พล
คณะทำ�งาน
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะทำ�งาน
ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
เลขานุการ

คณะทำ�งานจัดทำ�กรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1
1.
2.
3.
4.

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู		
รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล		
ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย		
ผศ. ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ด้านมาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รศ. ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์ พันตาวงษ์
กรรมการ
นางอัญชลี ศรีอำ�ไพ
กรรมการ

8. 		 นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
กรรมการ
9. 		 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
		 การประกอบธุรกิจประกันภัย กรรมการ
		 นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม (ผู้แทนหลัก)
		 นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
(ผู้แทนสำ�รอง)
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11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาวภาสิน จันทรโมลี
นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร
12. ผู้แทนกรมสรรพากร
นายสาโรช ทองประคำ�
นางธัญพร ตันติยวรงค์
13. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ
นายณรงค์ ภาณุเดชทิพย์

กรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
กรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
กรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)

14. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการ
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา (ผู้แทนหลัก)
นางภัทรา โชว์ศรี		
(ผู้แทนสำ�รอง)
นางสาวสุนิตา เจริญศิลป์
(ผู้แทนสำ�รอง)
15. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ
นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ (ผู้แทนหลัก)
16. ผศ.วิภาดา ตันติประภา
กรรมการ
			
และเลขานุการ
17. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการ
			
และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ประธานอนุกรรมการ
ดร.จิรดา เพทายบรรลือ
อนุกรรมการ
นายกษิติ เกตุสุริยงค์
อนุกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ อนุกรรมการ
นางฐานิตา อ่ำ�สำ�อางค์
อนุกรรมการ
นายภาคภูมิ วณิชธนานนท์
อนุกรรมการ
นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
อนุกรรมการ
นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อนุกรรมการ
นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ
(ผู้แทนหลัก)
นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร
(ผู้แทนสำ�รอง)

10. ผู้แทนกรมสรรพากร		
นางสาววราวรรณ กิจวิชา
11. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวสุนิตา เจริญศิลป์
12. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 		
นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์		
นางสาวเขมวันต์ ศรีสวัสดิ์		
13. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ 		
				
14. รศ. ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 		

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผูแ้ ทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
1. นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ. ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
4. ผศ.สมชาย ศุภธาดา
อนุกรรมการ
5. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
อนุกรรมการ
6. นายเกรียง วงศ์หนองเตย
อนุกรรมการ
7. นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
8. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อนุกรรมการ
9. นายวินิจ ศิลามงคล
อนุกรรมการ
10. นายศิระ อินทรกำ�ธรชัย
อนุกรรมการ
11. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ (ผู้แทนหลัก)
นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
(ผู้แทนสำ�รอง)
12. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
อนุกรรมการ
นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ (ผู้แทนหลัก)
นางสาวภมรวรรณ เสียงสุวรรณ (ผู้แทนสำ�รอง)
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13. ผู้แทนจากกรมสรรพากร		 ที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์		 (ผู้แทนหลัก)
นางสาวรักขวัญ สุวรรณรัมภา 		 (ผูแ้ ทนสำ�รอง)
14. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
นางสาวสุภา กิจศรีนภดล		 (ผู้แทนหลัก)
นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน		 (ผูแ้ ทนสำ�รอง)
15. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 		 ที่ปรึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์
(ผู้แทนหลัก)
นางสาวญาดา สุขเกษม		 (ผูแ้ ทนสำ�รอง)
16. ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปรึกษา
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา		 (ผู้แทนหลัก)
17. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
18. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		 อนุกรรมการ
				 และเลขานุการ
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ 		 (ผู้แทนหลัก)
นางสาวสุภาพร บุญแทน 		 (ผูแ้ ทนสำ�รอง)
นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ 		 (ผูแ้ ทนสำ�รอง)

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ		
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข		
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 		
นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร		
ผู้แทนกรมสรรพากร		
นางสาวจิตรา ณีศะนันท์		
นางสาวจารวี ชยสมบัติ		
6. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย		
นายณรงค์ ภาณุเดชทิพย์		
นางสาวศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)

7. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 		 อนุกรรมการ
นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์		 (ผู้แทนหลัก)
นางสาวภมรวรรณ เสียงสุวรรณ (ผู้แทนสำ�รอง)
8. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		 อนุกรรมการ
นางสาวศรพนา สีนวลขำ�		 (ผู้แทนหลัก)
นางสาวภาสิน จันทรโมลี		 (ผู้แทนสำ�รอง)
9. นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล		 อนุกรรมการ
				 และเลขานุการ

คณะทำ�งานจัดทำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
มาถือปฏิบัติ (IFRS for SMEs)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
นายนรินทร์ จูระมงคล
นางสาวพงารัตน์ จินดาพล
นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
นางอัมพร โสตถิเสาวภาคย์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

9. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร
นางสาวภาสิน จันทรโมลี
10. นายเทวา ดำ�แดง
			
11. ศ.เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช
12. นางปราณี ภาษีผล

คณะทำ�งาน
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานศึกษาการนำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม มาถือปฏิบตั ิในประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์
นางพิสนธิ บำ�ราบ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

6. นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล คณะทำ�งาน
7. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
คณะทำ�งาน
8. นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร
คณะทำ�งาน
9. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร คณะทำ�งาน
			
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการร่วมเพื่อจัดทำ�แนวปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทในตลาดทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
อนุกรรมการ
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
อนุกรรมการ
ดร.สันติ กีระนันทน์
อนุกรรมการ
นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย
อนุกรรมการ
นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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คณะทำ�งานพิจารณาอ่านทบทวนร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา
นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์
ดร.สันติ กีระนันทน์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

8. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ดร.สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย
9. นางสาวสิริกร เพลินพิศสิริ
นางสาวเปาวรินทร์ หวังเสถียร
10. นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
นายณรงค์ ภาณุเดชทิพย์

คณะทำ�งานหลัก
คณะทำ�งานสำ�รอง
คณะทำ�งานหลัก
คณะทำ�งานสำ�รอง
คณะทำ�งานหลัก
คณะทำ�งานสำ�รอง

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

11. นางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์
12. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
13. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
14. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
15. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางธัญพร อธิกุลวริน
นางธารัตน์ ปิติภูมิสุขสันต์
16. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะทำ�งานโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR)
1.
2.
3.
4.

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร
ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
นางสาวยุวดี เจียมวัฒนศิริกิจ

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

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

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ

คณะทำ�งานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางนันทนา สังขวิจิตร
รศ. ดร.ประจิต หาวัตร
นายจตุพร วันเต็ม
นางจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำ�ชัย
นายเดชา ศิริสุทธิเดชา
นายธนกฤต ลิขิตวงษ์
นายมานิต พาณิชย์กุล
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ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

8. นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม
9. นายสมชัย แพทย์วิบูล
10. นางขวัญหทัย มิตรภานนท์
			
11. นางสาวเมตตา เสมสมบูรณ์
			

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
คณะทำ�งาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำ�งานพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมสัมมนา วิทยากรและหลักสูตร
1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานคณะทำ�งาน
2. ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ท่าน คณะทำ�งาน

3. นักวิชาการประจำ�คณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะทำ�งาน

ด้านจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ
นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางพูนทรัพย์ สกุณี
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ
นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร
นางพูนทรัพย์ สกุณี
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ
นางสาวเยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการสอบสวนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณอย่างน้อยหนึ่งคนและอนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (1) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ตามจำ�นวนที่เห็นสมควร

คณะทำ�งานกลั่นกรองคำ�กล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
2. นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

3. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
4. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

คณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา
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คณะทำ�งานกลั่นกรองคำ�กล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ระหว่างกันยายน - ธันวาคม 2559
1.
2.
3.
4.

นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต
นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์
นางสาวบุบผา อนันตวัฒน์
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

5. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
6. นางสาวสมศรี ธัญญชีวี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทำ�งานปรับปรุงกฎบัตร (Charter) การปฏิบตั งิ านจรรยาบรรณของ กรรมการจรรยาบรรณ
อนุกรรมการสอบสวน และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย
ประธานคณะทำ�งาน
2. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ คณะทำ�งาน

3. นายสุรชัย สนธิรติ
4. นายอาทิตย์ จินดาพรโสภิต

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

คณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559
1. นางปราณี ภาษีผล
2. นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
			
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
4. ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
5. นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์
6. นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา
7. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
8. นางสุมาลี โชคดีอนันต์
9. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
10. ผู้แทนสมาคมสำ�นักงานบัญชีไทย
นางอรวรรณ อัศนียานนท์
นายวีระพงษ์ สินธุธาน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)

11. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
นางสาวถนอมทรัพย์ โสภณศิริกุล
12. ผู้แทนกรมสรรพากร
นางศิริเพ็ญ อึ๊งภากรณ์
นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์
13. ผู้แทนสำ�นักงาน ก.ล.ต
นางอภิชยา ฟอลเล็ต
นางสาววราวรรณ ทาจันทร์
14. นางสาวบงกช อ่ำ�เสงี่ยม
			

อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

ด้านต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ผศ. ดร.วรรณี เตโชโยธิน
ดร.จารุภา วิภูภิญโญ
ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม
ดร.สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการกำ�กับดูแล (Monitoring Committee)
1. นายกสภาวิชาชีพบัญชี		 ประธานกรรมการ 4. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
2. ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
6. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กรรมการ
			
3. ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี		 กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

คณะทำ�งานโครงการยกระดับนักบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ดร.สุวัจชัย เมฆะอำ�นวยชัย
นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป
ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
นางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

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

ด้านอื่นๆ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสำ�นักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
นางชนิดา เกตุเอม
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
นายเทวา ดำ�แดง
นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาขอนแก่น
1. ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
2. นางสาวปาริชาติ บุตรวงค์
			
3. ดร.ปวีณา กองจันทร
			
4. นางสาวอาริยา ธีรธวัช
			
5. นางสาวณัฐพร พันธุ์งาม

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

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขานครสวรรค์
1. นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
2. นายณนน มากกมลธรรม
			
3. ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ
			
4. นายเอนก เมธเศรษฐ
			
5. นายวีราพัชร์ ธารบัวสวรรค์
			
6. นางสาววรรณิศา กลิ่นชัย
			
7. นางสาวพัชรีย์ นฤหาย
			

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
และปฏิคม

8. นางสาวอุษา คงสิบ
			
9. ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงค์
10. นางสาวกันตยา มานนท์
11. นางสาวจำ�เนียร สุขสวรรค์
12. นายถาวร พงษ์จินดาทิพย์
13. นายบุญชัย ประสิทธิเมตต์
14. นางแววตา สกุลสรรเสริญ
15. นางอณุภา คุณาสินธาร
			
16. คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อนุกรรมการ
และปฏิคม
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาภูเก็ต
1. นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์
2. นางสาวปฐมพร เจียมจุติกุล
			
3. นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์
			
4. นายธนวัฒน์ พึ่งทองคำ�
			

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์

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

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขามหาสารคาม
1. รศ. ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
					
2. ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์			
					
3. ผศ. ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ			
					
4. ผศ. ดร.ญาณิน ตั้งภิญโญพุฒิคุณ		
					
					
5. ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ			
6. นายเกษศิริ สุวพงษ์			
7. นายจรัลพัฒน์ แซ่ตั้ง			
8. นางผกากรอง บรรดาศักดิ์			

ประธาน
อนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และ
ประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาสงขลา
1. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
2. ผศ.พรรษมน บุษบงษ์
			
3. นายจงชัย ชินอัครวัฒน์
4. นายไชยยงค์ อุดมพงศ์ไพบูลย์
5. นางสาวปนัดดา อนันตชัยโสภณ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวกัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
2. นางลีดี ศรีวิหค		
			
3. นางภัทรวดี อินทปันดี
			
4. นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์
			
5. นางสาวเนตรนภา รักษายศ
			
6. นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู
			

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
และปฏิคม
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

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

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาพิษณุโลก
1. ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง
2. ผศ.กนกพร สุรณัฐกูล
			
3. ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
			
4. นางจันทร์เพ็ญ บุญหมื่น
			
5. ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
			

ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
และปฏิคม

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

คณะอนุกรรมการบริหารสำ�นักงานสาขาระยอง
1. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
			
2. ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก
			
3. นายณัฐพล พุ่มศิริ
			
4. นางสาวณฐา เศวตนรากุล
			
5. นางสาวภัทรา เตชะธนเศรษฐ์
			

ประธาน
อนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเหรัญญิก
อนุกรรมการ
และประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
และปฏิคม

6. นางสาวธนัชพร ถวิลผล
อนุกรรมการ
			
และเลขานุการ
7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง 		
ที่ปรึกษา
8. สรรพากรพื้นที่ระยอง
ที่ปรึกษา
9. พาณิชย์จังหวัดระยอง
ที่ปรึกษา
10. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ		 ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล		 อนุกรรมการ
3. ผศ. ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ อนุกรรมการ

4. รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
5. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์

อนุกรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้ข้อตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ศ.หิรัญ รดีศรี		
2. รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

4. นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ คณะทำ�งาน
5. นางสาวรุณยี ์ ผลาขจรศักดิ์		 เลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.

นายเจษฎา อนุจารี
นางกัลยา สุวณิชย์
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

6. นางอนุจิต แก้วร่วมวงศ์
7. ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นางสุภาพร บุญแทน
นางสุชลทิพย์ ผาธรรมชาติ

อนุกรมการ
อนุกรรมการ
(ผู้แทนหลัก)
(ผู้แทนสำ�รอง)

คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
1.
2.
3.
4.

นายเจษฎา อนุจารี
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาให้มีการนำ�โปรแกรมบัญชีสำ�เร็จรูป
มาใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.
2.
3.
4.

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
รศ. ดร.ประจิต หาวัตร
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
นางสาววรางคณา มุสิกะสังข์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการควบคุมกำ�กับดูแลงานทะเบียน วาระปี 2557 - 2560
1. นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
อนุกรรมการ
3. ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี
อนุกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการสภาวิชาชีพบัญชี อนุกรรมการ
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5. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำ�กับดูแลคุณภาพ
ผู้สอบบัญชี		
อนุกรรมการ
6. ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการ
7. ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก
และกำ�กับดูแล		
อนุกรรมการ
			
และเลขานุการ

สรุปกฎหมายสภาวิชาชีพบัญชี
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547
2. กฎกระทรวงกำ�หนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
3. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้
วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

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

29 ธันวาคม 2547

(ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำ�รงตำ�แหน่ง
การพ้นจากตำ�แหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำ�นาจหน้าที่
และการดำ�เนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547

29 ธันวาคม 2547

(ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

19 มิถุนายน 2549

(ฉบับที่ 14) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำ�นาจหน้าที่ และการพ้นจากตำ�แหน่งของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำ�แหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
กำ�หนด พ.ศ. 2549

27 มิถุนายน 2549

(ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำ�รงตำ�แหน่ง
การพ้นจากตำ�แหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำ�นาจหน้าที่
และการดำ�เนินการอืน่ ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

27 ธันวาคม 2550
3 พฤศจิกายน 2553

(ฉบับที่ 21) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554

30 สิงหาคม 2554

ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556

6 พฤศจิกายน 2556

ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ�บัญชี พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยค่าบำ�รุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2556

27 ธันวาคม 2556

ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 2557

ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2557

17 กรกฎาคม 2557

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. 2559

2 กันยายน 2559

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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4. ข้อกำ�หนดสภาวิชาชีพบัญชี มีดังนี้
ข้อกำ�หนดสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง การกำ�หนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549

วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

16 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550

18 มิถุนายน 2550

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พ.ศ. 2556

17 ธันวาคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับปรับปรุง 2560 เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดขึน้ โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศทีส่ นิ้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated without early application)
จำ�นวน 56 ฉบับ
การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ปี 2560 มี จำ � นวน 3 ฉบั บ ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในสาระสำ � คั ญ คื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรือ่ ง งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่ ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ๆ
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ (ปรับปรุงการอ้างอิงปี พ.ศ.) ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เนือ้ หาอย่างเป็นสาระสำ�คัญแต่อย่างใด
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ลำ�ดับ

1

ชื่อมาตรฐาน

1

กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า

11

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) เป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Conceptual Framework for Financial Reporting (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ลำ�ดับ

ชื่อมาตรฐาน

12

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

13

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

14

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

16

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

17
18

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

19

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

21

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น

22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

24

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

25

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

28

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

29

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ

30

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย

31
32

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำ�เนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำ�รวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

33

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน

34

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม

35

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน

36

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น

37

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความ
ลำ�ดับ

ชื่อมาตรฐาน

38

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน

39

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

40

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

41

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย

42

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

43

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

44
45

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

46

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

47

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

48
49

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า

50

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

51

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

52

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

53

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

54
55
56
57
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
ลำ�ดับ

1

ชื่อมาตรฐาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

มาตรฐานการบัญชีไทย
ลำ�ดับ

มาตรฐาน ฉบับที่ / เรื่อง

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินทีค่ ล้ายคลึงกัน
(ฉบับที่ 27 เดิม)

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

5

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครือ่ งมือ
ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 9 สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำ�ระหนี้

7

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ลำ�ดับ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี / เรื่อง

1

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับธุรกิจประกันภัยในการกำ�หนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงิน
ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน

2

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีส�ำ หรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงิน

3

แนวปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

4

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

5

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

6

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีสำ�หรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

7

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

8

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

9

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีเกีย่ วกับหุน้ ทุนซือ้ คืนของกิจการ

10

แนวปฏิบัติทางการบัญชีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)
1) ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง
2) ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง
3) ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง
4) ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง
					
5) ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง

ข้อกำ�หนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1) บทนำ�สู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
2) แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ
3) ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำ�หนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
4) ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
5) ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ
6) ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
7) ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำ�หนดด้านประสบการณ์การทำ�งานจริง
8) ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ
9) ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
10) ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำ�หนดด้านสมรรถนะสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง แม่บทสำ�หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำ�อธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
แม่บทสำ�หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และคำ�อธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ (“มาตรฐานการสอบบัญชี”) แปลมาจากมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหว่างประเทศของ the International Federation of Accountants (IFAC)
ปัจจุบันมาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่และบังคับใช้อยู่สำ�หรับปี 2560 มีดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานการสอบบัญชี จำ�นวน 37 ฉบับ		
4. มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำ�นวน 2 ฉบับ
2. มาตรฐานการสอบทาน จำ�นวน 2 ฉบับ		
5. แม่บทสำ�หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำ�นวน 1 ฉบับ
3. มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำ�นวน 4 ฉบับ		
6. คำ�อธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำ�นวน 1 ฉบับ
มาตรฐานการสอบบัญชี
ลำ�ดับ

รหัส

1

2001

วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

2

2101

ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

3

2201

การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

1 มกราคม 2555

4

2301

เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

1 มกราคม 2555

5

2401

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบ
งบการเงิน

1 มกราคม 2555
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วันที่ถือปฏิบัติ

มาตรฐานการสอบบัญชี
ลำ�ดับ

รหัส

6

250

7

260
(ปรับปรุง)

8

265

9

3001

10

3151
(ปรับปรุง)

11

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

1 มกราคม 2555

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล

31 ธันวาคม 2559

การสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล
และผูบ้ ริหารของกิจการ
การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

1 มกราคม 2555
1 มกราคม 2555

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญ โดยการทำ�ความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ

1 มกราคม 2557

3201

ความมีสาระสำ�คัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

12

3301

วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

1 มกราคม 2555

13

402

ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น

1 มกราคม 2555

14

4501

การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ

1 มกราคม 2555

15

5001

หลักฐานการสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

16

501

หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ

1 มกราคม 2555

17

505

การขอคำ�ยืนยันจากบุคคลภายนอก

1 มกราคม 2555

18

5101

การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

1 มกราคม 2555

19

520

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

1 มกราคม 2555

20

530

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

1 มกราคม 2555

21

5401

การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี รวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1 มกราคม 2555

22

550

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2555

23

5601

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

1 มกราคม 2555

24

570
(ปรับปรุง)

การดำ�เนินงานต่อเนื่อง

31 ธันวาคม 2559

25

5801

หนังสือรับรอง

1 มกราคม 2555

26

6001

ข้อพิจารณาพิเศษ
- การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น

1 มกราคม 2555

27

610
(ปรับปรุง)

การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

1 มกราคม 2557

28

620

การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

1 มกราคม 2555

29

700
(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการสอบบัญชี

1

ลำ�ดับ

รหัส

30

701

31

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

การสื่อสารเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31 ธันวาคม 2559

705
(ปรับปรุง)

การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31 ธันวาคม 2559

32

706
(ปรับปรุง)

วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรือ่ งอืน่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต

31 ธันวาคม 2559

33

7101

ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ

1 มกราคม 2555

34

720
(ปรับปรุง)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

31 ธันวาคม 2559

35

800
(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ
- การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำ�ตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

31 ธันวาคม 2559

36

805
(ปรับปรุง)

ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบ
เฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

37

810
(ปรับปรุง)

งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการสอบบัญชีที่เผยแพร่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำ�นวนทั้งสิ้น 17 ฉบับ ซึ่งมีการปรับปรุงตาม Addressing disclosures in the audit of
financial statements project และ Auditor Reporting project ยังคงวันที่ถือปฏิบัติเป็นวันเดิม เนื่องจากการปรับปรุงดังกล่าวมิได้ทำ�ให้ข้อกำ�หนด
ทีส่ �ำ คัญของมาตรฐานเปลีย่ นแปลงไป อย่างไรก็ตาม สำ�หรับเนือ้ หาและถ้อยคำ�บางส่วนทีม่ กี ารปรับปรุงนัน้ (ส่วนทีแ่ รเงาในมาตรฐาน) ให้ถอื ปฏิบตั ิ
สำ�หรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มาตรฐานงานสอบทาน
ลำ�ดับ

รหัส

1

2400
(ปรับปรุง)

2

2410

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

งานการสอบทานงบการเงิน (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ)

1 มกราคม 2559

การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ

1 มกราคม 2555

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
ลำ�ดับ

รหัส

1

3000
(ปรับปรุง)

2

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูล
ทางการเงินในอดีต

1 กรกฎาคม 2559

3400

การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

1 มกราคม 2555

3

3402

รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ

1 มกราคม 2555

4

3420

งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวม
อยู่ในหนังสือชี้ชวน

30 มิถุนายน 2557
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มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
ลำ�ดับ

รหัส

1

4400

2

4410
(ปรับปรุง)

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

งานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

1 มกราคม 2555

งานการรวบรวมข้อมูล

1 มกราคม 2559

แม่บทสำ�หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น
ลำ�ดับ

รหัส

ชื่อมาตรฐาน

1

FRAMEWORK
(ปรับปรุง)

วันที่ถือปฏิบัติ

แม่บทสำ�หรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

1 กรกฎาคม 2559

คำ�อธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ
ลำ�ดับ

รหัส

1

1000

ชื่อมาตรฐาน

วันที่ถือปฏิบัติ

ข้อพิจารณาเฉพาะในการตรวจสอบเครื่องมือทางการเงิน

2557

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของไทย แปลมาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศของ the International
Federation of Accountants (IFAC) ปัจจุบันเผยแพร่อยู่จำ�นวน 1 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็น
ฉบับปรับปรุงล่าสุด
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ลำ�ดับ

1

ชื่อมาตรฐาน

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำ�หรับสำ�นักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและ
การสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานใหญ่
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้งสำ�นักงาน :
		
โทรศัพท์
:
เว็บไซต์
:
Facebook
:
Line@
:

ที่ทำ�การ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02 685 2500
โทรสาร : 02 685 2501
www.fap.or.th
E-Mail
: fap@fap.or.th
https://www.facebook.com/FAP.FAMILY
@fap.family
ข้อมูลการติดต่อแต่ละฝ่าย / ส่วนงาน

ส่วนงานทะเบียน
ส่วนงานกำ�กับดูแลหน่วยงานอบรม
ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี
ส่วนงานบริการสมาชิก (Call Center)
ส่วนงานปฏิบัติการอบรม
ส่วนงานวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ

ต่อ 2524-25, 2529-30, 2532
ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574, 2584
ต่อ 2580, 2581
ต่อ 2500, 2591
ต่อ 2509, 2555-60, 2572
ต่อ 2533, 2536, 2553, 2565, 2598

ส่วนงานเลขานุการมาตรฐานวิชาชีพ

ต่อ 2562, 2570, 2592

fapmember@fap.or.th
cpd@fap.or.th
fap_service@fap.or.th
training@fap.or.th
tsqc1@fap.or.th,
auditing@fap.or.th
academic-fap@fap.or.th

ส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่นๆ

ต่อ 2563, 2568-69, 2577-78

secretary@fap.or.th

ส่วนงานอำ�นวยการ
ส่วนงานสื่อสารองค์กร
ส่วนงานวิชาการวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่วนงานบัญชี
ส่วนงานการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำ�กับภาษี)
ส่วนงานจัดการ
ส่วนงานวิศวกรรมระบบอาคารและความปลอดภัย
ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนงานโครงสร้างเทคโนโลยีและเครือข่าย
ส่วนงานบุคคล
ส่วนงานกฎหมาย

ต่อ 2519
ต่อ 2514, 2567
ต่อ 2573
ต่อ 2541-2542
ต่อ 2523, 2544
ต่อ 2549-50, 2552, 2575
ต่อ 2521
ต่อ 2564, 2566
ต่อ 2528, 2535
ต่อ 2545
ต่อ 2520, 2586

general-admin@fap.or.th
pr@fap.or.th
foreign-affairs@fap.or.th
account@fap.or.th
finance@fap.or.th
administration@fap.or.th
engineering@fap.or.th
it@fap.or.th
it@fap.or.th
hr@fap.or.th
law@fap.or.th

สำ�นักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ต่อ 2516, 2585, 2587-89

-
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สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสำ�นักงานสาขา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำ�นักงานสาขาขอนแก่น
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
มือถือ
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
081 965 2281
khonkean@fap.or.th
ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำ�ภู, เลย

สำ�นักงานสาขาชลบุรี
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
มือถือ
:
อีเมล
:
		
พื้นที่ปฏิบัติการ :

ผศ.พัชนี นนทศักดิ์
ห้อง BBS101(B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
038 394 363
092 892 9009
chonburi001@outlook.co.th, chonburi@fap.or.th
และ www.fapchonburi.buu.ac.th (สมัครอบรมออนไลน์)
ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

สำ�นักงานสาขาเชียงใหม่
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053 944 922 หรือ 087 178 4514
053 893 032
chiangmai@fap.or.th, fap.chiangmai@gmail.com, www.fapchiangmai.com
เชียงใหม่, ลำ�พูน, ลำ�ปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สำ�นักงานสาขานครราชสีมา
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044 233 000 ต่อ 3610
044 233 076
khorat@fap.or.th, kedchada@hotmail.com
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว
รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี
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สำ�นักงานสาขานครสวรรค์
ประธานสาขา
ที่ตั้งสาขา
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
พื้นที่ปฏิบัติการ

:
:
:
:
:
:

นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056 226 402
056 228 466
nakornsawan@fap.or.th
นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำ�แพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สำ�นักงานสาขาสงขลา
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
074 558 912
074 558 851
songkhla@fap.or.th
สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

น.ส.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
077 913 369 หรือ 092 329 0035
fap.surat@gmail.com, surattanee@fap.or.th
สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

สำ�นักงานสาขาภูเก็ต
ประธานสาขา
ที่ตั้งสาขา
โทรศัพท์
อีเมล
พื้นที่ปฏิบัติการ

:
:
:
:
:

นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์
26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
081 892 8747
phuket@fap.or.th
ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

สำ�นักงานสาขาอุบลราชธานี
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :
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นายสมชัย ปรีดาสันติ์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
081 321 6066, 045 209 040
045 209 040
ubon@fap.or.th
อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำ�นาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

สำ�นักงานสาขามหาสารคาม
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
043 754 333 ต่อ 3444
043 754 422
mahasarakham@fap.or.th
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สำ�นักงานสาขาพิษณุโลก
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
มือถือ
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055 964 941
055 964 800
081 532 1169
s.dokmaithong@hotmail.com, fap.phitsanulok@gmail.com
พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

สำ�นักงานสาขาระยอง
ประธานสาขา
:
ที่ตั้งสาขา
:
		
โทรศัพท์
:
มือถือ
:
อีเมล
:
พื้นที่ปฏิบัติการ :

ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
038 627 021
081 910 9994
focusaudit@gmail.com
ระยอง, จันทบุรี, ตราด

รายงานประจำ�ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี

219

Free! E-Newsletter for Member
สภาวิชาชีพบัญชีจดั ทำ�จดหมายข่าว เพือ่ เป็นสือ่ กลางนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อปัจจุบัน
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละเสริมสร้างประโยชน์ในแวดวงบัญชี ส่งตรงถึงมือสมาชิกและ
ผู้อ่าน ผ่านช่องทาง E-mail, Website และ Social Media เป็นประจำ�ทุกเดือน
ติดตาม Newsletter เป็นประจำ�ทุกเดือน /
อ่านย้อนหลังได้ท่ี https://goo.gl/oFAhc5
หรือ Scan QR Code

บริการอบรมภายใน In House Training
“เราให้บริการอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วยหัวใจในการให้บริการของทีมงาน
เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับการจัดอบรมเกิดความพึงพอใจสูงสุด”
สภาวิชาชีพบัญชี เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรม
สัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึก
อบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำ�หรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น ในงบประมาณประหยั ด คุ้ ม ค่ า การลงทุ น
โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทัง้
มี เ นื้อ หาหลั ก สู ต รที่มีค วามหลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก ๆ
ความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการตรวจสอบ
ภายใน ด้านการทำ�บัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านภาษีอากร
ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านวางระบบบัญชี
และด้านการสอบบัญชี รวมถึงการให้ค�ำ ปรึกษาในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำ�การออกแบบ
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ขององค์กรมากทีส่ ดุ จัดการงานอบรม และทำ�การประเมินผล
การอบรมเพือ่ ให้องค์กรนำ�ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเว็บไซต์ https://goo.gl/4CJD1N
หรือ Scan QR Code
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“เชื่อมโยงข่าวสาร..ถึงมือคุณ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำ�นวยความสะดวกสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยการเพิ่มช่องทาง
การติดตามรับข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ www.fap.or.th
หรือ Scan QR Code
เข้าสูห่ น้าเพจ Facebook โดยการค้นหาชือ่
“สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” หรือ
คลิก https://www.facebook.com/FAP.FAMILY หรือ Scan QR Code
เพิม่ เพือ่ นด้วยการกด Add friends และค้นหา ID @FAP.Family
หรือ Scan QR Code
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ www.youtube.com และ
ค้นหาคำ�ว่า fap.family ในช่องค้นหา หรือ Scan QR Code

Thank you!

Thanks for being of our success this year.
If you have any feedback on this report,
please get in touch. fap@fap.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Frederation of Accounting Professions
Under The Royal Patronage of His Majesty the King
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพ222
ท์ 02 685Annual
2500 โทรสาร
685 2501
Report022017
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L LINE@ : @Fap.Family

