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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

(ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม) 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่  
9 สิงหาคม 2563 
ข้อมูลประกอบ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 ซึ ่งจัดขึ ้นเมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 9 สิงหาคม 2563 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
(www.tfac.or.th) เพ่ือให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตาม 
มตทิี่ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

************************ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นางสาวสุธีรา หงษ์มณี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สภาวิชาชีพบัญชี) ผู้ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 จำนวน 267 คน ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ 263 คน สมาชิกวิสามัญ 1 คน และสมาชิกสมทบ 3 คน 
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่กำหนดว่า “เม่ือมีสมาชิก
สามัญเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นองค์ประชุม” จึงขอเริ่มการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี 
ประจำปี 2563 โดยเรียนเชิญนายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีประจำที่นั่ง พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี 
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
4. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี 
5. ศ.สมฤกษ์ กฤษณามระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
6. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 
7. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
8. รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

กำหนดมาตรฐานการบัญชี 
9. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

10. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการวางระบบบัญชี 

11. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการบัญชีภาษีอากร 

12. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
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13. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ 
14. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน 
15. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก 
16. นางดารินทร์ หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
17. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับ
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2563  

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวแนะนำศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และนายนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตนายก
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นายประสัณห์ เชื้อพานิช อดีตนายกสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ผู้มีคุณูปการต่อ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และมอบให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและ
เลขาธิการ แจ้งเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวิธีปฏิบัติในการประชุมให้ 
ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่ให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี  
เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รวมถึงได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ให้แก่
สมาชิกทุกท่านแล้ว ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมกับข้อมูลประกอบและความเห็นของ
กรรมการในแต่ละวาระ โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 
วาระท่ี 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 
วาระท่ี 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
วาระท่ี 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี 

อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
กำหนด พ.ศ. .... 

วาระท่ี 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทน
กรรมการที่ครบวาระ 

วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
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2. วิธีปฏิบัติในการประชุม 

2.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
2.2 การออกเสียงเพื่อลงมติ ใช้วิธีการยกมือ โดยให้สมาชิกสามัญที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ยกมือให้ฝ่ายเลขานุการนับจำนวน สมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจำนวนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย 
2.3 ในการเสนอความเห็นหรือต้องการถาม ขอให้สมาชิกเสนอความเห็นหรือคำถามที ่มี 

ความกระชับและตรงประเด็น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายก 
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
พ.ศ. .... 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  และหลักเกณฑ์และวิธ ีการเลือกตั ้ง พ.ศ. ....  
และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว นั้น  

ต่อมาในการประชุม กกบ. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ
ดังกล่าว โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงเรื ่องคุณสมบัติของนายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ชัดเจนมากข้ึน  
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม กกบ. เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 5 ว่า “(3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้”  
2) เพิ่มเติมข้อความในข้อ 5 (ข) ว่า “หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตาม

กฎหมายอื่น” 

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2563 ได้รับทราบก่อนนำลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือมีผลบังคับใช้ต่อไป 

1.2 กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 – 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที ่ครบวาระ 3 ปีแล้ว  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการแทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่ไปจนกว่า  
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่จะเรียบร้อย โดยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้กำหนด
วันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั ้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
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จากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง และใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 
29 มิถนุายน 2562 
กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี 

ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม 
หน้าที่ 4 – 64 โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงาน 
การประชุมนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่  
29 มิถุนายน 2562 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ 
ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการ 

วิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ติดตามและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายในเวลา 1 ปี นับจากวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) รวมถึง
ได้ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและพิจารณาแนวทางแก้ไขมาตรฐาน
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตาม IFRS ครบทุกฉบับแล้ว (จำนวน  
61 ฉบับ) และได้เผยแพร่คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินพร้อมตัวอย่างในการศึกษามาตรฐาน
ให้แก่กลุ่มบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของไทย หรือ Thai Financial Reporting 
Standards for Non-Publicly Accountable : TFRs for NPAEs ให้เกิดความครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครและสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีรวม 10 แห่ง และได้รวบรวมข้อมูล 
เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุง TFRs for NPAEs ในอนาคต ทั้งนี้ ในเดือน
พฤษภาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเพื่ออนุญาตให้กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเลือกใช้
นโยบายการบัญชีภายหลังการรับรู้รายการ โดยการเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่สำหรับรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมสำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ด้านการสอบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีมุ่งมั่นพัฒนาผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตและสำนักงานสอบบัญชี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นหลัก ซึ ่งสรุป  
ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 มีดังต่อไปนี้  

1) การจัดทำมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากล และเปิดโอกาส
ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่มาตรฐานเหล่านั้นให้แก่ผู ้สอบบัญชีและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนได้ ติดตาม 
ความคืบหน้าของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ 

2) การจัดทำตัวอย่างกระดาษทำการ (Working papers template) สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน 
ได้เสียสาธารณะประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอน  

3) การแปลและจัดทำคู่มือ SME Manual 4th Edition Vol.1-Core Concept และแนวปฏิบัติ 
Vol.2-Practical Guidance ของ IAASB เพื ่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู ้ใช้มาตรฐานให้สามารถนำไป
ประยุกตใ์ช้ในการตรวจสอบโดยใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ (risk-based audit) ได้ 

4) การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสร้างผู้สอบบัญชี 
ให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้วางแผนจะจัดโครงการทดสอบดังกล่าว 
ในส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทดสอบที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าทดสอบได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจความต้องการของสมาชิกในส่วนภูมิภาคพบว่า มีผู ้สนใจ  
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนน้อยมาก สภาวิชาชีพบัญชีจึงจำเป็นต้องชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อน  

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดแทน
ชั่วโมงการฝึกหัดงานในสำนักงานสอบบัญชี ซึ ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ฝึกหัดงานให้สามารถเลือกรูปแบบ 
การเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพบัญชีที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
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3. ด้านจรรยาบรรณ 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 และจัดทำคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพ ตามหลักการของ IESBA ฉบับปี 2014 รวมทั้งจัดทำสื่อประกอบการบรรยาย คลิปวิดีโอ และบทความ
กรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากน้ี  
ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อถือและ
เชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการทางวิชาชีพ 

4. ด้านการทำบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีได้พัฒนาโปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป “Application SME สบายใจ” เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ใช้งบการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มีระบบบัญชีชุดเดียวที่ดี
และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยผู้ใช้งานจะสามารถบันทึกบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Tablet Computer) ได้ทันท ีและเพ่ือให้การใช้งานระบบบัญชีดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบบัญชีดังกล่าวแบบ 
ไมเ่รียกเก็บค่าอบรมให้แก่นักบัญชี ผู้ประกอบการ และนักศึกษา รวมเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ราย  

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวของสภาวิชาชีพบัญชีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบบัญชีดังกล่าวอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและนักบัญชีให้สามารถนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ 
อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ระบบบัญชีตามความเป็นจริง (บัญชีชุดเดียว) ตามนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป 

5. ด้านการบัญชีบริหาร 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารมีความมุ่งมั่นในการยกระดับ
นักบัญชีให้เป็นเพื่อนคู ่คิดที่ดีของผู ้บริหารองค์กร โดยเน้นการเผยแพร่ความรู ้ด้านการบัญชีบริหารที ่เป็น
กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการวางแผนงานในอนาคตและใช้วิเคราะห์สถานการณ์ การควบคุม 
และการประเมินผลภายในองค์กร เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยสรุปผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาหลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program CFO ให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการสร้างเครือข่ายระหว่าง 
CFO 
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2) จัดโครงการพัฒนานักบัญชีบริหารระดับสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้าง 
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน รวมทั้งสร้างโอกาสให้นักบัญชีบริหารของไทยเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับนักบัญชี
บริหารในต่างประเทศ โดยการจัดทดสอบเพ่ือรับ Certificate ที่เทียบเท่ากับหลักสูตรของสากล 

3) จัดสัมมนา TFAC Conference 2019 Future of Finance-Digital เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

6. ด้านการวางระบบบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักบัญชีไทยให้มีขีดความสามารถและทักษะใหม่ที่ เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการให้มีคุณค่า 
อย่างยั่งยืน โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

1)  การจัดทำหนังสือ “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร-การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และ 
ผลการปฏิบัติงาน” ซ่ึงแปลมาจาก Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance 
หรือ COSO ERM 2017 ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ภายใต้ลิขสิทธิ์การแปลที่ได้รับจาก Internal Audit Foundation (IAF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ให้องค์กรนำกรอบการบริหารความเสี่ยงในหนังสือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างยั่งยืน  

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดงาน “การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 : Enterprise 
Risk Management—Integrating with Strategy and Performance” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 
9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรม
หลักสูตร “กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” จำนวน 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านการวางกลไกและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภายใน
องค์กรตามภารกิจหลักของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในกลุ่ม
ภาคเอกชน และสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ซ่ึงการจัดหลักสูตร
อบรมนี้จะเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กร  โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรองต่าง ๆ ในแบบประเมิน 71 ข้อ และการจัดตั้ง
ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ด้านการบัญชีภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรตระหนักถึงความสำคัญ
ของศาสตร์ด้านการบัญชีภาษีอากรที ่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้การประกอบการ  
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งข้ึน  
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สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัดโครงการและหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีภาษีอากร  
โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

1) การจัดโครงการนักบัญชีภาษีอากร โดยศึกษาแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
ด้านการบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย และได้จัดทำเว็บเพจ คลิปวิดีโอ และบทความที่เกี ่ยวข้องเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  

2) การจัดทำข้อมูลสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีตาม TFRS for NPAEs เปรียบเทียบ
กับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย-
สาธารณะให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8. ด้านการศึกษา 

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  
ให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชีทั่วประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาด้านบัญชีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีให้เข้ าใจ 
ถึงการบริหารงานขององค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ฝึกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม และ  
คิดอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ และการแข่งขันกรณีศึกษา 
ทางบัญชีระดับประเทศ เป็นต้น 

9. ด้านการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจ 
ในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจประมาณ  
550 หลักสูตร เช่น หลักสูตร Data Analytic for International Auditor, Transfer Pricing, ภาษีอากรสำหรับ
ธุรกรรมระหว่างประเทศ และการวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม เป็นต้น ในการดำเนินงานมีการจัดอบรม
หลักสูตรประหยัดและแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ให้รองรับกับ
ความต้องการของตลาดและยกระดับงานบริการวิชาชีพบัญชีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

10. ด้านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

ในปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อผลักดันให้วิชาชีพบัญชีของไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมสรรพากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เป็นต้น โดยในปี 2562 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ 
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1) การร่วมหารือแนวทางปฏิบัติจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ในแต่ละธุรกิจ  
2) การสนับสนุนและกำกับดูแลธุรกิจ SMEs ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินสอดคล้องกับ 

สภาพที่แท้จริงของกิจการ 
3) ร่วมกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ประเทศอังกฤษ 

ดำเนินโครงการ CIMA - TFAC Membership Program และ CIMA - TFAC CFO Program 
4) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดการสัมมนา “EQCR & Monitoring” เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กและสำนักงานสอบบัญชีที่มีความประสงค์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5) ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมจัดโครงการ “คลินิกการบัญชี” เพื่อตอบปัญหาทางบัญชี
และภาษีอากรและรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว  

6) ร่วมกับกรมสรรพากรในการให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการและนักบัญชีในส่วนภูมิภาค
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยค่าปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรปี พ.ศ. 2562 

11. ด้านต่างประเทศ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย 
ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพบัญชีทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล อาทิ 
ASEAN Federation of Accountants (AFA), International Of Federation Of Accountants (IFAC) และ 
lnternational Accounting Standard Board (IASB) และได้เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์กับหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ World Bank, CPA Australia, The Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA)  แ ล ะ  International Valuation Standards Council ( IVSC) 
รวมทั้งได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมกับ ASEAN Chartered Professional 
Accountant Coordinating Committee (ACPACC) เพ่ือพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาชีพบัญชีอาเซียน 
โดยปัจจุบันประเทศไทยมี ASEAN CPA จำนวนทั้งสิ้น 653 คน 

12. การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม (Merit System) สร้างระบบงาน และมอบหมายนโยบายที่ชัดเจน เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่บุคลากรและลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารองค์กรและการทำงานให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีจริยธรรม โดยกำหนดให้บุคลากรขององค์กรเข้ารับการอบรมความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างน้อย 
ปีละ 12 ชั่วโมง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการแก่สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีให้ดียิ่งขึ้น 
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13. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
พัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีผ่านระบบออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกสามารถ 
ทำธุรกรรมกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ในทุกสถานที่ และในเดือนมิถุนายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้สมาชิก
สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติมจำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบฝึกหัดงานออนไลน์ และระบบ
ทะเบียนนิต ิบ ุคคล ซึ ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ร ับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิท ัล (สพร.)  
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการพัฒนาระบบดังกล่าว 

14. การให้บริการสมาชิกและกิจกรรมทั่วไป 

สภาวิชาชีพบัญชีได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัด
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์ Social 
Media จดหมายข่าว และ e-Newsletter รวมทั้งการจัดทำแหล่งเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการใช้สืบค้น
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบัญชีภาษีอากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2) การจัดทำวารสารสภาวิชาชีพบัญชี (Journal of Federation of Accountants Professions 
: JFAC) เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิก 

3) การจัดโครงการ e-Discount เพื่อมอบส่วนลดการอบรมให้แก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยในปี 2562 มีจำนวนสมาชิกใช้  
e-Discount แล้วประมาณ 8,000 ราย 

4) การให้บริการข้อมูลที ่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกผ่านช่องทางโทรศัพท์และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

5) การใช ้ระบบ Smart Card Reader เพื ่อยกเล ิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

6) การเพ่ิมช่องทางเข้าถึงการอบรมสัมมนาและความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีผ่านฐานบริการ (Platform) ออนไลน์ใหม่ ๆ  

7) การจัดกิจกรรมแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Bunchee Run 2019 รวมพลคนบัญชี (Run for Charity) เพื่อทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้สมทบ “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อสนับสนุนการศึกษา” 

8) การจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสภาวิชาชพีบัญชีให้แก่นิสตินักศึกษาบัญชีได้รู้จัก
สภาวิชาชีพบัญชีมากขึ้น 

9) การจัดกิจกรรม One Day Trip with TFAC เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้พบปะสังสรรคแ์ละทำกิจกรรมร่วมกัน 

10) การจัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
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จากผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชีเล็งเห็นความสำคัญของ 
“วิชาชีพบัญชี” ต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการบัญชีเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจที่สามารถ
สะท้อนภาพกิจกรรมของกิจการทั้งในอดีตและอนาคตของธุรกิจได้ ดังนั้น นักบัญชียุคใหม่จำเป็นต้องก้าวข้าม
ข้อจำกัดเดิม ๆ มุ่งม่ันพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่ไปกับการดำเนินงาน
ของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งและนำไปสู่โอกาสทางการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยรายละเอียด 
ผลการดำเนินงานปรากฏในรายงานประจำปี 2562  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ

สภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายงานงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 สังกัดบริษัท  
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และรายงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงเรื่องการรับรู้รายได้เป็นวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM)  

สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 66 - 110 โดยเกณฑ์ 
การจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (PAEs) และสรุปสาระสำคัญ
รายงานทางการเงินในภาพรวมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

1.1 สินทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีมีสินทรัพย์รวม จำนวน 690.2 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการบัญชี
ที่สำคัญ ได้แก่ 

1)  สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 360.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 78.0 ล้านบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 211.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
จำนวน 15.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) โดยเพ่ิมขึ้น
จากการดำเนินงานเป็นหลัก 

-  เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 141.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 60.6 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกำหนด 
ภายใน 1 ปี เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจำนวน 90.6 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 30.0 ล้านบาท 
เนื่องจากเงินฝากประจำ 6 เดือน และ 60 เดือน ครบกำหนด (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8) 
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2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 329.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน  
50.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่  

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ลดลงจากปี 2561 จำนวน 24.2 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที ่จะถือจนครบกำหนดเป็นเงินลงทุน
ชั่วคราว จำนวน 92 ล้านบาท  

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 235.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน  
7.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปี 2562 

1.2 หนี ้ส ินและเง ินทุนสะสมรวม จำนวน 690.2 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2561 จำนวน  
27.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจาก 

1) หนี้สินรวม จำนวน 219.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 27.8 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้ 

- หนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 73.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 14.5 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 17 ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าของปี 2562 จำนวน 61.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
จำนวน 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หักกับการใช้เงินสนับสนุนจากงบประมาณของตลาดหลักทรัพย์- 
แห่งประเทศไทย จำนวน 1.2 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นของปี 2562 ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียน จำนวน 9.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 

- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 146.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 13.3 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8 ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จำนวน 37.8 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปี 2561 จำนวน 2.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 และเงินอุดหนุนรอการรับรู้ จำนวน 96.5 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 จำนวน 15.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 

2) เงินทุนสะสมรวม จำนวน 470.4 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนรับโอนจาก
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จำนวน 85.45 ล้านบาท และเงินกองทุนทั ่วไป 
จำนวน 384.9 ล้านบาท ซึ่งเงินทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 55.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13  
ซึ่งเกิดจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2562 

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 2562 จำนวน 56.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำนวน 23.1 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68 ประกอบด้วย 

1) ด้านรายได้ สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้รวม จำนวน 199.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
จำนวน 14.8 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 167.6 ล้านบาท โดยรายได้จาก 
การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา รายได้ค่าบำรุงสมาชิก รายได้ค่าจัดทดสอบ
เพื ่อขอขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และค่าใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากนี้  
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สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินอุดหนุน และกิจกรรมอื่น รวมเป็นเงินจำนวน 31.6 ล้านบาท 
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23) โดยเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7.7 ล้านบาท 
เนื ่องจากในปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ได้นำเงินอุดหนุนไปจ่ายชำระหนี้คดีความในส่วนของค่างานจำนวน  
10.0 ล้านบาท หักกับรายได้เงินอุดหนุนที่รับรู้จากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินอุดหนุนดังกล่าว 
จำนวน 2.3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้อ 6.1.1  

2) ด้านค่าใช ้จ ่าย สภาว ิชาช ีพบัญช ีม ีค ่าใช ้จ ่ายรวมทั ้งส ิ ้นจำนวน 142.3 ล ้านบาท  
โดยมีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมและสัมมนา จำนวน 45.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 
1.0 ล้านบาท ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นตามรายได้การจัดอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 62.8 ล้านบาท 
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24) และค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา จำนวน  
14.8 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จำนวน 2.1 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากจำนวนครั้งและจำนวนผู้เข้าประชุม 

นอกจากนี้ กรรมการและเหรัญญิกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) ตามได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 ว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการลงทุนใน
หุ้นกู้ของบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวน 30.0 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.06 เนื่องจาก  
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ “A” ซึ่งเป็นไปตามกรอบการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นการ
ลงทุนต่อจากหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว โดยปัจจุบันศาลล้มละลายกลางอยู่ระหว่างการนัดไต่สวนคำร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทดังกล่าวในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 

สมาชิกในที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายธานี วัฒนเสถียร สมาชิกสามัญ ได้ขอทราบความคืบหน้าของคดีความที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.62 ล้านบาท ตามรายละเอียดในหมายเหตุ-
ประกอบงบการเงิน ข้อ 29 (คดีความที่ 2) 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้รายงานความคืบหน้าของคดีความ
ดังกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยคาดว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษา
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวชื ่มชมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ในการสร้างผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีข้ึน และมีประเด็นสอบถามหลายประการ ดังนี้ 

2.1 หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง  
ได้มีคำสั่งรับคำร้องของฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ในงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี  
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) โดยเจ้าหนี้และลูกหนี้ของบริษัทฯ มีสิทธิคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและคัดค้าน  
ผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอได้ก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน นั้น คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ได้กำหนดแผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ประการใด  
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การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีความประสงค์ให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไว้ในงบการเงินดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ครั้งที่ 37/2560 – 2563 (6/2563) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีการพิจารณาเรื่องการยื่นคัดค้านคำร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการและคัดค้านผู้ทำแผนตามที่บริษัทฯ เสนอหรือไม่ โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียของสภาวิชาชีพบัญชี
อย่างรอบคอบแล้ว และมีมติไม่ยื ่นคัดค้านคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะยื ่นคำขอรับชำระหนี้  
ในคดีฟ้ืนฟูกิจการต่อกรมบังคับคดีภายหลังศาลล้มละลายกลางได้มีคำวินิจฉัยคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวแล้ว  

นายเจษฎา อนุจารี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผ่าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่มีฐานะเป็น “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” และมีผู้ถือหุ้นอื่นจำนวนค่อนข้างมาก  
ได้ซื้อหุ้นกู้ชุดเดียวกันกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติเห็นชอบไม่ยื่นคัดค้านคำร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ สภาวิชาชีพบัญชี
จึงไม่คัดค้านการเสนอขอจัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากสภาวิชาชีพบัญชีเห็นว่าแผนฟ้ืนฟู
กิจการดังกล่าวจะส่งผลเสียหายต่อสภาวิชาชีพบัญชีอย่างรุนแรง สภาวิชาชีพบัญชีก็สามารถยื่นคัดค้านผู้ทำแผน-
ฟื้นฟูดังกล่าวได้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะต้องร่วมเสนอผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วย และ โดยทั่วไป 
การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ขอฟื้นฟูกิจการและอาจส่งผลเสียหายต่อเจ้าหนี้ของบริษัท
ดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่กลุ่มเจ้าหนี้ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มสถาบันการเงิน  
และกลุ่มสหกรณ์จะเป็นเจ้าหนี้หลักในการยื่นคัดค้านผู้ทำแผนที่บริษัทฯ เสนอ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีสามารถ 
เข้าร่วมกับเจ้าหนี้กลุ่มดังกล่าวในการทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ ส่วนการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำวินิจฉัยแล้ว โดยสภาวิชาชีพบัญชี  
จะประสานงานกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับการไม่ยื่นคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ  

ประธานได้กล่าวว่า ตนไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในครั้งที่มี
การพิจารณาเรื่องการยื่นคดัค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากตนมีส่วนได้เสียกับเรื่องดังกล่าวและ
เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นไปได้อย่างอิสระและโปร่งใส นอกจากนี้ ประธาน  
ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง (ศาล) เพิ่มเติมว่า  
ศาลได้นัดไต่สวนและมีคำวินิจฉัยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งหากศาลวินิจฉัยให้บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการได้ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อไป โดยในเบื้องต้นผู้จัดทำแผนฟ้ืนฟู
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6 คน และบริษัท อีวาย จำกัด โดยบริษัทฯ จะมีการ
ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทำข้อมูลทางการเงิน และการเจรจากับเจ้าหนี้ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึง  
ทิศทางการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละประเภทของบริษัทฯ ได้ชัดเจนมากขึ้น 
แต่เนื่องจากขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ นอกจากนี้  
ในปัจจุบันมีเจ้าหนี้บางรายที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและคัดค้านผู้ทำแผนตาม 
ที่บริษัทฯ เสนอจะทำให้ตนได้รับการชำระหนี้จากบริษัทฯ เต็มจำนวน ดังนั้น การที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ 
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จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเอง เจ้าหนี้ผู้ยื่นคัดค้านจะต้องเสนอผู้จัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการรายอ่ืนเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม  
อาจมีเจ้าหนี้บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การชำระหนี้ของบริษัทฯ และจะเสนอผู้จัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการแข่งขัน
กับบริษัทฯ ซึ่งเจ้าหนี้ดังกล่าวต้องมีจำนวนมาก คือ สองในสามของเจ้าหนี้ทั้งหมด ส่วนการบริหารแผนของ
บริษัทฯ จะพยายามให้เจ้าหนี้เสียผลประโยชน์น้อยที่สุดและคำนึงถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศก่อนเจ้าหนี้กลุ่ม  
นักลงทุนอ่ืนในต่างประเทศ ส่วนกรณีเจ้าหนี้ผู้ยื่นคัดค้านแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ จะเสนอผู้จัดทำแผนฟ้ืนฟู
ร่วมกับบริษัทฯ นั้น ตนเห็นว่า เจ้าหนี้ดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญและอาจส่งกระทบต่อ
เจ้าหนี้กลุ่มอื่น ดังนั้น การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมมากกว่า  

ประธานยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัทฯ จำเป็นต้อง
รักษาสิทธิการรับชำระหนี้ของตน โดยการประสานงานกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ่ือยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกรมบังคับคดี
ภายในกำหนด ซึ่งจะดำเนินการได้ภายหลังศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้ว ส่วนประเด็นการจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ย
เต็มจำนวนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงทิศทาง 
การดำเนินธุรกิจได้ อาทิ การกำหนดระยะเวลาทำการบินได้ตามปกติ การจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และ  
การปรับโครงสร้างเจ้าหนี้ โดยแนวทางการดำเนินการติดตามหนี้สินดังกล่าวของสภาวิชาชีพบัญชีควรหารือ
ร่วมกับกลุ่มเจ้าหนี้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และ
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินการของบริษัทจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายหลัง  
การทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน นับจากวันที่รับผู้จัดทำแผนแล้ว เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงสร้างและดำเนินธุรกิจได้ต่อไป 

2.2 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 สภาวิชาชีพบัญชีมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือ
จนครบกำหนดเป็นจำนวนเงินรวม 92.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) จำนวน 30.0 ล้านบาท จึงขอทราบข้อมูลของเงินลงทุนส่วนที่เหลือจำนวนเงินรวม 62.0 ล้านบาท 
ว่าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทใดและมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร และเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมความระมัดระวังในการพิจารณาการลงทุนมากข้ึน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิชาชีพบัญชี 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 92.0 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30.0 ล้านบาท บริษัท  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 30.0 ล้านบาท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 
22.0 ล้านบาท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 .0 ล้านบาท โดยการลงทุนของ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างรอบคอบ
ภายใต้นโยบายและกรอบการลงทุนของสภาวิชาชีพบัญชี อาทิ การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนให้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบัน
การจัดอันดับที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในระดับ A ขึ้นไปในจำนวนรายละไม่เกิน 30.0 ล้านบาท 
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ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทดังกล่าวข้างต้นอยู่ในเกณฑ์ดี (ยกเว้นบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)) จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถ
คาดการณ์ถึงแนวโน้มของความเสี่ยงต่อการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวในอนาคตว่า  จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
ทั้งนี้ ในช่วงการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้และองค์กร
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A 

2.3 ตามรายงานของผู้สอบบัญชีได้รายงานความเสี่ยงด้านการรับรู้รายได้เป็นเรื ่องสำคัญ 
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters – KAM) สภาวิชาชีพบัญชีได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( IT) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 59.4 ล้านบาท 
โดยต่อมาบริษัทผู้พัฒนาระบบ IT ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสภาวิชาชีพบัญชีกรณีผิดสัญญาการจ้างงาน  
ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้บันทึกค่าใช้จ่ายคดีความได้แล้วทั้งจำนวนในปี  2561 และในปี 2562 ศาลฎีกาได้มี 
คำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดให้สภาวิชาชีพบัญชีชำระค่าเสียหายแก่บริษัทดังกล่าวในส่วนของค่างานคงค้างจำนวน 
10.0 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้อง โดยสภาวิชาชีพบัญชีบันทึกรายจ่ายคดีความส่วน  
ค่างานคงค้างเป็นรายได้จากการรับรู้เงินอุดหนุน IT ในปี 2562 ดังนั้น จึงมีข้อสอบถามเรื่องการบันทึกบัญชี
ดังกล่าวว่า เป็นการบันทึกรายการต่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือเป็นการปรับปรุงบัญชีหรือเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือเป็นการปรับย้อนหลัง และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่สำคัญหรือ ไม่ 
นอกจากนี้ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ได้ขอทราบความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี
เกี่ยวกับหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน IT ของสำนักงบประมาณถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วและ
สภาวิชาชีพบัญชีสามารถบันทึกบัญชีตามวิธีการดังกล่าวได้หรือไม่  

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย  
การบัญชีที่สำคัญเรื่องการรับรู้เงินอุดหนุนภาครัฐ คือ จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการจ่ายเงินอุดหนุนจริง โดยศาลฎีกา 
ได้ม ีคำพิพากษาเป็นที ่ส ิ ้นส ุดแล้วในปี 2562 (ก่อนออกงบการเง ินปี 2561) สภาวิชาชีพบัญชีจ ึงได้บ ันทึก 
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายคดีความตามคำพิพากษาทั้งจำนวนในงบการเงินปี 2561 และจ่ายชำระหนี้สิน
ดังกล่าวให้แก่บริษัทผู ้ฟ้องจากงบกลางของสภาวิชาชีพบัญชีในปี 2562 โดยต่ อมาในปี 2563 (ก่อนออก 
งบการเงินปี 2562) สำนักงบประมาณได้มีหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน IT โดยให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีสามารถนำเงินอุดหนุน IT จ่ายชำระหนี้เฉพาะส่วนของค่างานคงค้างให้แก่บริษัทผู้ฟ้องได้  
สภาวิชาชีพบัญชีจึงบันทึกรับรู้เงินอุดหนุน IT จากค่างานคงค้างจำนวน 10.0 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562  
ซึ่งการบันทึกบัญชีดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามรอบปีบัญชีและ เป็นไปตามกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (Conceptual Framework for Financial Reporting) 

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ได้กล่าวว่า ตนได้รายงานความเสี่ยง
ด้านการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters – KAM) เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี 
มีรายได้หลักจากการให้บริการหลายประเภทที ่มีการรับรู ้รายได้ที ่แตกต่างกัน และในปี 2562 ต นได้ให้
ความสำคัญต่อการตรวจสอบรายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้เปิดเผยเป็น
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นโยบายการบัญชีที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.1.1 โดยในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้บันทึก
รับรู้ค่าคดีความตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเต็มจำนวนเป็นรายจ่ายจากงบกลางของสภาวิชาชีพบัญชี แต่ต่อมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงบประมาณได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกใช้เงินอุดหนุน IT ตามรายละเอียด
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีสามารถใช้เงินอุดหนุน IT จ่ายชำระหนี้ 
ค่าคดีความในส่วนของค่างานให้แก่บริษัทผู้ฟ้องได้ ซึ่งตนได้พิจารณาในแง่ของหลักการบัญชีและความเห็นของ
สำนักงบประมาณตามหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าสภาวิชาชีพบัญชีสามารถรับรู้
รายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้อ่ืนในปี 2562 ได้ 

3. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
องค์กรและตราสารหนี้ของสถาบันจัดอันดับที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า โดยทั่วไปสถาบันจัดอันดับ
จะจัดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจในระดับ A ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงสถานะ
ทางธุรกิจที่แท้จริงของผู้ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินและจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหลายครั้ง คือ ตั้งแต่ระดับ A ถึงระดับ D  
เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องของฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ดังนั้น ในการพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน เพราะการพิจารณาเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือ
อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์หิรัญ 
รดีศรี ได้แนะนำให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาข้อมูลประกอบการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบมากข้ึน 

ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2554 กระทรวงการคลังได้มีมติให้บริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) ทำสัญญาเงินกู้แบบไม่มี Cross default และไม่อ้างอิงกระทรวงการคลัง กล่าวคือ กระทรวงการคลัง
จะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษั ทดังกล่าวลดลง 
อย่างรวดเร็วมาจากความสามารถในการแข่งขันและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ใน
สภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทวีความรุนแรง 
มากข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้บริษัทฯ และสายการบิน
ทั่วโลกไม่สามารถดำเนินธุรกิจการบินได้ตามปกติ ดังนั้น การพิจารณาการลงทุนควรดำเนินการอย่างรวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งอาจต้องใช้กลยุทธ์ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม (Cut Loss) ในการบริหารความเสี่ยงต่อการลงทุนให้
จำกัดปริมาณการขาดทุน โดยดำเนินการ Cut Loss อย่างรวดเร็วเมื่อสถานะของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เริ่มมีแนวโน้ม
ถดถอย และเปลี่ยนไปลงทุนในหุ้นอื่นได้ทันการณ์ ซึ่งตนเห็นว่าสภาวิชาชีพบัญชีควรนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้
ประกอบการพิจารณาบริหารการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อไป 

4. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี และได้แสดงความเห็นว่า เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีนับเป็นโอกาสอนัดี
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้มีเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ร วมทั้งได้ศึกษา
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ถือเป็นต้นแบบของการจัดทำรายงานทางการเงินมาตรฐาน 
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โดยการพิจารณางบการเงินควรให้ความสำคัญกับหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่
ประการใด นอกจากนี้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
หลายประการ ดังนี้ 

1) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และข้อ 6 บางส่วนไม่สอดคล้อง
กับวรรคตอบสนองความเสี่ยง โดยในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 68) 
เกี่ยวกับการรายงานความเสี่ยงเรื่องการรับรู้รายได้และการตอบสนองความเสี่ยงว่า “รายละเอียดของวรรค  
การตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมดได้กล่าวถึงการทดสอบระบบรายได้” แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 6.1.1 2) การให้บริการและอื่น ๆ ระบุว่า “การให้บริการและอื่น ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีจะรับรู้ตลอด
ช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานบริการ ขั้นความสำเร็จของงานบริการประมาณโดยอ้างอิง
กับการสำรวจงานที่ทำ...” ซึ่งข้อความดังกล่าวแสดงถึงการรับรู้รายได้จะอ้างอิงกับงานที่ทำ แต่ การตอบสนอง
ความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องต้นทุนที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำดังกล่าว 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้แยกเป็น
รายได้ประเภทต่าง ๆ แต่การเปิดเผยเรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบรวมว่า “รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง” โดยไม่ได้
กล่าวถึงต้นทุนตามสัดส่วนของงานที่ทำ อาทิ รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนาจะรับรู้ตามสัดส่วนของงาน 
การสัมมนาที่เสร็จสิ้น รายได้ค่าสมาชิกจะรับรู้เป็นรายได้ของแต่ละปีและรับรู้รายได้ส่วนเกิน 1 ปี เป็นรายได้  
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อเสร็จสิ้น
การทดสอบแต่ละครั้ง ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจัดการทดสอบปีละ 3 ครั้ง และครั้งที่ 3 จะเสร็จสิ้นในปีถัดไป ดังนั้น 
หากพิจารณาขั้นความสำเร็จอย่างแท้จริงย่อมต้องมีต้นทุนเกิดขึ้น ตนจึงไม่มั่นใจว่ าการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
แต่ละประเภทมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และได้รับรู้ต้นทุนของรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าหรือไม่ รวมทั้ง
สินค้าคงเหลือไม่มีต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า นโยบายการบัญชีที่สำคัญเรื่องการให้บริการและอื่น ๆ ในประเด็น
การรับรู้รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนาตามสัดส่วนของการสัมมนาที่เสร็จสิ้น หมายถึง การรับรู้รายได้  
เมื่อการจัดสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะจริงจ่ายภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดจัดการทดสอบเพื่อขอขึ ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีละ 3 ครั ้ง ซึ ่งการทดสอบครั้งที่ 3  
จะแล้วเสร็จในปีนั้น ๆ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายข้ามงวดบัญชี ดังนั้น การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ  
จึงมีความสอดคล้องกัน 

2) ตามที่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ย่อหน้า
สุดท้ายว่า “... ในส่วนที่เป็นค่างานตามสัญญาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารจำนวน  
10.0 ล้านบาท ให้แก่บริษัทผู้ฟ้องได้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงปรับปรุงการจ่ายชำระค่างานแก่บริษัทดังกล่าว  
ทีไ่ด้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของงบกลางในปี 2561 เป็นค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนดังกล่าวในงบการเงินปี 2562 ...” นั้น 
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เป็นการใช้ถ้อยคำที ่ไม่ชัดเจนว่า เป็นค่าใช้จ่ายของปีใด ซึ ่งอาจทำให้ผู ้ใช้งบการเงินอาจเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมความระมัดระวังในการสอบทานข้อมูลมากข้ึน 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้
แจ้งให้สมาชิกทราบเกี ่ยวกับเงินอุดหนุนรอการรับรู้ว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้สภาวิชาชีพบัญชีชำระ
ค่าเสียหายแก่บริษัทผู้ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายจากการผิดสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบ  IT แต่เนื่องจากในขณะนั้น 
สภาวิชาชีพบัญชียังไม่ได้ร ับหนังสือตอบข้อหารือจากสำนักงบประมาณเรื ่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  IT  
สภาวิชาชีพบัญชีจึงประมาณการหนี้สินและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากงบกลางในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ต่อมา 
ในปี 2563 (ก่อนวันออกงบการเงินปี 2562) สภาวิชาชีพบัญชีได้รับหนังสือตอบข้อหารือจากสำนักงบประมาณว่า 
ให้สภาวิชาชีพบัญชีสามารถนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปจ่ายชำระค่าคดีความในส่วนของค่างานได้ ซึ ่งถือเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีจึงบันทึกรับรู้เงินอุดหนุนส่วนของค่างาน
ดังกล่าวเป็นรายได้ในปี 2562  

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ได้กล่าวว่า ตนได้ให้ความสำคัญเรื่อง
การตอบสนองความเสี่ยงด้านรายได้ และได้รายงานการตอบสนองความเสี่ยงว่า “... ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ
และทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี ่ยวกับวงจรรายได้จากการให้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว ...”  
ซึ่งในภาพรวมของการตรวจสอบรายได้เป็นการตรวจสอบทุกส่วนของวงจรที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการรับรู้
รายได้ โดยรายงานการตรวจสอบเป็นลักษณะการรายงานในภาพรวมแทนการระบุรายละเอียดการตรวจสอบ
ทั้งหมดที่ดำเนินการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ตนขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป  
ส่วนประเด็นการรับรู้รายได้เงินอุดหนุน IT ตนมีความเห็นเช่นเดียวกันกับกรรมการและเหรัญญิก 

5. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สมาชิกสามัญ ได้เสนอแนะให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาปรับลดวงเงิน 
การลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยปรับปรุงจาก
การลงทุนแห่งละไม่เกิน 30.0 ล้านบาท เป็นแห่งละไม่เกิน 10.0 ล้านบาท  

นอกจากนี้ เนื ่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้จากการอบรมสัมมนาค่อนข้างสูง จึงเสนอให้  
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณากำหนดอัตราค่าอบรมในราคาย่อมเยา และจัดการอบรมในราคาประหยัดหรือไม่เก็บ
ค่าอบรมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งควรมุ่งเน้นด้านเนื้อหาการอบรมให้เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 
อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้ารับการอบรมที่มีคุณภาพของสภาวิชาชีพบัญชีในราคา
ประหยัดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น  

ประธานขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป 

6. นางสาวพิมลรัตน์ เสงี่ยมพันธุ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนระยะยาว ว่า ควรระบุวันที่ครบกำหนดของเงินฝากประจำ
ระยะเวลา 48 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวหรือ
คาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การพิจารณาแหล่งลงทุนอ่ืนได้ 
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การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าวว่า เงินลงทุนดังกล่าวเป็น
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทฝากประจำ 48 เดือน ในนามของสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงาน
สาขาชลบุรี จำนวน 1,065,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และจะปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลเงินลงทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 

7. นายปิยชัย ไชยสงค์ สมาชิกสามัญ ได้ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีความที่ 2 และคดีความที่ 3 
ตามท่ีเปิดเผยไว้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 เพ่ิมเติม เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน 

การชี้แจง 

นายเจษฎา อนุจารี ได้ชี้แจงว่า คดีความท่ี 2 เป็นกรณีที่บริษัทแห่งหนึ่งฟ้องศาลปกครองกลางขอให้
สภาวิชาชีพบัญชีเพิกถอนคำสั่งของสภาวิชาชีพบัญชีกับพวกที่ลงโทษบริษัท  และเป็นผลให้บริษัทได้รับความ
เสียหาย โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1,617,281.31 ล้านบาท ส่วนคดีความที่ 3 เป็นกรณีที่บริษัท
แห่งหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุการลงโทษจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผลให้บริษัทได้รับความ
เสียหาย โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1,602,723.37 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  
ของจำนวนเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ ้น พร้อมชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายในการดำเนินคดี  
ซึ่งบริษัทผู้ฟ้องคดีท้ังสองดังกล่าวไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน 

8. นายคำรณ ธำรงค์สกุลศิร ิ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ 
เงินรายได้ของสภาวิชาชีพบัญชีที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีว่า เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงผลกำไร 
ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีควรนำเงินรายได้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

การชี้แจง 

ประธานได้กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบญัชี
เป็นอย่างมาก เพื่อให้การพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปโดยสะดวก ประหยัด และทั่วถึง   
โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ผลักดันให้มีระบบจัดการอบรม สัมนมา และการทดสอบผ่านช่องการทางสื่อสารต่าง ๆ 
ของสภาวิชาชีพบัญชีมากขึ้น ซ่ึงต้องใช้งบประมาณการพัฒนาระบบดังกล่าวค่อนข้างสูง โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
จะพิจารณานำเงินรายได้ของสภาวิชาชีพบัญชีที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีและเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป 

9. นายนิพันธ์ ตั้งก่อเจริญ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) ว่า การจัดอันดับหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับ A เนื่องจากเป็นการค้ำประกันจากรัฐบาลและประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวหรือไม่ 
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การชี้แจง 

ประธานได้ชี้แจงว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้และองค์กรเป็นความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดอันดับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งโดยทั่วไปตราสารหนี้ที่ได้รัฐบาลค้ำประกันจะได้รับ
การจัดอันดับเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ส่วนตราสารหนี้ที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันจะพิจารณาจาก
ผลประกอบการเป็นหลัก โดยรัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าวเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ 
บริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน
อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนประเด็นการอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับ  A อาจเกิดจากสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือได้มีการจัดอันดับมาก่อน และเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงคงอันดับ 
ความน่าเชื่อถือเดิมไว้ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ  
แต่เป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร 

10. นางดวงเดือน เขมกวัฒน์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวว่า จากงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีสะท้อน
ถึงฐานะการเงินที่ดี และเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างรุนแรงรวมถึงการประกอบวิชาชีพบัญชี  
จึงเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

การชี้แจง 

ประธานได้กล่าวว่า ตนเข้าใจและรู้สึกเห็นใจสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่จะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

11. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ 
ทุ่มเทความรู ้ความสามารถในการบริหารงานของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเต็มความสามารถและส่งผลดีต่อ  
ฐานะการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี และได้สอบถามรายละเอียดของเงินฝากประจำ 12 เดือน จำนวนเงิน
ประมาณ 80.8 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเง ิน ข้อ 8) ว ่า ประกอบด้วยเง ินฝากธนาคารใด  
และสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการวางแผนการลงทุนสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในปี 2563 
จำนวนประมาณ 83.6 ล้านบาท หรือไม่อย่างไร โดยนางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ เสนอให้พิจารณาปรับลดวงเงิน
ลงทุนต่อรายสูงสุดไม่เกิน 10.0 ล้านบาท เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ได้ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศตามที่ได้
เสนอไว้ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่
กำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชี และการเสนอให้พิจารณาสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ตลอดจนการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวันให้แก่
สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย 

การชี้แจง 

ประธานขอรับข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับการปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื ่อกระจายความเสี ่ยงต่อ  
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  
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12. นางสาวธานี พุทธวิถี สมาชิกสามัญ ได้สอบถามถึงสาเหตุของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2562 ที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อย่างเป็นสาระสำคัญ คือ เพ่ิมข้ึนจำนวน 5,411,590.60 บาท (ปี 2561 
จำนวน 6,633,248.51 บาท และปี 2562 จำนวน 12,044,839.11 บาท ตามลำดับ) 

การชี้แจง 

กรรมการและเหรัญญิก ได้ชี ้แจงว่า เนื่องจากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติ -
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับ
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปที่ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจาก 300 วัน 
เป็น 400 วัน ทำให้สภาวิชาชีพบัญชีมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ว่าจ้าง
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้จัดทำประมาณการภาระผูกพันดังกล่าว 

ภายหลังจบการอภิปรายแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสำหรับข้อสังเกต ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้ชัดเจนและ 
ทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และพิจารณาปรับปรุงในประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม 
ไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของ 
สภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

มติ ทีป่ระชุมอนุมัตงิบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 
กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน  

การสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 111 

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็น  
ผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
พิจารณา โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการสภาว ิชาช ีพบัญช ี เห ็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี   
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือนางสาวโชติมา 
กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

2. กำหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าบริการในออกงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนรอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ในฐานะผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
สภาวิชาชีพบัญชี 

การชี้แจง 

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ ได้ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
คัดเลือกผู ้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากความรู้
ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัท สอบบัญชีธร รมนิติ จำกัด  
ได้ยื ่นเสนอบริการสอบบัญชีเพียงรายเดียว นอกจากนี้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน 
สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วรวมระยะเวลา 3 รอบปีบัญชี 

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2563 และค่าตอบแทน 
การสอบบัญชีแล้ว โดยไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุม  
ลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว 

มติ ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2563 คือ  

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ 
- นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318  

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
2. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น- 

ห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่  3) พ.ศ. .... ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ 
การประชุมหน้าที่ 111 – 119  
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นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้ให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  ว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบังคับ
ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทางเลือกในการฝึกหัดงานของผู้ฝึกหัดงานที่ขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกหัดงานมีทางเลือกในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพบัญชี
ผ่านผู ้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้านตามหลักสูตรที่กำหนดได้มากขึ ้น และเพื ่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร
ประกาศน ียบ ัตรทางการสอบบ ัญช ีของจ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัยและมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์   
ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งได้ยกเลิกการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยสรุป
สาระสำคัญของการแก้ไข ดังนี้ 

1. หลักการ เพื ่อปรับปรุงการฝึกหัดงานที ่ม ีการกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาว ิชาช ีพบ ัญชี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 โดยการเพ่ิมทางเลือกเพ่ือให้การฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีสามารถนับเป็นชั ่วโมงและระยะเวลา  
การฝึกหัดงานได้บางส่วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกหัดงานในการที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น  

2. เหตุผล เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฝึกหัดงานให้สามารถมีทางเลือกในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน
ทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มมากขึ้นผ่านผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้เป็น
ทางเลือกสำหรับการฝึกหัดงาน จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชี- 
รับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา 
๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ-
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา 
๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ-
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผ ู ้สอบบัญชี  
รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖” 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และค ุณสมบัต ิของผ ู ้สอบบัญชี  
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....” 

   ข ้อ ๒ ข ้อบังค ับนี ้ ให ้ใช ้บ ังค ับต ั ้งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

   ข ้อ ๒ ข ้อบ ังค ับน ี ้ ให ้ ใช ้บ ังค ับต ั ้ งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
    ข ้อ ๓  ให ้ยกเล ิกความในข ้อ ๔ แห ่งข ้อบ ั งคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี  
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 

   “ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว ่า คณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 

 “การฝึกหัดงาน” หมายความว่า การฝึกหัดงานสอบบัญชี 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
ตามข้อบังคับนี้    

“ผู ้ฝ ึกหัดงาน” หมายความว่า ผ ู ้ขอขึ ้นทะเบียน 
ฝึกหัดงานเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 

“ผู ้ให้การฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู ้สอบบัญชี  
ที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือหัวหน้าสำนักงานผู ้ได้  
รับใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชี ซึ ่งผู ้สอบบัญชีที ่ เป็น 
ผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้ 

“ผู้รับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบ
เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษา
ที่มีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเพ่ือประโยชน์ในการรับสมัครเป็น
สมาชิก  

“ผู ้ฝ ึกห ัดงาน” หมายความว ่า ผ ู ้ขอขึ ้นทะเบียน 
ฝึกหัดงานเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 

“ผู ้ให้การฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู ้สอบบัญชี  
ที่เป็นผู ้ให้การฝึกหัดงาน หรือหัวหน้าสำนักงานผู ้ได้  
รับใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชี  ซึ ่งผู ้สอบบัญชีที ่ เป็น 
ผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้ 

“ผู้รับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบ
เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษา
ที ่มีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชี  
หรือเทียบเท่าซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเพื ่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็น
สมาชิก” 

 ข ้อ ๔  ให ้ยกเล ิกความในข ้อ ๗ แห ่งข ้อบ ังค ับ 
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการ
ฝึกหัดงานสอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐาน 

“ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการ
ฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ 
วิธ ีการ และเงื ่อนไข ตาม ๗.๑ หรือ ๗.๒ ดังต่อไปนี้   
สอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
การสอบบัญชีของต่างประเทศที ่สภาวิชาชีพบัญชี 
ให้การรับรอง  

การสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของ
ต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง 

    การฝ ึกห ัดงานตามวรรคหน ึ ่ งต ้องฝ ึกห ัดงาน 
กับผู้ให้การฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศที่
สภาวิชาชีพบัญชีได้รับรองว่าการตรวจสอบบัญชีได้ใช้
มาตรฐานการสอบบ ัญช ี ของไทยหร ื อมาตรฐา น 
การสอบบัญชีของต่างประเทศที ่สภาวิชาชีพบัญชี  
ให้การรับรอง หรือในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติ
ไทยประกอบอาช ีพสอบบ ัญช ี ในประเทศน ั ้ น ได้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 

    ๗.๑ การฝึกหัดงานตามวรรคหนึ ่งต้องฝึกหัดงาน 
กับผู้ให้การฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศที่
สภาวิชาชีพบัญชีได้รับรองว่าการตรวจสอบบัญชีได้ใช้
จากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศ 
ที ่สภาว ิชาช ีพบัญช ีให ้การร ับรอง  หรือในประเทศ 
ที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีใน
ประเทศนั้นได้ โดยต้องกระทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
แต่ไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน 
และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน 
ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี    (๑) ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 
    (๒) ผู ้ฝึกหัดงานต้องยื ่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
หลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการ
กำหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชี 
ไม ่น ้อยกว ่าหน ึ ่ งรายว ิชา ซ ึ ่ งรวมทุกรายว ิชาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกลา่ว
ต้องกระทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปีนับ
จากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงาน
รวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง  

   (๒) ผ ู ้ฝ ึกหัดงานต้องยื ่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
หลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที ่คณะกรรมการ
กำหนดไม่น้อยกว่าสี ่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชี 
ไม ่น ้อยกว ่ าหน ึ ่ งรายว ิชา ซ ึ ่ งรวมท ุกรายว ิชาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าว
ต้องกระทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปีนับ
จากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงาน
รวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง  

   (๓) ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ 
ก่อนเร ิ ่มฝ ึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือร ับรองของ
สถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และ
วิชาการสอบบัญชีตาม (๒) หรือสำเนาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี 

   (๓) ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ
ก่อนเร ิ ่มฝ ึกห ัดงาน พร ้อมด้วยหนังส ือร ับรองของ
สถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และ
วิชาการสอบบัญชีตาม (๒) หรือสำเนาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี 

   (๔) ต้องทำรายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการ
ปีละหนึ่งครั ้งนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน 
โดยให้ยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือน 
ที่ครบกำหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยคำรับรองการฝึกหดังาน

   (๔) ต้องทำรายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการ
ปีละหนึ ่งครั ้งนับจากวันยื ่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน 
โดยให้ยื ่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือน 
ที่ครบกำหนดในแต่ละปีดังกล่าว พร้อมด้วยคำรับรอง
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
ของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงาน
ในปีนั้น 

การฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้นให้ถือว่า 
ไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น 

   (๕) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
หรือผู ้ให ้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพ ิกถอนใบอน ุญาต  ต ้องแจ ้ งการ
เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
ภายในสองเดือนนับจากวันสิ ้นเดือนที่เปลี ่ยนแปลง 
พร้อมด้วยรายงานและคำรับรองการฝึกหัดงานของ 
ผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงาน
ของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้นให้ถือว่าคำขอ
ฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้
การฝึกหัดงานในสำนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้
ใบอนุญาตผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถ
นับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงาน
ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 

   (๕) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
หร ือผ ู ้ ให ้การฝ ึกหัดงานรายเด ิมถ ูกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพ ิกถอนใบอน ุญาต  ต ้องแจ ้ งการ
เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
ภายในสองเดือนนับจากวันสิ ้นเดือนที ่เปลี ่ยนแปลง 
พร้อมด้วยรายงานและคำรับรองการฝึกหัดงานของ 
ผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงาน 
ของผู ้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั ้นให้ถือว่าคำขอ 
ฝึกหัดงานนั้นสิ ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี ่ยนแปลงผู ้ให้  
การฝึกหัดงานในสำนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้
ใบอนุญาตผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถ
นับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงาน
ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 

    (๖) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้
ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจากวันที่ยื่น 
คำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้นายทะเบียน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายคำขอได้ 
 
    การยื่นคำขอตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตาม
แบบที่คณะกรรมการกำหนด 

    (๖) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้
ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจากวันที่ยื่น 
คำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้ถือว่าคำขอ
ฝ ึกห ัดงานด ั งกล ่ าวส ิ ้นส ุดลงนายทะเบ ียนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายคำขอได้ 
    การยื่นคำขอตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตาม
แบบที่คณะกรรมการกำหนด 

     ๗.๒ ฝ ึกอบรมในหลักส ูตรประกาศนียบ ัตรทาง 
การสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ฝึกหัดงานตาม ๗.๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง 
และไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน  

(๒) เข้าฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั ่วโมง 
การฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา 
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
(๓) มีการทดสอบหรือว ัดผลในทุกรายวิชา ทั ้งนี้  

ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายวิชา โดยรวมรายวิชาโครงการศึกษา
อิสระที่ประเมินผลตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๔) ผลการทดสอบหรือวัดผลต้องได้คะแนนในแต่ละ
รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่รายวิชาโครงการ
ศึกษาอิสระต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

(๕) การฝึกอบรมต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคำขอ
แจ้งการฝึกหัดงาน 

(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการฝึกอบรมอ่ืน 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
   ผู ้ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเวลา
ฝ ึกห ัดงานรวมก ันไม ่น ้อยกว ่าสองพันช ั ่วโมงและ 
ได้ฝึกหัดงานเป็นเวลาสองปีแล้ว ” 

   ข ้อ ๕ ให ้เพ ิ ่มความดังต ่อไปนี ้ เป ็นวรรคสองของ 
ข้อ ๘ (๖) แห่งข้อบังค ับสภาว ิชาชีพบัญชี  ว ่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
  “ภายใต้บังคับข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้รับการทดสอบสอบผ่าน
ครบทุกรายวิชาแล้ว แต่ยังฝึกหัดงานไม่ครบถ้วนและ 
ยังไม่ขาดจากการเป็นผู้ฝึกหัดงาน ไม่ว่าการฝึกหัดงานนั้น
จะมีอยู่กับผู้ให้การฝึกหัดงานเดิมหรือผู้ให้การฝึกหัดงาน
ใหม่ แม้วิชาที่สอบผ่านจะมีระยะเวลาเกินสี่ปีแล้วก็ตาม 
ให้ผลการทดสอบยังคงใช้บังคับต่อไปได้” 
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-ร่าง- 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๕) (๑๑) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา ๓๘ 

วรรคสอง มาตรา ๓๙ (๒) (๕) มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“การฝึกหัดงาน” หมายความว่า การฝึกหัดงานสอบบัญชี รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อรับใบอนุญาต

เป็นผู้สอบบัญชีตามข้อบังคับนี้ 
“ผู้ฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 
“ผู้ให้การฝึกหัดงาน” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือหัวหน้าสำนักงาน  

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ให้การฝึกหัดงานได้ปฏิบัติงานให้ 
“ผู้รับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

หรือเทียบเท่า ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก” 
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศ  

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม ๗.๑ หรือ ๗.๒ ดังต่อไปนี้  
๗.๑ ฝึกหัดงานกับผู้ให้การฝึกหัดงานจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  

ของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง หรือในประเทศที่ยินยอม
ให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได้ โดยต้องกระทำเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกิน
ห้าปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 
(๒) ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนด  

ไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้า
หน่วยกิต  

(๓) ต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรอง
ของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตาม (๒) หรือสำเนาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี 

(๔) ต้องทำรายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละหนึ่งครั ้งนับจากวันยื ่นคำขอแจ้ง  
การฝึกหัดงาน โดยให้ยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบกำหนดในแต่ละปีดังกล่าว พร้อมด้วย
คำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น 

(๕) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายใน 
สองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงานและคำรับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน 
รายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้นให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุ ดลง 
เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานในสำนักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่  
ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้  
แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 

(๖) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจากวันที่
ยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานดังกล่าวสิ้นสุดลง 

การยื่นคำขอตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด 
๗.๒ ฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ฝึกหัดงานตาม ๗.๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งพันชั่วโมง และไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน  
(๒) เข้าฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา 
(๓) มีการทดสอบหรือวัดผลในทุกรายวิชา ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายวิชา โดยรวมรายวิชาโครงการ

ศึกษาอิสระที่ประเมินผลตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
(๔) ผลการทดสอบหรือวัดผลต้องได้คะแนนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่รายวิชา

โครงการศึกษาอิสระต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
(๕) การฝึกอบรมต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน  
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมอ่ืนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสองพันชั่วโมงและ 

ได้ฝึกหัดงานเป็นเวลาสองปีแล้ว” 
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ข้อ ๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๘ (๖) แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖  

“ภายใต้บังคับข้อ ๙ ในกรณีที่ผู ้รับการทดสอบสอบผ่านครบทุกรายวิชาแล้ว แต่ยังฝึกหัดงาน 
ไม่ครบถ้วนและยังไม่ขาดจากการเป็นผู้ฝึกหัดงาน ไม่ว่าการฝึกหัดงานนั้นจะมีอยู่กับผู้ให้การฝึกหัดงานเดิมหรือ
ผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ แม้วิชาที่สอบผ่านจะมีระยะเวลาเกินสี่ปีแล้วก็ตาม ให้ผลการทดสอบยังคงใช้บังคับ 
ต่อไปได”้ 

ประกาศ ณ วันที่ .................................พ.ศ. .... 

 
(.............................................) 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

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

สมาชิกสามัญมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังนี้ 

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้เสนอให้มี
ทางเลือกสำหรับการฝึกหัดงานเพิ่มเติม ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชี  
ควรจัดทำรายละเอียดของการฝึกหัดงานตามทางเลือกใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
สร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ ้น อาทิ ระยะเวลาการฝึกหัดงานทดแทนชั่วโมง 
การฝึกหัดงานเดิม การอบรมเป็นแบบต่อเนื่องทั้งหลักสูตร (10 รายวิชา) หรือไม่ และกรณีไม่ผ่านการทดสอบ  
ในครั้งแรกจะสามารถสอบซ่อมได้หรือไม่ รวมทั้งผู้ฝึกหัดงานที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะสามารถ
นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้หรือไม่ 

การชี้แจง 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ได้ชี้แจงว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดกรอบเวลาการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เพื่อให้การฝึกหัดงานเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาการฝึกหัดงานแบบเดิม คือ ไม่เกิน 3 ปี 
และจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถเข้ารับการสอบซ่อมได้  ส่วนการเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้ฝึ กหัดงานที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงไม่จำเป็นต้องเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
แต่ประการใด 

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวว่า เห็นด้วยกับการให้มีทางเลือกของ  
การฝึกหัดงานเพิ่มเติม ซึ่งในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีอาจพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ทางวิชาชีพสอบบัญชีได้ และได้สอบถามถึงความเป็นมา เป้าหมาย และผลลัพธ์ของการเพ่ิมทางเลือกการฝึกหัดงาน 
แบบใหม่ รวมทั้งสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนการจัดอบรมดังกล่าวในส่วนภูมิภาคหรือไม่ นอกจากนี้ นายสถาพร  
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โคธีรานุรักษ์ ได้เสนอแนะให้สภาวิชาชีพบัญชีสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
เพื่อพิจารณาบรรจุหลักสูตรการอบรมดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรปกติของสถาบันการศึกษา
ตามความเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้มีผู้สนใจในวิชาชีพสอบบัญชีมากขึ้น 

การชี้แจง 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ได้ชี้แจงว่า เจตนารมณ์ของสภาวิชาชีพบัญชีในการเพิ่มรูปแบบการฝึกหัดงาน
เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้มีจำนวนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหัดงานแบบใหม่จะต้องผ่านฝึกหัดงาน
แบบเดิม คือ ฝึกหัดงานกับผู้ให้การฝึกหัดงานจริงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีชั่วโมงการฝึกหั ดงาน 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิก
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่าง เท่าเทียมกัน รวมถึงการจัดทดสอบ 
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (การทดสอบฯ) โดยในปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้วางแผน
จัดการทดสอบฯ ในส่วนภูมิภาค โดยได้สำรวจความต้องการของสมาชิกในส่วนภูมิภาคแล้วพบว่า มีความต้องการ
เป็นจำนวนค่อนข้างน้อยมาก สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ชะลอการจัดทดสอบฯ ในส่วนภูมิภาคออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการต่าง ๆ มากขึ้น 
และคาดว่าในอนาคตจะสามารถจัดการทดสอบฯ และการฝึกหัดงานแบบใหม่ในส่วนภูมิภาคได้  

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีมีแนวคิดและให้ความสำคัญเรื่องการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อการผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยสภาวิชาชีพบัญชีมีความยินดี 
เป็นอย่างยิ่งหากสถาบันการศึกษาจะนำหลักสูตรการอบรมดังกล่าวบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ตามปกติและมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี 

3. นางชุลี เทศวิศาล สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มทางเลือกใหม่ของ
การฝึกหัดงาน และสนับสนุนความคิดเห็นของนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ รวมทั้งขอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา
กำหนดอัตราค่าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

4. นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชีควรพิจารณา
ยกเลิกหลักเกณฑ์การฝึกหัดงานสอบบัญชี ข้อ 7.1 (2) ที่กำหนดให้ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
หลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชา โดยรวมทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต เพื่อให้ผู้ฝึกหัดงานสามารถเริ่มการฝึกหัดงาน 
ได้เร็วยิ่งขึ้น 

5. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเพ่ิมทางเลือกของการฝึกหัดงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในอนาคต อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีควรให้ความสำคัญ 
เรื่องการกำกับดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีควบคู่กับการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชี  โดยเสนอให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทางการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การเสนอราคา  
ค่าสอบบัญชีที่ไม่เป็นธรรม และการแย่งงานสอบบัญชี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ 
วิชาชีพบัญชี 
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6. นายภาณุวิชญ์ บุญประสิทธิ์ สมาชิกสามัญ ขอทราบกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
เพ่ือให้ผู้ฝึกหัดงานหรือผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม 

7. นายสุพจน์ สำลีแก้ว สมาชิกสามัญ ได้กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเพ่ิมทางเลือกใหม่ของการฝึกหัดงาน 
ซึ่งผู้ฝึกหัดงานจะใช้เวลาฝึกหัดงานลดลง และได้สอบถามว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการกำหนดให้หน่วยงานใด 
เป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ นายสุพจน์ สำลีแก้ว ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการของวิชาชีพบัญชีด้านทำการบัญชีและการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมาว่า วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
ได้รับการพัฒนาเพื ่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่องและได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชนมากขึ้น แต่วิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชียังไม่ได้รับการพัฒนาแต่ประการใด จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชี
ให้ความสำคัญกับวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพบัญชีทั้งสองด้านเป็นไปอย่าง
เสมอภาค  

8. นายนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการทดสอบเพ่ือผ่านหลักสูตร
อบรมทดแทนชั่วโมงการฝึกหัดงานสอบบัญชีและการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า 
การทดสอบท้ังสองดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีแบบใหม่
กำหนดให้ผู้ฝึกหัดงานที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อทดแทนชั่วโมงการฝึกหัดงานต้องผ่านการฝึกหัดงาน
แบบเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 1,000 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 2 ปี  
โดยผู้ฝึกหัดงานต้องผ่านการทดสอบตามหลักสูตรดังกล่าวครบทุกรายวิชา (10 รายวิชา) จึงจะนับชั่วโมงการอบรม
ทดแทนการฝึกหัดงานเดิมได้ (จำนวน 2,000 ชั่วโมง) นอกจากนี้ ผู้ฝึกหัดงานที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีก 6 รายวิชา 
ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมากขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี
อาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู ้ฝึกหัดงานที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าวทุกรายวิชาสามารถใช้ ทดแทน 
การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ และควรกำหนดอัตราค่าอบรม  
ที่เหมาะสม 

การชี้แจง 

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และได้ให้ข้อมูล 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การฝึกหัดงานดังกล่าวเป็นการแก้ไขข้อกฎหมาย ซึ่งมีขั ้นตอนและ
ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี  

- กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการฝึกหัดงานแบบใหม่ สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวภายหลังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการดังกล่าว 
จะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่  
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- กำหนดระยะเวลาการฝึกหัดงานแบบใหม่ประมาณ 2 ปี ซึ่งมีระยะเวลาไม่แตกต่างจากการฝึกหัดงาน
แบบเดิม เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดวันอบรมหลักสูตรดังกล่าวเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพ่ือรองรับ
ความต้องการของกลุ่มผู้เข้าอบรมหลักที่ทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  

- การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่าง 
การหารือร่วมกับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชีหลายแห่ง เพื่อกำหนด  
แนวทางการจัดอบรมที่มีคุณภาพต่อไป  

- การพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา  
วิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีเช่นเดียวกับด้านการสอบบัญชี แต่เนื่องจากวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้กำกับดูแล ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชี
จำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการประสานงาน  
และหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งด้านการทำบัญชีและ  
ด้านการสอบบัญชีอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จากหน่วยงานและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับให้มีความสอดคล้องกันและ 
เหมาะสมกับสถานการณม์ากขึ้น ซ่ึงมีระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน 

นอกจากนี้ ประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู ้ฝึกหัดงานที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว 
ทุกรายวิชาสามารถใช้ทดแทนการทดสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้นั้น 
เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนประเด็นอื่น ๆ สภาวิชาชีพบัญชีขอรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... แล้ว โดยไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการ  
จึงขอให้ที่ประชุมลงติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่  
อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก  
นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... 
กรรมการและเลขาธิการ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... (ร่างข้อบังคับฯ) 
ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 120 - 126 
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นายเจษฎา อนุจารี ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้สรุปข้อมูลประกอบพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่ง
ของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ  
สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... ดังนี้ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(คณะอนุกรรมการฯ) เพื่อดำเนินการพิจารณาทบทวน ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อกำหนด 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีให้มีความเหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ 14) การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ.ศ. 2549 เพื่อรองรับ
จำนวนของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกและแก้ไขชื่อตำแหน่งนายทะเบียนให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไข 
ดังนี้ 

1. หลักการ เพื ่อรองรับจำนวนของผู ้ดำรงตำแหน่งอุปนายกและแก้ไขชื ่อตำแหน่งนายทะเบียน 
ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม 

2. เหตุผล โดยที่กฎหมายเปิดโอกาสให้มีจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกตามที่คณะกรรมการ  
สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดได้ แต่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดรองรับเพียง 2 ตำแหน่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และชื ่อตำแหน่งนายทะเบียนในเนื้อหามีความแตกต่างกับชื่อข้อบังคับ รวมทั้ง 
เพ่ือปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

3. เปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้น
จากตำแหน่งของผู ้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื ่น ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... ฉบับเดิมและฉบับแก้ไขใหม่ ดังนี้ 

ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
    โดยที ่ เป ็นการสมควรกำหนดการปฏิบ ัต ิหน ้าที่   
อำนาจหน้าที ่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู ้ดำรง
ตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน 
และตำแหน่งอื ่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    โดยที ่เป ็นการสมควรกำหนดการปฏิบัติหน ้าที่  
อำนาจหน้าที ่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู ้ดำรง
ตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน 
และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาว ิชาชีพบัญช ีจ ึงออกข้อบังค ับไว้
ดังต่อไปนี้ 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจ ึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที ่ ๑๔) เรื ่อง การปฏิบัติหน้าที ่ อำนาจหน้าที่  
และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙” 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับที่ ๑๔) เรื่องว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ 
และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. ....” 

    ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ให้ใช ้บังคับตั ้งแต่ว ันที ่ถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

    ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บ ังคับตั ้งแต่ว ันที่ถ ัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     ข ้อ ๓ ให ้ยกเล ิกข ้อบ ั งค ับสภาว ิชาช ีพบ ัญชี   
(ฉบับที่ ๑๔) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และ
การพ้นจากตำแหน่งของผู ้ดำรงตำแหน่งอุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ 

    ข ้อ ๓ ให ้อ ุปนายก เลขาธ ิการ เหร ัญญ ิก และ 
นายทะเบียน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๓ ๔ ให้อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก และ 
นายทะเบียน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (๑) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง เป็นผู้ช่วย
นายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
เมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

   (๑) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง เป็นผู้ช่วย 
นายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีนายกสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได ้

    (๒) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สอง เป็นผู้ช่วย
นายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชี และอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
คนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

    (๒) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สอง เป็นผู้ช่วย
นายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามท่ีนายกสภาวิชาชีพบัญชี
มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชี และอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี
คนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

     กรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร 
มีอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีมากกว่าสองคน ให้อำนาจ
หน้าที ่ของตำแหน่งอุปนายกดังกล่าวเป็นไปตามที่  
นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
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ข้อบังคับ (ฉบับเดิม) ร่างข้อบังคับ (ฉบับใหม่) 
   (๓) เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ 
     (ก) เป ็นเลขานุการในที ่ประช ุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี และที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี 
     (ข) ดำเน ินการตามท ี ่นายกสภาว ิชาช ีพบ ัญชี
มอบหมาย 
   (๔) นายทะเบียนและบริหารงานสาขา มีอำนาจหน้าที่ 
       (ก) ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายทะเบียนสมาชิก ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 
       (ข) ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานสาขา 
       (ค) ดำเน ินการตามที ่นายกสภาว ิชาช ีพบ ัญชี
มอบหมาย 
   (๕) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลงานที่
อยู ่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี การเง ิน และ
การงบประมาณของสภาวิชาชีพบัญชี และดำเนินการ
ตามท่ีนายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย  

   (๓) เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ 
(ก) เป็นเลขานุการในที ่ประชุมคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี และที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญช ี
(ข) ดำเนินการตามที ่นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย 
   (๔) นายทะเบียนและบริหารงานสาขา มีอำนาจหน้าที่ 

(ก)  ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายทะเบียนสมาชิก ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 
ผู้ฝึกหัดงาน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 

(ข) ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานสาขา 
(ค) ดำเนินการตามที ่นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มอบหมาย 
    (๕) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลงาน
ที่อยู ่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาวิชาชีพบัญชี และดำเนินการอ่ืน
ตามท่ีนายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

   ข ้อ ๔  นอกจากการพ ้นจากตำแหน ่งตามวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ให้อุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื ่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดค ุณสมบัต ิหร ือม ีล ักษณะต้องห ้ามตาม
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
   (๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ที่มีอยู ่ ให้พ้นจากตำแหน่งเนื ่องจากมีความประพฤติ  
หรือการกระทำเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

 ข้อ ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ให้อุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื ่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาว ิชาช ีพบ ัญช ีกำหนด พ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
    (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
    (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีล ักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
    (๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติ
หรือการกระทำเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 
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-ร่าง- 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ 
เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชกีำหนด พ.ศ. ....  

 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรง

ตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
กำหนด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๕ วรรคสอง และมา ตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และ
การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๔) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และ
การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๔ ให้อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่

ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทน  
นายกสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๒)  อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สอง เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่
ในอำนาจหน้าที ่ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที ่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย และเป็นผู ้ทำการแทน  
นายกสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีและอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

กรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควรมีอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีมากกว่า  
สองคน ให้อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งอุปนายกดังกล่าวเป็นไปตามท่ีนายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย  

(๓) เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ 
 (ก) เป็นเลขานุการในที ่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และที ่ประชุมใหญ่ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
 (ข) ดำเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
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(๔) นายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่ 
(ก) ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนสมาชิก ผู้ขอขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 
(ข) ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานสาขา 
(ค) ดำเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

(๕)  เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 
การเงิน และการงบประมาณของสภาวิชาชีพบัญชีและดำเนินการอ่ืนตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 

ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ให้อุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 

(๔) คณะกรรมการสภาว ิชาช ีพบัญช ีม ีคะแนนเส ียงไม ่น ้อยกว ่าสองในสามของกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติหรือการกระทำเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 

ประกาศ ณ วันที่ .................................พ.ศ. .... 

 
(.............................................) 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
 

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

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และ 
การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... แล้ว โดยไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการ
และเลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้น
จากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

  

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 42



เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามัญ ประจำปี 2564 43 

 

วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทน
กรรมการที่ครบวาระ 
กรรมการและเลขาธิการได้กล่าวขอบพระคุณนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต 

และนางพูนทรัพย์ สกุณี กรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณครบสองวาระแล้ว 
และเสนอที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื ่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการ  
ที่ครบวาระ ดังนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 50 กำหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  
ที ่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีจากบุคคลที ่มีความเที ่ยงธรรมและมีความซื ่อสัตย์สุจริตเป็นที ่ป ระจักษ์  
และมาตรา 51 กำหนดให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ดำรงตำแหน่งเกิน 2 
วาระติดต่อกันไม่ได้ 

2. ปัจจุบันกรรมการจรรยาบรรณมีจำนวนทั้งสิ ้น 13 คน ซึ่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 จะมี
กรรมการจรรยาบรรณ 7 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ 

(1) นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ กรรมการจรรยาบรรณ (ครบสองวาระ) 
(2) นายนเรศร์ จันทร์สุริยะเขต กรรมการจรรยาบรรณ (ครบสองวาระ) 
(3) นางพูนทรัพย์ สกุณี กรรมการจรรยาบรรณ (ครบสองวาระ) 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
(5) นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
(6) ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 
(7) รองศาสตราจารย์สุรีย์ วงศ์วณิช กรรมการจรรยาบรรณ (ครบหนึ่งวาระ) 

3. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจำปี 2563 เพื่อให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญส่ามัญ ประจำปี 2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) นายกมล จันทิมา  ประธานอนุกรรมการ  
(2) นางฤดี  จิวาลักษณ์ อนุกรรมการ  
(3) นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์  อนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้ 

(1) กรรมการ และอนุกรรมการ ทุกคณะในสภาวิชาชีพบัญชี มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
ในการสรรหาและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

(2) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีส่วนเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการสรรหาและเสนอชื่อ 
(3) ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย

ของสภาวิชาชีพบัญชี 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 43



เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามัญ ประจำปี 2564 44 

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนความทุ่มเท 
ความสามารถในการปฏิบัต ิงานพิจารณาสอบสวน และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
จรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จำนวน 5 คน ดังนี้ 

(1) ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 
(2) รองศาสตราจารย์สุรีย์  วงศ์วณิช ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 
(3) นางสาวผาณิต  เกิดโชคชัย ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 
(4) นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 
(5) นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้กำหนดคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไว้ ดังนี้ 

“มาตรา 50 ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีจากผู้ซึ่งมีความ
เที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสามัญ1   
(2) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
(3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่เป็นการสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ได้วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กฎหมาย
กำหนดให้มีหน้าที่ดูแลเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งผู้แทนของตน เพื่อเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีนี้ไม่ให้นำความในวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มาใช้บังคับ  

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณด้วยกันคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ 
และจะให้มีผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณกำหนดก็ได้  
  

 
1 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556 
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มาตรา 51 ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ  
การแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  

ให้กรรมการจรรยาบรรณซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ
จรรยาบรรณใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา 52 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50  
(4) ที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

สมาชิกสามัญท่ีมาประชุม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยคะแนนเสียง  
ในกรณีที ่ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั ้งกรรมการ

จรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่างไปพลางก่อน และให้กรรมการจรรยาบรรณซึ่งได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึง
การประชุมใหญ่คราวต่อไป”  

2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557 

“ข้อ 4 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณต้องประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งด้านใด 
หรือหลายด้านรวมกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี” 

ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการ 
ที่ครบวาระดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนั้น กรรมการและเลขาธิการจึงขอให้ 
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 5 คน 
ตามท่ีเสนอ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 
5 คน โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 
(2) รองศาสตราจารย์สุรีย์  วงศ์วณิช ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 
(3) นางสาวผาณิต  เกิดโชคชัย ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 
(4) นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 
(5) นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 
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วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ 
ไม่มีวาระเรื่องอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามัญได้มีข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวในฐานะอดีตนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยว่า ตนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพราะเป็นเวที  
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี กรรมการ และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีโอกาส
พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้กล่าวชื่นชมว่าการดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

นอกจากนี้ นายนนทพล นิ่มสมบุญ ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้คำเรียก “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
ว่า “ผู้สอบ” ซึ่งเป็นคำเรียกที่สั้นเกินไปและอาจทำให้ผู้ที่ไม่อยู่ในแวดวงวิชาชีพบัญชีเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
โดยตนได้มีการปรารภกับกรรมการและวิทยากรผู ้บรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีหลายคน 
ในการร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีการใช้คำเรียกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของวิชาชีพบัญชี และในโอกาสนี้ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
และผู้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับคำเรียก “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” โดยขอให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่ดครัดต่อไป 

ประธานได้กล่าวขอบพระคุณนายนนทพล นิ่มสมบุญ สำหรับคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น 

2. นายชุติเทพ หิรัญรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้กล่าวชื่นชมสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้จัดการถ่ายทอดสด
การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิกในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้สมาชิกมีช่องทางในการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development: CPD) โดยสะดวกมากขึ้น และนับเป็นชั่วโมง 
CPD ทีไ่ม่เป็นทางการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจมีสมาชิกบางส่วนพลาดการรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
ดังกล่าว จึงขอให้สภาวิชาชีพบัญชีเผยแพร่วิดีโอการถ่ายทอดสดการอบรมดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือช่องทาง 
การสื่อสารอื่นของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้สมาชิกเหล่านั้นสามารถรับชมการบรรยายในภายหลังได้ 

กรรมการและเหรัญญิก ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการเผยแพร่วิดีโอการถ่ายทอดสด
การอบรมดังกล่าวให้สมาชิกสามารถรับชมย้อนหลังได้ และสภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตราการผ่อนปรน
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถเลือก
รูปแบบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ ดังนี้ 

1) แบบเดิม คือ ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ จำนวน 20 ชั่วโมง และที่ไม่เป็นทางการ จำนวน  
20 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง 

2) แบบที่สอง คือ ชั่วโมง CPD ทีไ่ม่เป็นทางการทั้งหมด จำนวน 50 ชั่วโมง ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถ
นำชั่วโมง CPD ทีเ่ป็นทางการมาคำนวณรวมเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการได้ โดยชั่วโมง CPD ทีเ่ป็นทางการ
จำนวน 1 ชั่วโมง ให้นับเป็นชั่วโมง CPD ทีไ่ม่เป็นทางการจำนวน 1.5 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถเลือกนำชั่วโมง CPD ทีเ่ป็นทางการไปใช้ในปีถัดไปได้ 
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3. นางสาวศรีวรรณ นาราสัจจ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 300 คน ว่า เป็นจำนวนค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ 
กับจำนวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีรวมทั้งหมด 85,597 คน ประกอบด้วย สมาชิกในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จำนวน 64,562 คน และในส่วนภูมิภาค จำนวน 21,035 คน จึงเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา
แนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญมากข้ึน 

ประธานได้กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและจะผลักดันให้มีการจัดการประชุม
และการบริการด้านอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้
สมาชิกได้รับความสะดวกและสามารถเข้าร่วมการประชุมได้มากข้ึน 

4. นางสาวช่อแก้ว ทิศาวิภาต สมาชิกสามัญ ได้แสดงความเห็นว่า วิชาการบัญชีมีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตั้งแต่ภาคครัวเรือนจนถึงภาคธุรกิจ ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กร
วิชาชีพบัญชีควรผลักดันให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับและการฝึกหัดงานในระดับอุดมศึกษา  
เพื่อสร้างพื้นฐานและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในวิชาการบัญชี โดยการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม  
และปลูกฝังทัศนคติเรื่องการตอบแทนคุณต่อสังคม อันจะส่งผลดีต่อวิชาชีพบัญชีโดยรวมต่อไป ส่วนประเด็น  
การจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมกับ 
ค่าอบรมแล้ว 

5. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ สมาชิกสามัญ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
หลายประการ ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีควรเพิ่มเติมรายละเอียดให้
เพียงพอต่อการทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยยกตัวอย่างการเผยแพร่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีเรื ่อง  
คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุงปี 2563) ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับปรับปรุงปี 2559 และเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนการกู้ยืมที ่ตั ้งขึ้ นเป็นทุน  
สภาวิชาชีพบัญชีควรให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ สรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบ  
แนวทางการแก้ไขและแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาการบัญชีในสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สภาวิชาชีพบัญชีควรขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี  
ให้ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม 

2) สืบเนื่องจากวาระที่ 1 ประธานได้แจ้งความคืบหน้าเรื ่องการประกาศใช้ข้อบังคับของ  
สภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ว่า ข้อบังคับดังกล่าวจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายหลังแจ้ง
ให้สมาชิกรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 แล้ว นั้น ตนมีความเห็นว่ าการดำเนินการเพ่ือ
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ประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวมีเวลาค่อนข้างนาน จึงเสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการ
เพื่อประกาศใช้ข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีให้ชัดเจน เพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ตามแผนงาน 

นอกจากนี้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณในความเสียสละของคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีที่ได้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีครบวาระ 3 ปี และได้เสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
ชุดปัจจุบันสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าวให้สมาชิกใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยเสนอให้จัดทำรายละเอียด
โครงการต่าง ๆ ที ่ได้ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายที ่กำหนดไว้  
พร้อมชี้แจงเหตุผลหรือข้อจำกัดของโครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ  

6. นายธานี วัฒนเสถียร สมาชิกสามัญ ได้สอบถามความคืบหน้าของการปรับปรุงค่าลดหย่อน  
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีอิสระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (6) จากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 
ของเงินรายได้เป็นร้อยละ 60 ของเงินรายได้ โดยตนได้เสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีประสานความร่วมมือกั บ
กรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ซึ่งตนเข้าใจว่าการแก้ไข  
ข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นไปได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีควรผลักดันให้กรมสรรพากร
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต่อไป นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีให้เอ้ือต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของสมาชิกในส่วนภูมิภาคได้สะดวกมากข้ึน 

7. นายสุพจน์ สำลีแก้ว สมาชิกสามัญ ได้กล่าวเห็นด้วยกับการปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งนายก 
สภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได้สะดวกมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะหลายประการ อาทิ การจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นการล่วงหน้าเช่นเดียวกับการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร การให้  
ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในโอกาสต่าง ๆ อาทิ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภาวิชาชีพบัญชี
ควรยกเว้นค่าบำรุงสมาชิกเป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่
สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ (ค่าพาหนะ หรือค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ) รวมทั้งการใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code)  
ในการสมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกหรือผู้สนใจ
สามารถทำรายการสมัครอบรมได้สะดวกมากขึ้น ตลอดจนสภาวิชาชีพบัญชีควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ทำบัญชี
ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้ทำบัญชีให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สมาชิกสามัญ ได้กล่าวว่า เนื่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก  
สภาวิชาชีพบัญชีทั้งสองทีมได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จึงเสนอให้ผู้สมัครทั้งสองทีมได้แสดงวิสัยทัศน์พอสัง เขป
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 
และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันและหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มข้นว่า   
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
และขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในการสร้างความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงขอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทุกชุดได้ให้ความสำคัญในเรื่อง
ดังกล่าวมากขึ้น 

9. นายนิพันธ์ ตั้งก่อเจริญ สมาชิกสามัญ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีว่า ควรจัดให้มีการเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือผ่านทางระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสมาชิกเป็นไปได้สะดวกและกว้างขวางมากขึ้น และได้ให้ข้อคิดเห็น
เกี ่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู ้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนว่า สภาวิชาชีพบัญชี  
ควรพิจารณาข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องอื ่น ๆ เพิ ่มเติมจากอันดับความน่าเชื ่อถือของตราสารหนี้และองค์กร เช่น  
สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สภาวิชาชีพบัญชี 

10. นางสาวกรรณิการ์ เกียรติยศเฟืองฟู สมาชิกสามัญ ได้เสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาแนวทาง 
การปรับลดข้อแตกต่างระหว่างด้านการบัญชีกับด้านการบัญชีภาษีอากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้  
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างคล่องตัวมากข้ึน 

ประธานได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแก้ไขหลักเกณฑ์บางเรื่องเป็นการแก้ไขข้อกฎหมาย
ที่มีขั ้นตอนค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน จึงขอให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา
ดำเนินการต่อไป ส่วนประเด็นการปรับลดความแตกต่างระหว่างการบัญชีกับการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ประสานงานกับกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จในระยะเวลา  
อันสั้นหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนเกือบทั้งหมด และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานของ
ทุกภาคส่วนให้เป็นไปได้สะดวกมากขึ้น  

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการขนาดเล็ก โดยได้กำหนด 
แผนการจัดทำมาตรฐานการบัญชีชุดเล็กเพิ่มเติม เพื่อให้กิจการที่มีขนาดเล็กมากและกิจการที่มีเจ้าของกิจการ  
คนเดียวสามารถจัดทำบัญชีที่เป็นมาตรฐานและยื่นต่อกรมสรรพากรได้ทันที ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและกิจการในทุกระดับ 

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน และสมาชิกทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญครั ้งนี ้ พร้อมได้กล่าวชวนเชิญให้สมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563  
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(ระหว่างการดำเนินการประชุมมีสมาชิกได้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น โดยก่อนปิดการประชุม 
มีสมาชิกสามัญจำนวน 274 คน สมาชิกวิสามัญ 1 คน และสมาชิกสมทบ 3 คน) 

 
ปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
 

นางสาวนิตยา  ภูมิชัยวิจิตร์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์  ผู้สอบทานรายงานการประชุม 
 

 
....................................... 

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 
................................... 

(นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์) 
กรรมการและเลขาธิการ 
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วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ 

ข้อมูลประกอบ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้สรุปผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชี  
ของแต่ละด้านในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีของสภาวิชาชีพบัญชี ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อมูลประกอบ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเห็นควรนำเสนอให้ที ่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์  
สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ประจำปี 2562 
รวมรายได้ 148,410 199,129 
รวมค่าใช้จ่าย 125,850 142,303 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 22,560 56,826 

(หน่วย : พันบาท) 
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมสินทรัพย์ 703,523 690,151 
รวมหนี้สิน 210,612 219,800 
เงินทุนสะสม 492,911 470,351 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอ  
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 6838 ซึ่งสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
งบการเงิน 

และรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 
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วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
ประจำปี 2564 
ข้อมูลประกอบ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที ่ม ีความเป็นอิสระเพื ่อทำหน้าที่  

เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีพิจารณาแต่งตั ้ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 245 ,000 บาท (สองแสนสี ่หมื ่นห้าพันบาทถ้วน)  
และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน
สอบบัญชีให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ประจำปี 2564 ได้ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสภาว ิชาช ีพบัญช ี เห ็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือนางสาวโชติมา 
กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท (สองแสน- 
สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่  
และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
ข้อมูลประกอบ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ของสภาวิชาชีพบัญชี ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับการจัดประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกฎหมายรองรับในปัจจุบันและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญ
ของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื ่องให้ที ่ประชุมใหญ่พิจารณา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ได้ดังนี้ 
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ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นวรรคสามของข้อ 5 “การประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
คณะกรรมการอาจกำหนดให้ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญสามารถจัดประชุมใหญ่ผ่าน  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

 

หลักการ 

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่
และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีกฎหมายรองรับในปัจจุบันและเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เหตุผล 

โดยที่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีกฎหมายกลางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้อย่างชัดเจน 
และสามารถนำมาใช้ในการประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีด้วย ดังนั้น เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีเพิ่มช่องทาง  
การจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสามารถเข้าถึงกิจกรรม
การประชุมใหญ่ได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 
และการเสนอเรื่องให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

ข้อบังคับฉบบัเดิม ร่างข้อบังคับฉบบัใหม ่ หมายเหตุ 
 โ ด ย ท ี ่ เ ป ็ น ก า ร ส ม ค ว ร ก ำ หน ด

หลักเกณฑ์การประชุมใหญ่และการ
เสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) 
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งและ
วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

-  บ ท อ ำ น า จ ใ น ก า ร ออก ข ้ อ บ ั ง คั บ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่
และการเสนอเรื ่องให้ท ี ่ประชุมใหญ่
พิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

- กำหนดช ื ่อร ่างข ้อบ ังค ับเพ ื ่อแสดงว่า
ข้อบังคับสภาวิชาชพีบัญชี ว่าด้วยการประชมุ
ใหญ่และการเสนอเรื ่องให้ที ่ประชุมใหญ่
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการแก้ไขในครั้งนี้
เป็นคร้ังที่ ๒ 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

- ให้ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากว ันประกาศในราชกิจจาน ุเบกษา 
เป็นต้นไปเพื่อให้เหมือนข้อบังคับเดิม 

 
 
 
 
 
ข้อ ๕ ให้มีการประชุมสมาชิกเป็น

การประช ุม ใหญ ่ป ีละหน ึ ่ งครั้ ง 
เรียกว่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ญ ่ ค ร า ว อ่ื น
นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมใหญ่
วิสามัญ 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม
ของข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอ
เรื ่องให้ที ่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๖  

 
 
 

- เพื่อให้สามารถรองรับการประชุมใหญ่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และลดข้อจำกัดและประเด็น
ปัญหาเรื่องการประชุมใหญ่ในรูปแบบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์
และวิธ ีการประชุมใหญ่รองรับยุค New 
Normal ในอนาคตในกรณ ีจำเป ็นต ้อง
จัดการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 “การประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง คณะกรรมการอาจกำหนดให้
ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทั ้งนี ้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี” 
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-ร่าง- 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่ และการเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. .... 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งและวรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุมใหญ่และการเสนอเรื่อง  
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นวรรคสามของข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย 

การประชุมใหญ ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“การประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณะกรรมการอาจกำหนดให้ประชุมใหญ่ผ่าน  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี” 

ประกาศ ณ วันที่ .................................พ.ศ. .... 

 
(.............................................) 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
ข้อมูลประกอบ  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559 เพ่ือกำหนดให้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงบทบาทและ 
การประพฤติชอบตามจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. .... 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564 เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เหตุผล 

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื ่อส ่งเสริมให้ผ ู ้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงบทบาทและ 
การประพฤตชิอบตามจรรยาบรรณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับนี้  
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ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

ข้อบังคับฉบับเดิม ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ หมายเหตุ 
 
 

โ ด ย ท ี ่ เ ป ็ น ก า ร ส ม ค ว ร ก ำ ห น ด
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หร ื อ เ ข ้ า ร ่ ว มปร ะช ุ มส ั ม มน า ข อ ง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ 
(๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบญัชี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

-  บทอำนาจในการออกข ้ อบ ั งคับ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....” 

- กำหนดชื่อร่างข้อบังคับเพื่อแสดงว่า
ข ้อบังค ับสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี ว ่าด ้วย
หล ักเกณฑ์ และว ิธ ีการเข ้าร ับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการแก้ไขในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

- ให้ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไปเพ่ือให้เหมือนข้อบังคับเดิม 

ข้อ ๑๐ ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับ
การฝ ึ กอบรมหร ื อ เข ้ า ร ่ ว ม
ประชุมสัมมนา มีจํานวนรวมกัน
อย ่างน ้อยส ี ่ส ิบช ั ่ ว โมงต ่อปี  
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๓ ให ้ยกเล ิกความใน (๑) ของ 
ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

- ให้ผ ู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตได้มีการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็น
ทางการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 
๑ ชั ่วโมง เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ
ว ิ ช าช ี พตระหน ั กถ ึ งบทบาทและ 
การประพฤติชอบตามจรรยาบรรณใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

(๑) ชั ่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่ อ เน ื ่ องทางว ิ ชาช ีพท ี ่ เป็ น
ทางการอย่างน้อยยี ่ส ิบชั ่วโมง 

“(๑) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อยยี่สิบ
ชั ่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับ 

 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 112



เอกสารประกอบการประชุมใหญส่ามัญ ประจำปี 2564 117 

 

ข้อบังคับฉบับเดิม ร่างข้อบังคับฉบับใหม่ หมายเหตุ 
ต่อปี โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบ ัญช ีหร ือการสอบบัญชี  
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหา
ด้ า น อ ื ่ น ต า ม ป ร ะก า ศ ข อ ง 
สภาวิชาชีพบัญชี 

การบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า
สิบชั ่วโมง และเนื ้อหาเกี ่ยวกับจรรยา 
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งเนื้อหาด้านอ่ืนตาม 
ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี” 

 ข้อ ๔ ความในข้อ ๓ ไม่ให้ใช้บังคับ
สำหร ับผ ู ้สอบบัญชีท ี ่ได ้ม ีการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
ครบถ้วนไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

- เพ ื ่อให ้ไม ่กระทบต ่อผ ู ้สอบบ ัญชี  
ร ับอนุญาตที ่ ได ้มีการพัฒนาความรู้
ต ่อเน ื ่องทางว ิชาช ีพท ี ่ เป ็นทางการ
ครบถ้วนไม่น้อยกว่ายี ่สิบชั ่วโมงก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 

-ร่าง- 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ีว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และวธิกีารเขา้รับการฝึกอบรมหรอืเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล 
การประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว ่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธ ีการเข้ารับ 
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“(๑) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการอย่างน้อยยี่สิบชั่วโมงต่อปี โดยต้อง
มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าสิบชั ่วโมง และเนื ้อหาเกี ่ยวกับจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง รวมทั้งเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี” 

ข้อ ๔  ความในข้อ ๓ ไม่ให้ใช้บังคับสำหรับผู้สอบบัญชีที่ได้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ที่เป็นทางการครบถ้วนไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  

ประกาศ ณ วันที่ .................................พ.ศ. .... 
(.............................................) 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 E-mail : tfac@tfac.or.th

วันและเวลาทำาการ จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น.


