การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 47 (1/2560) วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
 สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท (โดย ศ. เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช)
มีหนังสือ 3 ฉบับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สําเนา :
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) แสดงความ
ไม่เห็นด้วยกรณีการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม : TFRS for SMEs มาใช้แทนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ : TFRS for NPAEs
พร้อมแจ้งว่าคณะวิทยากรจากหอการค้า นักวิชาการและผู้ประกอบกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
SMEs ของประเทศไทย กรณีต้องทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล
 ฝ่ายเลขานุการ เชิญคณะผู้แทนตามหนังสือร้องเรียนเข้าประชุมหารือเพื่อ
รับฟังประเด็นปัญหา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะผู้แทนมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
(1) คณะผูแ้ ทนที่เข้าชีแ้ จง รวมทั้งสิน้ 12 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 6 ราย นักวิชาการ 1 ราย และ ผู้ประกอบการ SMEs 5 ราย
(2) ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกรณีกําหนดให้ SMEs ต้องจัดทําบัญชีตาม

มติที่ประชุม
ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีสรุปผล
การดําเนินการตามมาตรา 34 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้รอบคอบ และเสนอทีป่ ระชุม กกบ.
พิจารณาในคราวถัดไปโดยขอให้
(1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs สําหรับ
กลุ่มกิจการที่มีโครงสร้างการจัดการไม่ซับซ้อน กับ TFRS for
NPAEs
(2) สรุปผลการดําเนินการตามมาตรา 34 วรรค 4 ว่าได้
ตรวจสอบข้อร้องเรียน รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และ
ผลทบทวนเป็นอย่างไรภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียน

TFRS for SMEs

(3) ข้อเสนอแนะ สภาวิชาชีพบัญชีควรแยกการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี
เป็น 3 ระดับ
 สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ
23 มีนาคม 2560 ชี้แจงข้อมูล 4 เรื่อง
(1) การจัดทํา TFRS for SMEs
(2) การเผยแพร่ TFRS for SMEs
(3) การชี้แจงต่อคณะผู้ร้องเรียน
(4) ความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีต่อประเด็นข้อร้องเรียน
เรื่องที่ 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี รวม 4 ฉบับ

มติที่ประชุม
เนื่องจากร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี ทั้ง 4 ฉบับ ที่สภาวิชาชีพบัญชี จะ
เสนอให้ที่ประชุม กกบ. พิจารณาเป็นเรื่องเกี่ยวเนือ่ งกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม
(TFRS for SMEs) ซึ่งมีข้อร้องเรียน และคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีอยู่ในระหว่างสรุปผลการดําเนินการตามมาตรา
34 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่
ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรถอนวาระนี้ออกไปก่อน

เรื่องที่ 3 พิจารณารายงานผลการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สภาวิชาชีพบัญชี
สรุปประเมินผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
พันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1.1 พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบ
วิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล
1.1.1 ร้อยละของการออกมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) ให้มีผลบังคับใช้อย่างช้า
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้
1.1.2 ร้อยละของการออกมาตรฐานการสอบ
บัญชี (TSA) ให้มีผลบังคับใช้อย่างช้าภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ (ISA) มีผลบังคับใช้
1.2 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ใช้บริการในวิชาชีพ
1.2.1 จํานวนผู้เข้าทดสอบ CPA เฉลี่ย
1.2.2 จํานวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.3 ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพฯให้เป็นนักปฏิบัติ และ
มีความรู้ข้ามศาสตร์
1.3.1 จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
1.3.2 จํานวนผู้เข้าอบรม
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1.4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
- จํานวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
- สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการใน
วิชาชีพ
มิติที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กร
-พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ
รวม

ระดับ
คะแนน
ที่วัดผล
ได้

น้ําหนัก
ที่ได้
(ร้อย
ละ)
67.6

15

5

15

15

5

15

5
5

5
3.8

5
3.8

10
10

4.4
5

8.8
10

10

5

10

4

12
12

5

15
15

15

15

100

94.6

มติที่ประชุม
 เห็นชอบในผลการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี (KPI)
ปี 2559
 รับทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี และมอบหมายฝ่าย
เลขานุการ กกบ. นําส่งรายงานดังกล่าวให้สภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 3 เรือ่ ง
 ข้อร้องเรียนของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรณี บริษัท ปตท. จํากัด

ที่ประชุมรับทราบ

(มหาชน)
 สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ประชุมรับทราบ
 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 4 ประจําปี 2559 ที่ประชุมรับทราบ
ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

 เรื่องอืน่ ๆ จํานวน 1 เรือ่ ง
 การครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้กรรมการ กกบ. โดยตําแหน่ง เสนอรายชือ่
พร้อมประวัติของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชี จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน 1 ท่าน โดยแจ้งให้ฝ่าย
เลขานุการทราบ ก่อนนําเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 46 (4/2559) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน 2 ฉบับ
(1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
(2) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม
และรายจ่ายในการพัฒนาสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

มติที่ประชุม
 เห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) รวม
35 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ โดยให้มีผลบังคับ
กับงบการเงินรอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 และอนุญาตให้กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาใช้ก่อนกําหนด ยกเว้น
(1) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนองบการเงิน จํานวน
4 บท ได้แก่ บทที่ 3 การนําเสนองบการเงิน บทที่ 4 งบแสดง
ฐานะการเงิน บทที่ 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกําไร
ขาดทุน และบทที่ 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม กําหนดให้ต้องถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินรอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
(2) เรื่องที่ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินรอบปีบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือ เรื่องที่ยกเว้น
ไม่ต้องนํามาปฏิบัติ รวม 8 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
(3) เรื่องที่ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินรอบปีบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือ เรื่องที่ยกเว้น
ไม่ต้องนํามาปฏิบัติ รวม 4 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
(4) เรื่องที่ยกเว้นไม่ต้องนํามาปฏิบตั ิกับ NPAEs ไม่ซับซ้อน
รวม 3 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สภาวิชาชีพบัญชีนําข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนรายการที่มีลักษณะ
เดียวกันแต่มีการถือปฏิบัติต่างกัน ระหว่าง TFRS for SMEs
และ TFRS เพื่อป้องกันความสับสนของผูป้ ฏิบัติ รวมทั้งการ
จัดทําข้อชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มาตรฐาน
การบัญชีมีทางเลือกให้ถือปฏิบัติ
 เห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรับรู้
รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาสําหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยให้มีผลบังคับกับ
งบการเงินรอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 4 เรือ่ ง
 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง (นายณรงค์ หลักฐาน)
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของนายจํารัส ปิงคลาศัย
 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 3 ประจําปี
2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559
 ข้อร้องเรียนของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรณี บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

 ที่ประชุมรับทราบ
 ทีป่ ระชุมรับทราบ
 ทีป่ ระชุมรับทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 45 (3/2559) วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวนรวม 10 ฉบับ
 สรุปสาระสําคัญของร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวนรวม 10 ฉบับ ได้
ดังนี้
1. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
2. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
3. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
4. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
6. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง งบการเงินรวม
7. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
8. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
9. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
10. ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการ
กําหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เรื่องที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของนายจํารัส ปิงคลาศัย
 ข้อเท็จจริง
1. นายจํารัส ปิงคลาศัย มีหนังสือถึงประธาน กกบ. ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2559 แจ้งข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ
(1) ขอให้คณะกรรมการ กกบ. หรือ สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงหลักการและบทบาทของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุม พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบร่า ง
มาตรฐานการบัญ ชี และร่า งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน
รวม 10 ฉบับ ก่อ นสภาวิช าชีพ บัญ ชีนํา ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้
ให้นํ า ความเห็น ของคณะกรรมการไปพิจ ารณา
ดําเนินการด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาวิชาชีพบัญชีมหี นังสือ
ตอบนายจํารัส ปิงคลาศัย โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ ทั้งนี้ ให้นําข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการไปพิจารณาด้วย

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

รับอนุญาต โดยเสนอให้ใช้คําว่า “แสดงความเห็น” แทนคําว่า “รับรอง”
ในการตรากฎหมายใหม่ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
(2) สภาวิชาชีพบัญชีกํากับดูแลการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชียังไม่
ครบถ้วน อาทิเช่น กรณีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น
ทั้งนี้ นายจํารัสฯ ได้แนบสําเนาหนังสือลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นหนังสือที่นายจํารัสฯ แจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชีดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยนายจํารัสฯ แจ้งว่ามิได้รับการติดต่อกลับจากสภาวิชาชีพบัญชีแต่อย่างใด
2. นายจํารัสฯ มีหนังสือถึงประธาน กกบ. เพื่อติดตามทวงถามการ
ดําเนินการตามข้อ 1. รวม 3 ครั้ง คือ หนังสือลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
15 สิงหาคม 2559 และ 31 สิงหาคม 2559 ตามลําดับ
 การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการ
1. เมื่อได้รับ หนังสือจากนายจํา รัสฯ ฝ่า ยเลขานุการได้ป ระสาน
เป็นการภายในกับสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งมีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี และ
นายจํารัสฯ ดังนี้
(1) หนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้นายจํารัสฯ
ทราบ และสําเนาผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการทราบด้วย
(2) หนังสือถึงนายจํารัสฯ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แจ้งให้
นายจํ า รั ส ฯ ทราบถึ ง การประสานงานให้ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี พิ จ ารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าว
2. สภาวิชาชีพบัญ ชี มีหนัง สือที่ สวบช.2539/2559 นํา เสนอ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ-วิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ า นการสอบบั ญ ชี จํ า นวน
3 ประเด็น ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 การแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 ให้สามารถ“ลาออก” จากการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
- ประเด็นที่ 2 การพิจารณาดําเนินการแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักการของวิชาชีพบัญชีกรณีการใช้คําว่า
“แสดงความเห็นต่องบการเงิน” แทนคําว่า “รับรอง”ในการบัญญัติกฎหมาย
- ประเด็นที่ 3 การพิจารณากํากับดูแลผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ
งบการเงินของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กองทุนรวม สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ
วัด ฯลฯ

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 1 เรือ่ ง
เรื่องที่ 1 รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชี
กับ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 44 (2/2559) วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวนรวม 50 ฉบับ
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวน ๖ ฉบับ
(๒) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (พ.ศ.) จํานวน ๔๔ ฉบับ

สรุปสาระสําคัญของร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวนรวม 50 ฉบับ ได้ดังนี้
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวน ๖ ฉบับ
(1.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(1.2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(1.3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(1.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เกษตรกรรม
(1.5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
(1.6) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
(๒) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (พ.ศ.) จํานวน ๔๔ ฉบับ
ลําดับ ฉบับที่
มาตรฐานฉบับที่/เรื่อง
1 TAS 2 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
2 TAS 7 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
3 TAS 8 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
4 TAS 10 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มติที่ประชุม
ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งมาตรฐานการบั ญ ชี
ร่า งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํา นวนรวม
50 ฉบั บ ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นํ า เสนอ และ
นํ า ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้
บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้นําความเห็นของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

เรื่อง
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

TAS 11 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
TAS 12 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได้
TAS 17 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเช่า
TAS 18 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได้
TAS 20 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
TAS 21 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
TAS 23 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
TAS 24 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
TAS 26 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
TAS 29 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
TAS 33 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง กําไรต่อหุ้น
TAS 36 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
TAS 37 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
TAS 40 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
TFRS 2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
TFRS 3 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
TFRS 4 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
TFRS 6 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง
23

TFRS 8

24

TFRS 13

25

TSIC 10

26

TSIC 15

27

TSIC 25

28

TSIC 27

29

TSIC 29

30

TSIC 31

31

TSIC 32

32

TFRIC 1

33

TFRIC 4

34

TFRIC 5

35

TFRIC 7

36 TFRIC 10

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความ
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ความช่วยเหลือ จากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27(ปรับปรุง
2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่เกิดขึ้น
จากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ
รื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า

มติทปี่ ระชุม
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ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตสําหรับเหมืองแบบเปิด
ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ

เรื่องที่ 2 ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ยกร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. .... โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
(1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖
(2) กําหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ
(3) กําหนดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพจากเดิม ๑๘ ชั่วโมงต่อปี
เป็น ๔๐ ชั่วโมงต่อปี โดยต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ
จํานวนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็น
ทางการ จํานวนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
(4) กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีสามารถประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการได้

มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
พ.ศ. .... ทั้ ง นี้ ให้ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ดํ า เนิ น การตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ และนํ า ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(5) ข้อบังคับฉบับใหม่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สมาชิกสามัญเห็นชอบโดยเสียงข้างมากต่อร่างข้อบังคับข้างต้นแล้ว
เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่องที่ 3 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําเกณฑ์ ดังนี้
(1) การให้คะแนนตามตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ง 3 มิติ
(2) ร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภา
วิชาชีพบัญชี
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ - น้ําหนักร้อยละ 70
1.1 พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล –
น้ําหนักร้อยละ 30
1.1.1 ร้อยละของการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ให้มีผลบังคับใช้ อย่างช้าภายใน 1 ปี นับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้ (น้ําหนักร้อยละ 15)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
88
89
90
91
92 เก็ บข้ อมูล 1 ม.ค.–
31 ธ.ค. 59
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
1.1.2 ร้อยละของการออกมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) ให้มีผล
บังคับใช้อย่างช้าภายใน 1 ปี นับจากวันที่ (ISA) มีผลบังคับใช้ (น้ําหนักร้อยละ 15)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
88
89
90
91
92 เก็ บข้ อมูล 1 ม.ค.–
31 ธ.ค. 59
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน
1.2 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ –
น้ําหนักร้อยละ 10
1.2.1 จํานวนผู้เข้าทดสอบ CPA เฉลี่ย (น้ําหนักร้อยละ 5)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
จํานวนคน

2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 31
ธ.ค. 59 ปี 2558 มีผู้
เข้าทดสอบเฉลี่ย
3,968 คน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 100 คน ต่อ 1 คะแนน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
1. รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
พันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ง 3 มิติ
2. ร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี
3. เห็ น ชอบให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ด ทํ า
แผนภูมิมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอความ
ร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

1.2.2 จํานวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(น้ําหนักร้อยละ 5)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
จํานวน 180 190 200 210 220 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
คน
31 ธ.ค. 59
ปี 2558 มีผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็น
CPA 230 คน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คน ต่อ 1 คะแนน
1.3 ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นนักปฏิบัติและมีความรู้
ข้ามศาสตร์ – น้ําหนักร้อยละ 20
1.3.1 จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม (น้ําหนักร้อยละ10)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
จํานวน 80
90 100 110 120 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
หลักสูตร
31 ธ.ค. 59
ปี 2558 มีจํานวน
หลักสูตรที่จัดอบรม
107 หลักสูตร
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หลักสูตร ต่อ 1 คะแนน
ระดับ
คะแนน

1.3.2 จํานวนผู้เข้าอบรม (น้ําหนักร้อยละ 10)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

หมายเหตุ

จํานวนคน 19,000 19,500 20,000 20,500 21,000 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
31 ธ.ค. 59 ปี 2558
มีจํานวนผู้เข้าอบรม
22,137 คน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 500 คน ต่อ 1 คะแนน
1.4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคม
อย่างต่อเนื่อง – น้ําหนักร้อยละ 10
จํานวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (น้ําหนักร้อยละ 10)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
จํานวน
8
9
10
11
12 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
โครงการ
31 ธ.ค. 59
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 โครงการ ต่อ 1 คะแนน

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ - น้ําหนักร้อยละ 15
สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ - น้ําหนักร้อยละ 15
ร้อยละของผู้ใช้บริการในวิชาชีพได้รับความพึงพอใจ (น้ําหนักร้อยละ 15)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ
65
70
75
80
85 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
31 ธ.ค. 59 สํารวจ
ความพึงพอใจโดยฝ่าย
เลขานุการ กกบ.

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน
ทั้งนี้ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้
ฝ่ายเลขานุการ กกบ. เป็นผู้สํารวจความพึงพอใจ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําจัดทํา
รายละเอียดและคําอธิบายตัวชี้วัด พร้อมร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี
มิติที่ 3 ด้านการพัฒนาองค์กร - น้ําหนักร้อยละ 15
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ-น้ําหนักร้อยละ 15
ร้อยละของเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมงต่อปี (น้ําหนักร้อยละ 15)
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
หมายเหตุ
คะแนน
1
2
3
4
5
ร้อยละ 88 89 90 91 92 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.–
31 ธ.ค. 59
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 3 เรือ่ ง
เรื่องที่ 1 การแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ....

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 2 ฉบับ
ที่ประชุมรับทราบ
(1) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 4/2559 เรื่อง ขั้นตอนการจัดทํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
เรื่องที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 1 และ 2
ประจําปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 43 (1/2559) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน
 ขอบเขตของร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
(1) ให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการสําหรับเครื่องมือทางการเงินทุก
ประเภท ยกเว้นบางรายการ เช่น ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทึกบัญชีตามข้อกําหนด
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวมมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กิจการต้องถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้นเป็นไปตามคํานิยามของ
ตราสารทุนของกิจการตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น
(2) การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
(3) การโอนที่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี
(4) การโอนที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี
(5) ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่โอน
(6) การโอนทุกประเภท
(7) การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน
(8) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนมา
(9) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
 วันที่ถือปฏิบัติ
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
(1) ไม่ต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชี
แล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

มติที่ประชุม
1. ให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับ
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ โดยให้ถือปฏิบัติสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป และอนุญาตให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ทั้งนี้
หากกิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กิจการต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
2. สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
(1) ไม่ต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่ได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว
ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
(2) ไม่ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ท่รี ับซื้อหรือรับโอนมา
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 และบันทึกเป็นเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ให้คงการจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้
ต่อไปและนําหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมา
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ให้กิจการเปิดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
แตกต่างกันของลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินด้วย
3. ให้สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาดําเนินการ และนําร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

เรื่อง
(2) ไม่ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาก่อนวันที่ 1
มกราคม 2559 และบันทึกเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ให้คงการจัดประเภทรายการ
เป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ต่อไปและนําหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ให้กิจการ
เปิดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกันของลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
เรื่องที่ 2 การแสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับปี 2558 ของบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน)
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล มีหนังสือลงวันที่ 13 มกราคม 2559
ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สําเนาเรียน : ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ก.ล.ต. ประธาน ก.ล.ต. และ ประธาน
กกบ.) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับปี 2558
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เรื่องที่ 3 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
การกําหนดตัวชี้วัด
 ฝ่ายเลขานุการ ได้หารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2558 และมีความเห็นร่วมกัน ว่า กกบ. ควรมีเครื่องมือในการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทําให้การดําเนินงานของสภา
วิชาชีพบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของสภา
วิชาชีพบัญชีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม รวมทั้ง เป็นองค์กรที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพทัดเทียมระดับสากล ดังนั้น เห็นควรเสนอ ต่อ กกบ. ให้นําระบบ KPI
มาใช้วัดค่าผลการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทําตัวชี้วัด 3 มิติ
ดังนี้
มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามอํานาจหน้าที่/พันธกิจของสภาวิชาชีพ
บัญชี (น้ําหนักร้อยละ 70) โดยสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กําหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ / พันธกิจ
มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 15)
เป็นการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
ให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี ผูส้ ํารวจควรเป็นฝ่ายเลขานุการของ กกบ.
มิติที่ 3 : ด้านการพัฒนาองค์กร (น้ําหนักร้อยละ 15)
เป็นการพัฒนาบุคลากรของสภาวิชาชีพบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กําหนดตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ปีละ 1 ครั้ง

มติทปี่ ระชุม

มติที่ประชุม
รับทราบหนังสือของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯมีหนังสือแจ้งให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบว่า กกบ. ได้รับสําเนาหนังสือจาก
นายธีระชัยฯ และหากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผล
ความคืบหน้าประการใดโปรดแจ้ง กกบ.ทราบด้วย

มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภาวิชาชีพบัญชีโดยจัดทําตัวชี้วัด 3 มิติ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการนําเสนอ ทั้งนี้ ให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดปีละ 1 ครั้ง

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 6 เรือ่ ง
เรื่องที่ 1 กรณีนางสาววรรณภา นิลรัตน์ ณ อยุธยา (ผู้อุทธรณ์ รหัส 012
(1/2555)) ได้ยื่นฟ้อง กกบ. ต่อศาลปกครอง
เรื่องที่ 2 การดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามข้อสังเกต
ของ กกบ. กรณีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพบัญชีรายงานการดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 41 (2/2558) และครั้งที่ 42(3/2558)
เรื่องที่ 4 การจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่องที่ 5 การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีปี 2558
ของผู้ทําบัญชี
เรื่องที่ 6 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 3 และ 4
ประจําปี 2558 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องอืน่ ๆ จํานวน 1 เรื่อง
- สรุปข้อมูลและความเห็นของคณะอนุกรรมการงานด้าน
ต่างประเทศต่อร่าง Assessment Statement

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 42 (3/2558) วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

(1) ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558) 1 ฉบับ
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวนรวม 8 ฉบับ
(3) ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 1 ฉบับ
๑. ข้อเท็จจริง
สภาวิช าชีพบัญ ชี มีหนัง สือนํ า ส่ง นํา ส่ง ร่า งกรอบแนวคิดสําหรับ การ
รายงานทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และร่างแนวปฏิบัติ
ทางบั ญ ชี สํ า หรั บ การวั ด มู ล ค่ า และรั บ รู้ ร ายการของพื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผล
จํานวนรวม 10 ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 34 และมาตรา 60 (3)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558)
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่าง
การตีความมาตรฐานการบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน จํานวนรวม 8 ฉบับ
(2.1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(2.2) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
(2.3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(2.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
(2.5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
(2.6) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
1 ฉบับ
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวนรวม 8 ฉบับ
(3) ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและ
รับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 1 ฉบับ
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชี
นําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ และ
ให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และร่า งการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(2.7) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(2.8) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
21 เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ
(3) ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ
ของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 2 ประจําปี
2558 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2558

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 2 พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องอืน่ ๆ
1. ข้อเท็จจริง
ที่ประชุมรับทราบ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
งบการเงิน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่
จัดทําบัญชีได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอความร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 41 (2/2558) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี และร่างการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมจํานวน 48 ฉบับ
๑. ข้อเท็จจริง
สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือนําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี และร่างการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
รวมจํานวน 48 ฉบับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน จํานวน 7 ฉบับ
ประกอบด้วย
1.ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
2. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
3. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
4. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
7. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงและถ้อยคําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นที่เปลี่ยนแปลง จํานวน 41 ฉบับ ประกอบด้วย
2.1 ร่างมาตรฐานการบัญชี(ปรับปรุง 2558) จํานวน 18 ฉบับ
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มมี มติ ให้ ความเห็ นชอบร่ างมาตรฐานการบั ญชี
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐาน
การบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวม 48 ฉบั บ ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นํ า เสนอ โดยให้
สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ และให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างมาตรฐานการบัญชีฯ
ทั้ง 48 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผล
บังคับใช้ต่อไป

เรื่อง
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
(3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
(4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
(5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(6) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
(7) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้
(8) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า
(9) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้
(10) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
(11) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
(12) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
(13) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
(14) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(15) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
(16) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น
(17) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
(18) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง
2.2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2558) จํานวน 4 ฉบับ
(1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
(2) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
(3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน
2.3 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558)
จํานวน 7 ฉบับ
(1) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล–กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
(2) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
(3) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
(4) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
(5) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
(6) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
(7) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
2.4 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558) จํานวน 12 ฉบับ
(1) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้ จากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(2) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(3) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
(4) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
(5) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(6) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(7) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(8) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
(9) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(10) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(11) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(12) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองแบบเปิด

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส 012
(1/2555)
1. ตามที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(กกบ.) ครั้งที่ 40 (1/2558) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ได้วินิจฉัยคํา
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) และมีมติให้ยกคําร้องอุทธรณ์
2. ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. ที่ 1/2558
เรื่ อง คํา อุทธรณ์ ข องผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) กรณีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
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49 (4) แห่งพระราชบั ญญั ติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เสนอปลั ดกระทรวง
พาณิ ชย์ (ประธาน กกบ.) และกรรมการทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ลงนาม
ครบถ้วนแล้ว และมีหนังสือแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เรื่องที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 1
ประจําปี 2558 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 40 (1/2558) วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง
มติที่ประชุม
อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ.
๑. เรื่องเดิม
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ กกบ. ทราบ เมื่อคราวการประชุม 2547 มาตรา 55 และมาตรา 60 (5) คณะกรรมการกํากับ
กกบ. ครั้ ง ที่ 38 (3/2557) วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2557 กรณี กกบ.ได้ มี บั ญ ชี ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี จึ ง มี ม ติ ใ ห้ ย กคํ า ร้ อ ง
คําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ รหัส 012 (1/2555) เนื่องจากการ อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555)
ยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเมื่อวัน ที่ 12
กันยายน 2557 ให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของกกบ. ฉบับที่ 4/2555
และ กกบ. ไม่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางตามที่สํานักงานคดี
ปกครอง สํานักอัยการสูงสุดให้ความเห็น ดังนั้น กกบ. จึงมีหน้าที่พิจารณา
คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ยื่นไว้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ตามขั้นตอน
และหลักเกณฑ์พิจารณาที่กฎหมายกําหนด โดยมีหน้าที่ดําเนินการตั้งแต่วันที่
พ้นกําหนดการยื่นอุทธรณ์ (12 ตุลาคม 2557) เป็นต้นไป
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส ๐๑2 (1/๒๕๕5)

2. ข้อเท็จจริง
2.1 การกล่าวหา
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (ผู้ ก ล่ า วหา) มี ห นั ง สื อ ถึ ง ประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ แจ้ ง ว่ า สถิ ติ ก ารนํ า ส่ ง งบการเงิ น รอบปี บั ญ ชี
2551 พบว่า ผู้ อุท ธรณ์ ร หั ส 012 (1/2555) ลงลายมื อ ชื่ อรั บ รองการ
สอบบัญชีเกิน 300 ราย
2.2 การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้พิจารณาโดยแยกเป็นประเด็น
พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็น 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองงบการเงินรอบ
ปีบัญชี 2551 เกิน 300 ราย หรือไม่
ประเด็น 2 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองงบการเงินรอบ
ปีบัญชี 2551 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือไม่
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้พิจ ารณามีม ติเ ห็น ชอบตาม
คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 54 แห่ง ประราชบัญ ญัติวิช าชีพบัญ ชี
พ.ศ. 2547 ให้ลงโทษตามมาตรา 49 (4) “เพิกถอนใบอนุญาต”ของ
ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555)

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

2.3 การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) (ผู้ถูกกล่าวหา) ได้ขออุทธรณ์
คําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยสรุปประเด็นการอุทธรณ์ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการจรรยาบรรณขาดความเที่ยงธรรม
ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําสั่งลงโทษไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่ 3 การทํางานของคณะอนุกรรมการสอบสวนอาจมี
ข้อบกพร่อง
ประเด็นที่ 4 มีขั้นตอนกระบวนการขัดขวางการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ประเด็นที่ 5 ผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2534) ออกตามความใน พ.ร.บ. ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505
ประเด็นที่ 6 การพิจารณาให้คะแนนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนและคณะกรรมการจรรยาบรรณไม่เป็นธรรม
 เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 39(4/2557)
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ในการ
ประชุ มครั้ ง ที่ 39 (4/2557) เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2557 ได้ มี ม ติ ใ ห้
ฝ่ า ยเลขานุก ารสอบถามข้ อมูล จากหน่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ล เช่น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลั กทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ว่ามีหน่วยงานใดบ้าง ที่มีการออกประกาศหรือกําหนดให้
ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลใช้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นนอกเหนือ
จากมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดและประกาศกําหนดให้นํา
เรื่องใดมาบังคับใช้บ้าง และนําเสนอที่ประชุม กกบ. เพื่อทราบในคราวถัดไป
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกประกาศให้ธุรกิจ
ภายใต้การกํากับดูแลจากทั้ง 3 หน่วยงาน คือ สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงาน
คปภ. และ ธปท. สรุปได้ดังนี้
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการกําหนดหลักเกณฑ์การบันทึก
บัญชีให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสําหรับ
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing loan) โดยให้สถาบัน
การเงิ น หยุ ด รั บ รู้ ร ายได้ ด อกเบี้ ย สํ า หรั บ ลู ก หนี้ เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารแสดงผลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น อยู่ บ นหลั ก ความ
ระมัดระวังที่คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชําระรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว
และได้มีการกําหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
ประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ใน
เรื่องการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair value option)
และการบันทึกบัญชีของตราสารอนุพันธ์เพื่อให้สถาบันการเงินมีแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเปรียบเทียบได้ในระดับสากล
2. สํานักงาน ก.ล.ต. มีข้อกําหนดให้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด ทํ า และเปิ ด เผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ
กําหนด ดังต่อไปนี้
(1) มาตรา 56 แห่ง พระราชบัญ ญัติหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 14
ถึงข้อ 20 กําหนดให้การจัดทํางบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดทํา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หากการจัดทําหรือการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ในเรื่ อ งใดไม่ มี ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ของไทย
ครอบคลุมถึงให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีท่ีใช้ปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้น
และคําอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใด
(2) มาตรา 105 และมาตรา 106 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/ข/น. 53/2553
เรื่อง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทํางบการเงินตามแบบและคําอธิบายที่แนบ
ท้ายประกาศ โดยรูปแบบงบการเงินและรายละเอียดคําอธิบายสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพกําหนด หากการจัดทํางบการเงินหรือการ
เปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม
ถึงให้บริษัทหลักทรัพย์นํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปมาถือ
ปฏิ บั ติ โดยให้ เ ปิ ด เผยถึ ง ที่ ม าของหลั ก การบั ญ ชี ที่ นํ า มาใช้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในส่วนของนโยบายการบัญชี
3. สํานักงาน คปภ. มีการกําหนดเพียงรูปแบบ เงื่อนไข วิธีการและ
ระยะเวลาในการนํ า ส่ ง เท่ า นั้ น สํ าหรั บหลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ดทํ า งบการเงิ น
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

เรื่องที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชีสรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ที่ประชุมรับทราบ
2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม 2557
– มกราคม 2558 จํานวน 55 ฉบับ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภา
วิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว
เรื่องที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 4 ประจําปี ที่ประชุมรับทราบ
2557 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
เรื่องที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชีรายงานความคืบหน้างานด้านต่างประเทศ
ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee:
MC) สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้ดําเนินการแต่งตั้ง MC ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ ASEAN Secretariat
ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS)
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting: AFA Council
Meeting) ครั้งที่ ๑๑๗

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 39 (4/2557) วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2557
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมจํานวน 26 ฉบับ
1. เรื่องเดิม
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือนําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมจํานวน 26 ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
1.1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม
1.2 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
1.3 กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น จํานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วยร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
(1) ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
(2) ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
(3) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลัง ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
(4) ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า
(5) ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(6) ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า
1.4 กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงถ้อยคําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรม จํานวน 18
ฉบับ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวม 26 ฉบับ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ
โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ และให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฯ ทั้ ง 26 ฉบั บ ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

เรื่อง
(1) กลุ่มการวัดมูลค่ายุติธรรม จํานวน 5 ฉบับ

(1.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
สินค้าคงเหลือ
(1.2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(1.3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
สัญญาเช่า
(1.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
(1.5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(2) กลุ่มงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรม จํานวน 7 ฉบับ

(2.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
รายได้
(2.2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
(2.3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
(2.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(2.5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(2.6) ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
(2.7) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ
(3) กลุ่มการนําเสนองบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม และเรื่องอื่น

จํานวน 6 ฉบับ
(3.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
งบกระแสเงินสด
(3.2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ภาษีเงินได้
(3.3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(3.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
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กําไรต่อหุ้น
(3.5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(3.6) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ
รื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่องที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี (กกบ.) ในการ
ประชุม ครั้งที่ 33 (5/2556) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 มีมติให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับ
ธุรกิจของประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ได้มีคําสั่งที่ 11/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย
2. การดําเนินการและสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุ กรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย ได้มีการประชุม จํานวน
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1/2557) วั นที่ 8 พฤษภาคม 2557 และครั้ง ที่ 2
(2/2557) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยสรุปผลการศึกษาและข้อมูล
จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
2.๑ กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
2.1.1 ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRSs)
พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 34 กําหนดให้
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี มีอํานาจหน้าที่กําหนดและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น โดยมาตรฐานการบัญชีต้องจัดทําเป็นภาษาไทย
และผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงใช้
บังคับได้ โดยมีทีมงานแปลร่างทําหน้าที่ ในการแปลร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards: IFRSs) เป็นฉบับภาษาไทยโดยเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งระยะเวลาในการจัดทํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน อยู่ระหว่ าง ๑๐ เดื อน – 14 เดื อน ขึ้ นอยู่ กับว่ามีการ
ปรับปรุงมากน้อย หรือต้องยกร่างฉบับใหม่

ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานกํากับดูแล
เช่น ก.ล.ต. คปภ. ธปท. ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่มีการออก
ประกาศ หรือ กําหนดให้ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลใช้
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นนอกเหนือจากมาตรฐาน
การบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และประกาศกําหนดให้
นําเรื่องใดมาบังคับใช้บ้าง ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุม กกบ. เพื่อทราบในคราวถัดไป

เรื่อง
2.1.2 ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards:
IFRSs)
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Accounting Standard Board: IASB) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการพั ฒ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ (IFRSs)
โดยกระบวนการที่เรียกว่า “Due Process” โดยมีบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
หน่วยงานต่างๆจากทั่วโลกร่วมด้วย Due Process ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
โดยมี Trustees ดูแลในช่วงต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การกําหนดประเด็นพิจารณา
2. การวางแผนงาน
3. การจั ด ทํ า และการเผยแพร่ ร ายงานการอภิ ป ราย
(Discussion Paper)
4. การจัดทําและการเผยแพร่ร่างประกาศฉบับเปิดเผย
(Exposure Draft)
5. การจัดทําและการเผยแพร่มาตรฐาน
6. กระบวนการหลังจากที่มาตรฐานได้รับการเผยแพร่
2.๒ สรุปความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย
2.2.1 ปัจจุบันประเทศไทยได้แบ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเป็น ๒ ระดับ คือ
(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับ กิจ การที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities :
TFRS for NPAEs)
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกําหนดตาม IFRS ใช้สําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
ซึ่งปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2013 รวม 55 ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ดังนี้
- กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
1 ฉบับ
- มาตรฐานการบัญชี TAS
25 ฉบับ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS
10 ฉบับ
- การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRIC
12 ฉบับ
- การตีความมาตรฐานการบัญชี TSIC
7 ฉบับ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้นํามาใช้ใน
ประเทศไทย 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มมาตรฐานเครื่องมือทางการเงิน IASB
สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบของ IFRS 9 โดยคาดว่าจะมี
ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ซึ่งจะช้ากว่า IFRS เพียง 1 ปี
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ทั้งนี้ ในระหว่างการศึกษาผลกระทบของ IFRS 9 สภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนด
แนวปฏิบัติทางบัญชีเพื่อเป็นทางเลือกให้นํามาใช้และเตรียมการสําหรับการ
นํา IFRS 9 มาใช้ปฏิบัติคาดว่าจะออกแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวได้ในปี
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
(2) กลุ่มเกษตรกรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษาเทคนิคการวัด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในกรณี ดั ง กล่ า ว โดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ค าดว่ า จะสามารถ
นํา มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 41 มาถือปฏิบัติได้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ.
2016)
2.2.3 แนวโน้มในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีมีแผนงานที่จะนํา IFRS for SMEs มาปฏิบัติใช้กับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเริ่ม
มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) โดยมีเนื้อหาปรับปรุงมาจาก
IFRS for SMEs Bound Volume 2013 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (IASB) จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
2.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้กับธุรกิจของประเทศไทยโดยไม่ต้อง
แปลเป็นภาษาไทย อนึ่ง สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความเห็นว่า
ทั้ง 2 แนวทาง ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก
ตามแนวทางที่ 1 : ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทํา
มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย กําหนดว่าการจัดทํามาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็น มาตรฐานในการจัดทํา บั ญ ชีตามกฎหมายว่า ด้ว ยการบัญ ชีแ ละ
กฎหมายอื่นต้องจัดทําขึ้นเป็นภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานกํากับดูแลจึง
ไม่สามารถอนุญาตให้ธุรกิจที่ประสงค์จะเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในลักษณะของการให้อนุญาตหรือPermitted
เป็นการเฉพาะรายได้
ตามแนวทางที่ 2 : คํานิยามของคําว่า “มาตรฐานการ
บัญชี” ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่สามารถ
แยกเป็น 3 นัยยะ คือ ๑.หลักการบัญชี ๒.วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ๓.มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ เนื่องจาก
คําว่า “มาตรฐานการบัญชี” ในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องนําไปประกอบกับ มาตรา ๓๔ แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไม่อาจแยกได้เป็น 3 นัยยะดังกล่าว
2.3.3 ข้อกฎหมายของหน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถออกประกาศอนุญาตในการที่จะนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาถือปฏิบัติได้ก่อน
สรุปดังนี้

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 56
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 47
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน มาตรา 66
2.4 คณะอนุ ก รรมการฯ เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
แนวทางการอนุญาตให้หน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี สามารถออกประกาศหรือ
อนุ ญาตให้ ธุ รกิ จภายใต้ การกํ ากั บดู แลของตนเองนํ ามาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาถือปฏิบัติได้ก่อน ทั้งนี้ เมื่ออนุญาตแล้วให้
เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อทราบ

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสที่ 3
ประจําปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ 2 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2557 เรื่อง กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้นําประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2557
เรื่ อ ง กรอบแนวคิ ด สํ า หรั บ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๗)
ลงประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาแล้ว เมื่อวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เล่มที่
๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
เรื่องที่ 3 แผนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง
2558
1. ข้อเท็จจริง
สภาวิ ชาชี พบั ญชี มี หนั งสื อ ที่ สวบช.2143/2557 ลงวั นที่ 4
พฤศจิกายน 2557 นําส่งแผน การจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Roadmap of TFRS for PAEs ฉบับปรับปรุง 2558 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศ

กําหนดตาม IFRS ใช้สําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
- ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีผลบังคับใช้อยู่เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2012 ไม่รวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และกลุ่ ม
เกษตรกรรม
- ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตาม IFRS Bound Volume
2013 โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) (ไม่รวมถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งคาดไว้จะมีผลใช้บังคับ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และกลุ่มเกษตรกรรม และประกันภัยซึ่งคาด
ไว้จะมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016))
- ในระยะต่ อ ไปสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี จ ะนํ า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ฉบับรวมเล่ม Bound Volume
2015 มาใช้ ใ นปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ซึ่ ง มี ผ ลให้ ใ นปี ดั ง กล่ า ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจะเข้าใกล้ IFRS มากขึ้นโดยจะช้า
กว่า IFRS เพียงหนึ่งปี ทั้งนี้ ยกเว้นกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (IFRS for SMEs)
- แผนงานสําหรับ IFRS for SMEs มาปฏิบัติใช้กับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้
ในปีพ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) โดยมีเนื้อหาปรับปรุงมาจาก IFRS for SMEs
Bound Volume 2013 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(IASB) จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) โดยมีการยกเว้นในเรื่อง
ของเครื่องมือทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs ทุกกิจการ และยกเว้นในบาง
เรื่องให้กับ SMEs ซึ่งมีผู้ใช้งบการเงินอยู่ในวงจํากัด

มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 38 (3/2557) วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
1. เรื่องเดิม
กกบ. ในการประชุม ครั้งที่ 32 (4/2556) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2556 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพงานบัญชี
ของประเทศไทยรวมทั้งทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ให้ เ หมาะสมโดยประธาน กกบ. ได้ มี คํ า สั่ ง ที่ 10/2556 แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี
ของประเทศไทย
2. การดําเนินการ และสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบ
บัญชีของประเทศไทย มีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 (1/2557) วันที่ 22 ตุลาคม 2556
- ครั้งที่ 2 (2/2556) วันที่ 24 ธันวาคม 2556 และ
- ครั้งที่ 3 (1/2557) วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 การศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพงาน
สอบบัญชีประเทศต่างๆคณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งการศึกษาเป็น
2 ส่วน คือ
(1) ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชีของประเทศต่างๆ จํานวน 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย)
(2) ศึกษากฎหมาย Sarbanes - Oxley Act ของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ นํ า มาประกอบการพิ จ ารณากํ า หนดรู ป แบบและ
โครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีของประเทศไทย
ความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการฯ
การตรวจสอบบัญชีของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็กจะรับรองการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
เป็นตัวบุคคลเท่ านั้น แม้ว่าผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญาตจะปฏิบัติงานอยู่ใน
สํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm) ก็ตาม ดังนั้น ในกรณีการตรวจสอบ
งบการเงิ น ของกิ จ การที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สาธารณะควรมี ก ารกํ า หนด
เกี่ยวกับความรับผิดของสํานักงานสอบบัญชีในฐานะนิติบุคคลซึ่งควรร่วม
รับผิดในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้วย รวมทั้ง
ควรมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่พบว่าผู้บริหารระดับสูงของกิจการมี

มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชีของประเทศไทยตามที่คณะอนุ กรรมการศึกษา
แนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย
นํ า เสนอโดยมอบหมายให้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในฐานะ
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการกํ า หนดกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ องกั บ วิ ช าชี พบั ญ ชี นํ า ข้ อ คิด เห็น ที่ก รรมการทุ ก ท่ า น
ได้นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย

เรื่อง
การกระทําทุจริต เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ตกแต่งงบการเงิน เป็นต้น
 รูปแบบและโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฯ ได้นําผลการศึกษาโครงสร้างการกํากับ
ดูแ ลคุณ ภาพงานสอบบัญชี ของทั้ง 9 ประเทศ รวมทั้ง ผลการศึก ษา
กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการกําหนดรูปแบบโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบ
บัญชีที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกําหนดรูปแบบได้ดังนี้
รูปแบบและโครงสร้าง
รายละเอียด
1. รูปแบบหรือลักษณะใน - จัดตั้งเป็นคณะกรรมการกํากับดูแล
การกํากับดูแล
คุณภาพการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
- คุณสมบัติของกรรมการที่สาํ คัญคือหาก
เป็น CPA ต้องมี Cooling
off Period ไม่น้อยกว่า ๓-๕ ปี
2. ข้อกฎหมายรองรับการ - มี 2 แนวทาง คือ
1. ออกกฎหมายใหม่เป็นการเฉพาะ หรือ
จัดตั้งคณะกรรมการ
2. เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547
3. อํานาจหน้าที่/ขอบเขต - กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งหมด แต่อาจ
ของคณะกรรมการที่จะ
มอบอํานาจ (Delegated) ดังกล่าวให้แก่
จัดตั้ง
องค์กรหรือหน่วยงานอืน่ ได้ตามความ
เหมาะสม
๔. การลงโทษ
- หากพบข้อบกพร่องในการปฏิบตั ิงานของ
สํานักงานสอบบัญชี หรือผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการมีอาํ นาจลงโทษได้แบบ
เบ็ดเสร็จ โดยอัตราโทษให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
5. งบประมาณ/แหล่ง
- งบประมาณหรือแหล่งเงินทุนสนับสนุน
การดําเนินการของคณะกรรมการอาจมา
เงินทุน (Funding)
จาก 2 แหล่ง คือ
๑. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ
2. ผู้ประกอบการ (บริษัทจดทะเบียน)

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการฯ
(1) การตรวจสอบบั ญชี ของประเทศไทยไม่ ว่าจะเป็ น
กิจการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กจะรับรองการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่เป็นตัวบุคคลเท่านั้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะปฏิบัติงาน
อยู่ในสํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm) ก็ตาม ดังนั้น ในกรณีการตรวจสอบ
งบการเงิ น ของกิ จ การที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สาธารณะควรมี ก ารกํ า หนด

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

เกี่ยวกับความรับผิดของสํานักงานสอบบัญชีในฐานะนิติบุคคลซึ่งควร
ร่วมรับผิดในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชีด้วย
รวมทั้ง ควรมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่พบว่าผู้บริหารระดับสูงของ
กิจการมีการกระทําทุจริต เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ตกแต่งงบการเงิน
เป็นต้น
(2) ข้อกําหนด ขั้นตอนดําเนินงาน หรือรายละเอียดต่างๆ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลคุณภาพการสอบบัญชี รวมทั้ง การรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ นั้น กกบ. หรือกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า อาจพิจารณากําหนดให้สอดคล้องกับแนวทางในการออกกฎหมาย
ดังนั้น เห็นควรมอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ในการกํ า หนดกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ วิ ช าชี พบั ญ ชี
ได้นําไปศึกษาเพิ่มเติม และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมาย
ใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป
เรื่องที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐาน
การบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557) จํานวน 28 ฉบับ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐาน
การบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินร่างการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จํานวน 28 ฉบับตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอโดยให้สภา
วิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการ ก่อนนํา
ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และ
นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพทราบต่อไป

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 5 เรื่อง
เรื่องที่ 1 คําพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีผู้อุทธรณ์ รหัส ๐๑2
(1/๒๕๕5) ยื่นฟ้อง กกบ.
เรื่องที่ 2 การแจ้งผลการพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการ
กล่าวหา การสอบสวนและการพิจารณาลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามมติ กกบ. ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาดําเนินการ
เรื่องที่ 3 การแจ้งสภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) ตามมติ กกบ.
เรื่องที่ 4 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2547
ลงวั น ที่ 30 กรกฎาคม 2557 และได้นํ า ลงประกาศในราชกิ จ จานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี เปิดตัว
“ระบบ e-Accountant”
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า และสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารผู้ ทํ า บั ญ ชี ใ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant) ซึ่งเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว โดยผู้ทําบัญชีทุกท่านสามารถใช้บริการในการแจ้งข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนดทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
www.dbd.go.th

มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 37 (2/2557) วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผลการพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการกล่าวหา การสอบสวนและการพิจารณาลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหาและหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ประเด็นเกี่ยวกับการกล่าวหา
ประเด็น
(๑) ผู้กล่าวหาใช้สิทธิกล่าวหาเกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

(๒)

ประเด็ น ปั ญ หาการตี ค วามว่ า การแจ้ ง
ข้อมูลการกระทําความผิดของผู้ประกอบ
วิช าชี พบั ญ ชี โ ดยหน่ ว ยงานของรัฐ ฯลฯ
เป็นคํากล่าวหาหรือไม่

ผลการพิจารณาของ กกบ.
เนื่องจากระยะเวลาการใช้สิทธิกล่าวหาเป็นเรื่องสําคัญในการพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นผู้กล่าวหา
จึง ควรตระหนั ก ถึ ง ระยะเวลาในการใช้ สิท ธิ ก ล่ า วหา โดยเมื่ อ พบการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ดําเนินการกล่าวหาหรือแจ้งต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด คื อ ไม่ เ กิ น 1 ปี
หลังจากรู้เรื่องการกระทําผิด และรู้ตัวผู้กระทําผิด ทั้งนี้ ไม่เกินสามปี นับ
แต่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
พิจ ารณาถึง สิทธิการกล่าวหาให้ชัดเจนก่อนดํา เนินการสอบสวนต่อไป
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความเป็ น ธรรมทั้ ง ฝ่ า ยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายและฝ่ า ยผู้ ถู ก
กล่าวหา โดยที่ประชุมจึงเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ จัดทําสรุปหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิกล่าวหาให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตรงกันก่อนเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้กําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการทําหนังสือแจ้งการ
กระทําความผิดของผู้ทําบัญชีหรือผู้สอบบัญชีให้มีข้อความหรือสาระสําคัญ
ในลักษณะที่ชัดเจนว่าเป็นคํากล่าวหา ว่ามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
หรื อ มี เหตุ อั นควรสงสั ยว่ ามี การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ” และขอให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิ จ ารณาลงโทษด้ วย โดยให้ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณมีหนังสือถึงหน่วยงานผู้กล่าวหา เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(พค.) กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) สํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้กล่าวหา เพื่อให้การแจ้งการกล่าวหาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

ร่างรายงาน กกบ. ครั้งที่ 37 นําเสนอกรรมการพิจารณา

(๓)

(๔)

ประเด็น
ผลการพิจารณาของ กกบ.
หลักเกณฑ์การใช้แบบคํากล่าวหา (จ.บ.1) ประเด็น ปัญ หาเกี่ ยวกั บ รู ป แบบการทํ า คํ า กล่า วหาโดยบุ ค คลทั่ว ไปกั บ
และเอกสารประกอบไม่ชัดเจน
ผู้กล่าวหาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ มีกําหนดไว้ชัดเจนแล้วใน ข้อ 14
ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 21) ข้อ 6 ที่กําหนดให้บุคคลทั่วไปต้องกล่าวหา
ตามแบบ จบ.1 ส่วนราชการไม่ต้องกล่าวหาตามแบบ ประเด็นนี้จึงไม่
จําต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีแต่อย่างใด
บุคคล/หน่วยงานใดบ้างที่มีสิทธิกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไม่จํากัดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้กล่าวหา
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่ากระทําผิด
ไว้ ดังนั้น ผู้กล่าวหาซึ่งอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) ข้อ 16 ประกอบข้อ 17 ได้กําหนดวิธีการ
และขั้นตอนการรับคํากล่าวหา โดยให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
หรือผู้ที่ประธานมอบหมายพิจารณารับหรือไม่รับคํากล่าวหาได้

ประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวน
ประเด็น
(๑) การคัดค้านกรรมการจรรยาบรรณ
หรืออนุกรรมการสอบสวน

(๒)

คําว่า “ปรากฏต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
กระทําผิดจรรยาบรรณ” ไม่มีบทบัญญัติ
หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

(๓)

ปัญหาเกี่ยวกับการอ้างพยานบุคคล และ
การเข้าให้ถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา
ผู้กล่าวหา และพยานบุคคล

การพิจารณาของ กกบ.
แม้ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จะมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามมิให้
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณก็ตาม แต่การ
พิจารณาจรรยาบรรณถือเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประเภทหนึ่ง
จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้น การพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามของ
กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการจรรยาบรรณ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ
ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่
ประกันความเป็นธรรมสูงกว่าบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547
- กรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถนําหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีมีผู้กล่าวหามาปรับใช้โดยอนุโลม
- ในกรณีที่หน่วยงานกํากับดูแล เช่น สํานักงาน กลต. คปภ. ฯลฯ พบการ
กระทําผิดในการจัดทําบัญชี/งบการเงิน แต่โดยกฎหมายของหน่วยงานไม่
สามารถดําเนินการสอบสวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้หน่วยงานดังกล่าวส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณควรกําหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ปฏิบัติว่า กรณีใดที่สามารถให้ผู้ช่วยเข้าสอบสวนพร้อมผู้ถูกกล่าวหา หรือ
กรณีใดเป็นการอ้างผู้ช่วยเป็นพยานซึ่งต้องสอบสวนคราวละหนึ่งคน ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนําผู้ช่วยตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมในการค้นหา
เอกสารหรือให้ข้อมูลได้ แต่การให้ถ้อยคําต้องเป็นหน้าที่ ของผู้สอบบัญชี
เพื่อให้การสอบสวนได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

ประเด็น
ประเด็ น ปั ญ หาการยื่ น เอกสารหรื อ
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการโดย
วิ ธี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตาม
ข้ อ บั ง คั บ สภาฯ (ฉบั บ ที่ 12) ข้ อ 19
ซึ่ ง หากผู้ ยื่ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ฯ
ผลจะเป็นอย่างไร

การพิจารณาของ กกบ.
เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาในหลายวิธีการ เช่น การส่งทาง
โทรสาร การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับที่มีอยู่ไปพลางก่อน และให้
สภาวิชาชีพบัญชีดําเนินการทบทวนหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติต่อไป

ข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องหลักเกณฑ์
และวิ ธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน พ.ศ.2550 มิได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ สอบสวนผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา
ไว้
ข้ อ กํ า หนดสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ.2550
มิไ ด้กําหนดเกี่ยวกับ สิทธิของผู้ก ล่าวหา
ผู้ ถู ก กล่ า วหา และพยานบุ ค คล ในการ
นําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้า ร่วมรับ
ฟังการสอบสวน

ให้สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ สอบสวนผู้กล่าวหา และ
ผู้ถูกกล่าวหาให้ชัดเจน โดยให้นําบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาประกอบด้วยโดยจะเขียนในข้อกําหนดหรือ
จะอ้างอิงถึงก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สิทธิของคู่กรณีเกี่ยวกับการนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการ
สอบสวนสามารถนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้บังคับได้ จึงไม่จําต้องกําหนดไว้ในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีอีก

ข้ อ กํ า ห น ด ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี เ รื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนของ
คณะอนุ กรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550
ข้อ 14 บุคคลที่สามารถแปลและรับรอง
คํ า แปลภาษาต่ า งประเทศจํ า เป็ น ต้ อ งมี
คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
(พ.ศ.2540) ซึ่ ง ออกตามความใน
พ.ร.บ.วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 หรือไม่
ข้ อกํ าหนดสภาวิ ชาชี พบั ญชี เรื่ อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550
ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการสอบสวนหรือ
ดําเนินการประชุมต้องมีอนุกรรมการเกิน
กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ” ซึ่ ง
ขัดแย้งกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิชาชีพ
บั ญ ชี พ.ศ.2547 และข้ อ บั ง คั บ สภา
วิชาชีพบัญชี

การยื่นพยานเอกสารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในกระบวนการพิจารณา
จรรยาบรรณ ในกรณี ที่ค ณะอนุกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไม่ มั่ น ใจในความถู ก ต้ อ งของพยานเอกสารซึ่ ง เป็ น ภาษา
ต่างประเทศ จะให้มีบุคคลที่สาม (Third party) ที่น่าเชื่อถือรับรอง
ความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ เช่น กรมการกงสุล เป็นต้น

ให้ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ ไ ขเรื่ อ งการกํ า หนดองค์ ป ระชุ ม ใน
ข้ อกํ าหนดสภาวิ ชาชี พบั ญชี เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป
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ประเด็น
ประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษ
(๑) การออกเสียงเพื่อตัดสินของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่ได้เป็น
การลงมติโดยเสียงข้างมากอย่าง
แท้จริง

(๒)

(๓)

การอ้ า งอิ ง ข้ อ กฎหมายกรณี ผู้ ถู ก
กล่ า วหาประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
โดยมี ช่ ว งระยะเวลาคาบเกี่ ย วกั น
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ
(มีกฎหมายฉบับใหม่ยกเลิกกฎหมาย
ฉบับเก่าแล้ว)
ระเบียบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้าน
ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2556 ข้อ 20.1
ไม่ได้นําปัจจัยยืนโทษ/ปัจจัยลดโทษ
มาพิจารณาประกอบการตัดสินโทษ
ด้วย

การพิจารณาของ กกบ.
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวน
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น แตกต่ า งกั น มากกว่ า 2 กลุ่ ม ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการจรรยาบรรณว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านผู้ทําบัญชีและด้าน
ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2556 ทั้ง 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับแนววินิจฉัยของ กกบ.
กกบ. ได้พิจารณาว่าการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณหรือไม่ จะต้องพิจารณาและอ้างอิงทั้งกฎหมายเก่าและกฎหมาย
ใหม่ควบคู่กัน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ถือปฏิบัติตามแนววินิจฉัย
ของ กกบ. ต่อไป

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ไขระเบียบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิช าชีพบัญ ชี ด้า นผู้ส อบบั ญ ชี พ.ศ.2556 ในการพิจ ารณาและตัดสิน โทษ
ในข้ อ 20.1 โดยเพิ่ ม เรื่ อ งปั จ จั ย ยื น โทษ/ปั จ จั ย ลดโทษมาพิ จ ารณา
ประกอบการตัดสินโทษด้วยเช่นเดียวกับระเบียบฯ ด้านผู้ทําบัญชี

วาระที่ 3.2 ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีทบทวน
ตามมติ กกบ.
เรื่อง

มติที่ประชุม

1. กกบ . ในกา รป ระชุ ม ค รั้ ง ที่ 3 6
(1/2557) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ได้
พิจารณาร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิ น (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๗) โดยที่
ประชุ ม เห็ น ควรให้ ค ณะกรรมการกํ า หนด
มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี นําร่าง
กรอบแนวคิ ด ฯ กลั บ ไปทบทวนโดยอาจ
พิจารณาตัดบทที่ ๒ ออก หรือเขียนคําอธิบาย
เพิ่มเติมหรือรอให้ IASB จัดทําบทที่ ๒ ของ
Conceptual Framework for Financial
Reporting ให้แล้วเสร็จ ก่อนสภาวิชาชีพบัญชี
โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

ที่ประชุมมีมติให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) โดยให้ตัดบทที่ ๒ ออก แต่
ยังคงให้เรียงบทตาม IASB คือ ๑ , ๓ , ๔ และให้หมายเหตุต่อท้ายว่า “กรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังไม่รวมบทที่ 2 เนื่องจากอยู่
ระหว่า งการยกร่ า งโดยคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานการบั ญ ชีระหว่า ง
ประเทศ (International Accounting Standard Board : IASB) ” เพื่อให้
เกิดความชัดเจนต่อผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก่อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปและรายงานให้ กกบ.
ทราบด้วย
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เรื่อง

มติที่ประชุม

จัดทําร่างกรอบแนวคิดฯ ฉบับสมบูรณ์ และ
นําเสนอ กกบ. พิจารณาอีกครั้ง
2. สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี ห นั ง สื อ ที่ สวบช.
1231/2557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
นําส่งร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) ซึ่งสภาวิชาชีพ
บัญ ชี ไ ด้ พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ร่ า งกรอบแนวคิ ด ฯ โดยเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ
ต่อท้ายบทที่ 2 ว่า “บทนี้ไม่เกี่ยวข้อง”
วาระที่ 3.3 ความคืบหน้าการตอบแบบประเมินของเครื่องมือการพัฒนาด้านบัญชี (Accounting Development
Tool : e-ADT)
เรื่อง

1. เรื่องเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอ ดังนี้
1. ให้ชะลอการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม e-ADT ผ่านระบบประเมินของ
UNCTAD ออกไปก่อน

กกบ. ในการประชุมครั้งที่ 36 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2557 มี ม ติ ม อบหมายให้
คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาแนวทางการกํ า กั บ 2. ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกันศึกษาข้อบกพร่อง
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย หรือจุดอ่อนที่พบจากการตอบแบบประเมิน ADT ดังกล่าว เพื่อทําการปรับปรุง
ดําเนินการตอบแบบประเมินของเครื่องมือการ แก้ไขและเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางการบัญชีของประเทศไทยต่อไป
พัฒนาด้านบัญชี Accounting Development
Tool (e-ADT) : Assessment Questionnaire
on a country’s capacity for high quality
corporate reporting ซึ่งใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถ
(Capacity Building) ในการจัดทํามาตรฐาน
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลสําหรับการ
รายงานข้อมูลของกิจการรวมทั้งใช้วัดระดับ
ของการพัฒนาทางสภาวะแวดล้อมทางการ
บัญชี (Accountancy Environment) ของ
แต่ละประเทศ และขอความร่วมมือจากสภา
วิชาชีพบัญชี และสํานักงาน ก.ล.ต. ในการให้
ข้อมูลประกอบการตอบแบบประเมินดังกล่าว
ก่อนรายงานผลการประเมินให้ กกบ. ทราบ
2. การดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
(1) คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาจับคู่
หมวด/หัวข้อของแบบประเมิน ADT กับ
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องและได้ขอข้อมูล

ร่างรายงาน กกบ. ครั้งที่ 37 นําเสนอกรรมการพิจารณา
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เพื่ อประกอบการตอบแบบประเมินของเครื่อ งมือการพัฒนาด้า น
บัญชี (ADT) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี และ
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
(2) คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ส อบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมการประเมินตนเองด้วยระบบ e-ADT กับ
UNCTAD ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับแจ้งว่าในปัจจุบันการเข้าร่วม
การประเมินดังกล่าวแต่ละประเทศจะต้องสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายให้แก่ UNCTAD ประมาณ 1,084,428 บาท
 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 5 เรื่อง
เรื่องที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวาระปี 2557 – 2560
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ จ้ ง ให้ กกบ. ทราบว่ า นายประสั ณ ห์ เชื้ อ
พานิช เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ให้
ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในวาระปี 2557 – 2560
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 2 กรณีผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555) ยื่นฟ้อง กกบ.
ต่อศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทําคํา
คัดค้านคําให้การยื่นต่อศาลและไม่ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปภายในระยะเวลาตามที่ศาล
กําหนดตามข้อ 47 วรรคสองและวรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องใดๆต่อศาล
เรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพบัญชีนําแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการ
บันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ได้ นํ า ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่
5/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้น
ปันผล (STOCK DIVIDEND) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
131 ตอนพิเศษ 67 ง ลงวันที่23 เมษายน 2557 และเผยแพร่
ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
เรื่องที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 และระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2557

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 36 (1/2557) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
เรื่อง
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงินและร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน 2 ฉบับ
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 456/2557 ลงวันที่
18 มีนาคม 2557 นําส่งวาระการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับร่างมาตรฐาน
การบัญชี เพื่อเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(1) ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ฉบับปรับปรุง 2557)
(2) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชี
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

(1) ให้ส ภาวิช าชีพ บัญ ชีนํา ร่า งกรอบแนวคิด สํา หรับ การ
รายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) กลับไปทบทวน
ตามข้อสังเกตของ กกบ. ก่อนนําเสนอ กกบ. พิจารณาอีกครั้ง
(2) ให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการ
บันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) ก่อนสภาวิชาชีพ
บัญชีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดทํา
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเผยแพร่ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และให้รายงาน กกบ. เพื่อทราบด้วย

เรื่องที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์
ด้วยนางสุดจิตร์ บุญประกอบ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพบัญชี ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษของคณะกรรมการจรรยาบรรณหลายราย ซึ่งจาก
การพิจารณาประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่จะเป็น
ประเด็ น ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ใ นฐานะผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ประกอบกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมใหม่ ฝ่ายเลขานุการ
ได้นําเสนอที่ประชุม กกบ. ดังนี้
- การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
(1) นํ า เสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง เป็ น
อนุ ก รรมการทางด้ า นวิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ทน นางสุ ด จิ ต ร์ บุ ญ ประกอบ
อนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ข อลาออก รวมทั้ ง
ปรับ เปลี่ยนอนุ ก รรมการ ที่เป็น ผู้แ ทนของสํา นัก งานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากในหลายครั้งสํานักงาน
ก.ล.ต. อยู่ในฐานะผู้มีส่ วนได้เสีย เนื่องจากเป็นผู้กล่าวหาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี แล้วให้เพิ่มเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ
บัญชีแทน
(2) ปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการทางด้านกฎหมาย
จากเดิมกําหนดไว้ 3 ท่าน ให้มีเพียง 2 ท่าน

ที่ประชุมมีมติการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ดังนี้
(1) รั บ ทราบการลาออกจากตํ า แหน่ ง อนุ ก รรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของนางสุดจิตร์
บุญประกอบ และมีมติให้แต่งตั้ง ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย เป็น
อนุกรรมการแทน
(2) แต่ ง ตั้ ง นางภั ท รา โชว์ ศ รี เป็ น อนุ ก รรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์แทนอนุกรรมการ
ที่เป็นผู้แทนจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(3) ปรับปรุงโครงสร้างของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยลดจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากเดิมที่กําหนดไว้
จํานวน 3 ท่าน เหลือเพียง 2 ท่าน
(4) ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งของอนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตาม
โครงสร้างใหม่
(5) ให้ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ทุกรอบ 2 ปี

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(3) ปรั บ เปลี่ ย นตํ า แหน่ ง อนุ ก รรมการและเลขานุ ก ารจาก
“ผู้อํานวยการสํานักกํากับดูแลธุรกิจ” เป็น “ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
บัญชีธุรกิจ” และตําแหน่งอนุกรรมการ จาก “ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมายและคดี” เป็น “ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย”
- การทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการฯ
เนื่องจากคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ มิได้กําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังเช่น การกําหนดวาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 59 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ทําให้วาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการมีอยู่
ตลอดไป เว้ น แต่ กกบ. จะได้ มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นควรเสนอ
ให้ กกบ. กําหนดระยะเวลาการทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบ และ
อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในทุกรอบ 2 ปี
เรื่องที่ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
(1) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 59
กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่ง
มีองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง 11 คน
(มาตรา 59 (2)) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
และความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการบั ญ ชี 2 คน และผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
กฎหมาย 1 คน (มาตรา 59 (3)) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 59(3) จะครบวาระ
การดํ า รงตําแหน่ง ในวัน ที่ 22 มิถุนายน 2557 โดยกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิแต่ละท่านมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งมาแล้ว ดังนี้
ชื่อกรรมการ
1.นายธวัช ภูษิตโภยไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการ
บัญชี
2.นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ด้านวิชาการ
บัญชี
3.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ด้านกฎหมาย

หมายเหตุ
ครบ 1 วาระ ในวันที่
22 มิ.ย. 57
ครบ 1 วาระ ในวันที่
22 มิ.ย. 57
ครบ 2 วาระ ในวันที่
22 มิ.ย. 57

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นฐานะรั ฐ มนตรี รั ก ษาการ เนื่ อ งจากมี
พระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2556
จะมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กกบ. หรือไม่
ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
สรรหา เพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกบ. สอดคล้อง
กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
หรือไม่
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปด้วยความรอบคอบ
ฝ่ายเลขานุการ กกบ. จึงขอถอนวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกบ. ออกจากวาระการ
ประชุ ม ในครั้ ง นี้ ไ ปก่ อ น เพื่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะได้ ศึ ก ษา
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(3) ประเด็นเพื่อพิจารณา
(3.1) เนื่องจากนายธวัช ภูษิตโภยไคย และนางสาวจงจิตต์
หลีกภัย ได้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชีเพียงวาระเดียว
และที่ผ่านมานายธวัชฯ และนางสาวจงจิตต์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ กกบ. มาโดยตลอด ฝ่ายเลขานุการ
จึงเห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายธวัชฯ และนางสาวจงจิตต์ฯ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชีต่ออีกหนึ่งวาระ
(3.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คือนายธิติพันธุ์
เชื้อบุญชัย ได้ดํารงตําแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว ซึ่งตามมาตรา 59
กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
ไม่ได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการ กกบ. โดยตําแหน่ง เสนอรายชื่อพร้อม
ประวั ติ ข องบุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
ผู้ทรง คุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน 1 ท่าน โดยแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
ทราบ ก่อนนําเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง
เรื่ อ งที่ 1 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ส รุป มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2555 ที่ ไ ด้ ล งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์
2557 จํานวน 16 ฉบับ
สภาวิชาชีพบัญชี มีหนัง สือที่ สวบช. 456/2557 ลงวัน ที่
18 มี น าคม 2557 แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีทราบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์
2557 สภาวิชาชีพบัญชีได้นํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับปรับปรุง 2555 จํานวน 16 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว

เรื่องที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2556 และระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
2556
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 456 /2557 ลงวันที่ 18
มีนาคม 2557 รายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีไตรมาส
ที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 และไตรมาสที่ 4
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556

ที่ประชุมรับทราบ กรณีสภาวิชาชีพบัญชีนํามาตรฐานการ
บัญ ชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ ปรั บ ปรุง 2555
จํานวน 16 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่
ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว โดยมี
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ขอให้สภาวิชาชีพบัญชี เผยแพร่การใช้มาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ ปรับปรุง 2555 ทั้ง
16 ฉบับ ให้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
ควรจัดการสัมมนาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วย
(2) ขอความร่วมมือให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งไปยัง
บริษัทในตลาดทุนซึ่งอยู่ในการดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. กรณี
มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง 2555 จํ า นวน 16 ฉบั บ ซึ่ ง ได้ ล งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง


มติทปี่ ระชุม

เรื่องอื่นๆ จํานวน 1 เรื่อง

- แนวทางการพัฒนาวิชาชีพบัญชีโดยใช้ ADT (Accounting
Development Tool) ในการประเมินวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย
1. ความเป็นมา
การประชุม สหประชาชาติ ว่า ด้ว ยการค้า และการพั ฒ นา
(UNCTAD) ได้จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและ
รายงาน (Intergovernmental Working group of Experts on
International Standards of Accounting and Reporting: ISAR)
ครั้งที่ 30 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 5-8
พฤศจิกายน 2556 โดยในการประชุมได้เน้นความสําคัญเรื่องประโยชน์
ของเครื่องมือพัฒนาทางการบัญชี (Accounting Development
Tool: ADT) ซึ่ง จะช่วยประเทศสมาชิกในการประเมินกฎระเบียบ
วิธีป ฏิบัติ สถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถประเมินประเทศตนเองเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโลก ทําให้สามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
เห็นช่องว่างระหว่างประเทศของตนกับเกณฑ์มาตรฐานของโลก
2. ข้อพิจารณา
เนื่องจาก Accounting Development Tool (ADT) จะมีประโยชน์
เป็นอย่างยิ่งสําหรับแต่ละประเทศในการประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ในการจัดทํา มาตรฐาน
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลสําหรับการรายงานข้อมูลของกิจการ
รวมทั้ง ใช้วัด ระดับ ของการพั ฒ นาทางสภาวะแวดล้ อ มทางการบัญ ชี
(Accountancy Environment) ของแต่ละประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
วิ ช าชี พ บั ญ ชีข องไทยสู่เ กณฑ์ ม าตรฐานสากล ประเทศไทยควรมี ก าร
ประเมินตนเองตามแบบประเมิน Accounting Development Tool :
Assessment Questionnaire on a country’s capacity for highquality corporate reporting ซึ่งแบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วย
ให้ผู้วางนโยบายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการจัดลําดับความสําคัญ
ของนโยบายพัฒนาทางการบัญชี และยังเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้
ในการประเมินความสามารถของประเทศนั้นๆ ในการจัดทํารายงานที่มี
คุณภาพ (High-Quality Corporate Reporting) เพื่อที่จะระบุช่องว่าง
และแนวทางแก้ไขต่อไป แบบสอบถามนี้ยังเป็นเครื่องมือในการวัดระดับ
ความสามารถของประเทศนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับ มาตรฐานสากล
(International Standards) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการ
กํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทยดําเนินการ
ตอบแบบประเมิน Electronic Accounting Development Tool
(e-ADT): Assessment Questionnaire on a country’s capacity for
high-quality corporate reporting โดยขอความร่วมมือจาก
สภาวิช าชีพ บัญ ชี และสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ในการให้ข ้อ มูล
ประกอบการตอบแบบประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานผลการ
ประเมินให้ กกบ.ทราบต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 35 (7/2556) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี
จํานวน 5 ฉบับ

ที่ ประชุ มมี มติ ให้ ความเห็ นชอบในหลั กการของร่ าง
มาตรฐานการบั ญชี ทั้ ง 5 ฉบั บ โดยให้ ปรั บปรุ งแก้ ไ ขตาม
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 2470 /2556 ลงวันที่ 25 ข้อสังเกตและความเห็นของ กกบ. ก่อนสภาวิชาชีพบัญชี
พฤศจิกายน 2556 นําส่งร่า งมาตรฐานการบัญ ชี จํานวน 5 ฉบับ เพื่ อ นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้
เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณา และรายงาน กกบ. เพื่อทราบต่อไป
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
งบกระแสเงินสด
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
(3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555 ) เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์
(5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 1 เรื่อง
- สภาวิชาชีพบัญชีนํามาตรฐานการบัญชี จํานวน 4 ฉบับ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
สภาวิชาชีพบัญชี ได้นํามาตรฐานการบัญชี จํานวน 4 ฉบับ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํา กับ ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 พิเศษ 167 ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2556 และเผยแพร่ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ดังนี้
1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 27/2556 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า
2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 28/2556 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
3. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 29/2556 เรื่อง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
4. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2556 เรื่อง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
5. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 31/2556 เรื่อง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
6. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 32/2556 เรื่อง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มติทปี่ ระชุม

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 34 (6/2556) วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 4 เรื่อง
เรื่ อ งที่ 1 ทบทวนคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะทํ างานกํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ในการ
กล่าวหา และหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ในการ
ประชุม ครั้ง ที่ 25 (4/2555) เมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2555 มีมติใ ห้
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการกล่าวหา
และการพิจารณาความผิดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยปลัดกระทรวง
พาณิช ย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกบ. ได้ล งนามในคํ า สั ่ง
คณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลการประกอบวิช าชีพ บัญ ชี ที่ 9/2555 เรื่อ ง
แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหาและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาความผิดและการลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว
เรื่องที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ....
(2.1) สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. ๑187/ 2556 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2556 นําส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี ครั้งที่ 30 (2/2556) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และผ่านความ
เห็นชอบจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ให้ กกบ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 2 ฉบับ
(2.2) กกบ. ในการประชุมครั้ งที่ 33(5/2556) เมื่อ วัน ที่ 27
สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีทั้ง 2 ฉบับ
ให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงให้เหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนนําเสนอ กกบ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2.3) คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ มครั้ ง ที่ 3 (2/2556) เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2556 ได้
ร่ ว มกั น พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ทั้ง 2 ฉบับ และนําเสนอ กกบ. พิจารณา

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่ม “ผู้แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ”
ในองค์ประกอบของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการ
กล่า วหาและหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาความผิด และการ
ลงโทษผู ้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีต ามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
นําเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการยกร่าง
คําสั่งก่อนเสนอประธาน กกบ. ลงนามต่อไป

1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อ บั งคับสภาวิช าชีพบัญชี ซึ่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่
1.1 ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ย
หลัก เกณฑ์และวิธีการเข้า รับ การฝึกอบรมหรือเข้า ร่วม
ประชุม สัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
1.2 ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขและคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อขึ้ น
ทะเบีย นเป็น ผู้ ทํา บั ญ ชี พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ ฝ่ า ย
เ ล ข า นุ ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
และ กกบ. ก่อนนําส่งสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2. เห็นชอบให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขวันบังคับใช้
ในร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย ค่าบํารุงสมาชิก
และค่าธรรมเนียม พ.ศ.... ให้สอดคล้องกับร่างข้อบังคับ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั้ ง 2 ฉบั บ ข้ า งต้ น ตามที่ ค ณะอนุ
กรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอ

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

เรื่องที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี
จํานวน 3 ฉบับ และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 2 ฉบับ
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 2050 /2556 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2556 นําส่งร่างมาตรฐานการบัญ ชี จํา นวน 3 ฉบับ และร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 2 ฉบับเพื่อเสนอคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง รายได้
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
(4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)เรื่อง การรวมธุรกิจ
(5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การของร่ า ง
มาตรฐานการบั ญ ชี และร่ า งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทั้ง 5 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกต
และความเห็นของกรรมการ ก่อนสภาวิชาชีพบัญชีนําลง
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละ
นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ทราบต่อไป

เรื่องที่ 4 การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 015 (1/2556)
สืบเนื่องจากกรณีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้กล่าวหา) มีหนังสือถึง
นายกสภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
การลงบัญชี และงบการเงินรอบปีบัญชี 2552 ของบริษัท MAC พบข้อ
บกพร่องที่มีสาระสําคัญ โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้ถูกกล่าวหา)เป็นผู้สอบบัญชีที่ลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองการสอบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น ฉบั บ ดั ง กล่ า ว
ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่ามีมูลกระทําความผิดจรรยาบรรณ
และยั งไม่สิ้นสิ ทธิกล่าวหา จึ งมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
ต่ อ มาคณะกรรมการจรรยาบรรณพิ จ ารณารายงานการสอบสวนของ
คณะอนุ กรรมการสอบสวนแล้ ว มี มติ เห็ นชอบตามความเห็ นที่ คณะอนุ
กรรมการสอบสวนเสนอ จึงมีคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณลงโทษผู้ถูก
กล่าวหา โดยให้พักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา
49 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เป็นระยะเวลา 3 ปี
ซึ่ ง ผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ เห็ นด้ วยกั บคํ าสั่ งคณะกรรมการจรรยาบรรณ จึ งมี
หนั งสื ออุ ทธรณ์ ต่ อคณะกรรมการกํ ากั บดู แลการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
(กกบ.) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

(1) อาศัย อํ า นาจตามพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พบั ญ ชี พ.ศ.
2547 มาตรา 55 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 60 (5)
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมีมติ
(1.1) ให้ยกคําร้องอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ รหัส 015
(1/2556)
(1.2) ให้คงโทษพักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามคําสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ฉบับที่ ทส 8/2556 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2556 และ
(1.3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทําคํา
วินิจฉัยตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี
(2) เห็นชอบให้แจ้งข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 2 เรื่อง คือ
(2.๑) การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(2.๒) การอ้างอิงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์เสนอ

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การดําเนินการตามมติของที่ประชุม กกบ.ครั้งที่ 33
(5/2556)
(1) ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือที่ พณ 0819/1913 ลงวันที่ 24
กันยายน 2556 แจ้งมติที่ประชุม กกบ. ให้สภาวิชาชีพบัญชีทราบและ
ดําเนินการตามมติของที่ประชุม กกบ.
(2) ยกร่างคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศ
ไทย และนําเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน กกบ.) ลงนามคําสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งอนุกรรมการที่
เป็นหน่วยงานให้ส่งชื่อผู้แทน และจัดเตรียมการประชุมต่อไป
(3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจ ารณาร่า งข้อ บัง คับ สภา
วิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบี ยนเป็ นผู้ ทํ าบั ญชี พ.ศ. .... เมื่ อวั นที่ 16 กั นยายน 2556 และได้
นําเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการในการประชุมคราวนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการพิจารณา และการดําเนินการ
ตามข้อสังเกตของ กกบ.
สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ ที่ สวบช.1861/2556 ลงวันที่
17 กันยายน 2556 แจ้งผล การพิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ของ กกบ. แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งว่าได้นํามาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่ กกบ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จํานวน 6 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ ที่ สวบช.2050/2556 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2556 แจ้งผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม กกบ. ครั้งที่ 31
(3/2556) เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อ ความในมาตรฐานการบัญ ชี การตีค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญ ชี ทั้ง 6 ฉบับ และได้นํ า ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เล่มที่
130 ตอนพิเศษ 107 ง

ที่ประชุมรับทราบ

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ครั้งที่ 33 (5/2556) วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน การบัญชี
จํ า นวน 2 ฉบั บ และร่ า งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
จํานวน 2 ฉบับ
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 1187/ 2556 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2556 นํา ส่ง ร่า งมาตรฐานการบัญ ชี จํา นวน 2
ฉบับ และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
(กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐
(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
(3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๕
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อ งที่ 2 การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภา
วิชาชีพบัญชี จํานวน 2 ฉบับ
สรุปสาระสําคัญของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
(1) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์
และวิ ธีการเข้ารั บการฝึ กอบรมหรื อเข้าร่ วม ประชุ มสั ม มนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....
(1.1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๕)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.2) ร่างข้อบังคับฉบับนี้กําหนดเกี่ยวกับ
- การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม
สัมมนา
- ผู้จัดการอบรมหรือประชุม สัมมนา

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐานการบัญชี
และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้ง 4 ฉบับ โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ ก่อน
สภาวิชาชีพบัญชีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และนํ า เสนอคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
การประกอบวิชาชีพทราบต่อไป
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดทํามาตรฐานการบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับสากล
โดยมอบหมายรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ

ที่ ประชุ มมี มติ เห็ น ชอบส่ ง ร่ า งข้ อบั ง คั บ สภาวิ ช าชี พบั ญ ชี
ทั้ง 2 ฉบับ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี พิจารณาทบทวนปรับปรุง ให้เหมาะสม ถูกต้อง
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก่ อ นนํ า เสนอ กกบ. พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

(2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี
พ.ศ. ....
(2.1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๖)
เรื่อง ผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
(2.2) ร่างข้อบังคับฉบับนี้กาํ หนดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี

 เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 6 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส 014 ที่ประชุมรับทราบ
(3/2555)
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. ที่
2/2556 เรื่อง คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555))
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน กกบ.) และกรรมการทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมลงนามครบถ้วนแล้ว และมีหนังสือแจ้งผลของคํา
วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
(1) ผู้อุทธรณ์
(2) ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ออกคําสัง่ ทาง
ปกครองเดิม)
เรื่องที่ 2 การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการตามมติที่ประชุม
กกบ. ครั้งที่ 32 (4/2556) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
(2.1) ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานการบัญชี ทั้ง 2 ฉบับ
ได้แก่ ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า และฉบับที่
24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กรรมการขอแก้ไข และได้นําส่งให้สภา
วิชาชีพบัญชีดําเนินการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
หนังสื อที่ พณ 0819/ 1549 เมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
แล้ว
(2.2) ยกร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง
กํ า กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ข องประเทศไทย และนํ าเสนอ
ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ (ประธาน กกบ.) ลงนามคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้ง
อนุ ก รรมการที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานให้ ส่ ง ชื่ อ ผู้ แ ทน และจั ด เตรี ยมการ
ประชุมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ 3 สภาวิชาชีพบัญชีนําส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อทราบ จํานวน 2 ฉบับ โดยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
(3.1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การฝึกหัดงาน การทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี การขอรับใบอนุญาต
การอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี และ
ค่าธรรมเนียม
(3.2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุม
ใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ วิธีการประชุมการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาวิธีการ
เสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ การอภิปราย และการลงมติ
เรื่องที่ 4 ผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ประชุมรับทราบ
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556
สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือที่ สวบช. 1187 /2556 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2556 รายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และเมษายน – มิถุนายน
2556
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องที่ 5 สํานักงาน ก.ล.ต. นําส่งเรื่องคณะกรรมาธิการยุโรป
ยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยว่า
เทียบเท่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือที่ กลต.กช. 1447/2556 ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับระบบการ
กํากับดูแลผู้สอบ บัญชีในตลาดทุนไทยว่าเทียบเท่ามาตรฐานของ
สหภาพ ยุโรป ถึงประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี เพื่อแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) (“EC”) กําหนดให้บริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะ
เสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรป (“EU”) ผู้สอบ
บั ญชี ของบริ ษั ทนั้ น ต้ องไปขึ้ นทะเบี ยนกั บหน่ วยงานอิ ส ระที่ ทํ า
หน้าที่กํากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศสมาชิก EU เว้นแต่ประเทศ
เหล่านั้นมีระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
มาตรฐานของสหภาพยุโรป
สํ า หรั บ ประเทศไทย ก.ล.ต. ได้ ดํ า เนิ น มาตรการหลาย
ประการนับตั้งแต่ปี 2553 เพื่อยกระดับการกํากับดูแลผู้สอบบัญชี
ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2553 และการเข้าตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของ
สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสังกัด รวมทั้ง ได้ประสานงานกับ
EC เพื่ อ ขอให้ EC ยอมรั บ ระบบการกํ ากั บดู แลผู้ สอบบั ญชี ของ
ประเทศไทย ซึ่งในการประชุมของ EC เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

ได้ มี ม ติ ย อมรั บ ระบบการกํ ากั บดู แลผู้ สอบบั ญชี ในตลาดทุ นของ
สํานั กงาน ก.ล.ต. และจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
มาตรฐานเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประเทศอื่นอีก 9 ประเทศ เช่น
บราซิล ไต้หวัน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น การที่ EC ให้การ
ยอมรับ ระบบการกํา กับ ดูแ ลผู้ส อบบั ญ ชี ในตลาดทุน ไทย ทํ า ให้
ประเทศสมาชิก EU และประเทศไทยสามารถให้ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกั นในการตรวจสอบการทํ า งานของสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่
ดําเนินการโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้ (mutual reliance) ทําให้บริษัท
ไทยสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิก EU ได้สะดวก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยสามารถใช้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานโดยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอิสระที่ทําหน้าที่
กํ า กั บ ดู แ ลผู้ ส อบบั ญ ชี ของประเทศสมาชิ ก EU ซึ่ งเป็ นการเพิ่ ม
ศักยภาพใน การแข่งขันให้แก่บริษัทไทยและทําให้วิชาชีพสอบบัญชี
ของไทยเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ
เรื่องที่ 6 สภาวิชาชีพบัญชีนําส่งร่างข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ...
สรุ ปเนื้ อหาที่สํ าคัญของร่างข้ อกํ าหนดสภาวิ ชาชี พบั ญชี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... ดังนี้
(1) ผู้ สอบบั ญชี ใดตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบ
การเงินเกิน ๒๐๐ รายต่อปี ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีนั้นตรวจสอบบัญชี
เกินกว่าความรู้ ความสามารถ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในการ
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณะที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี (เดิมกําหนดไว้ 300 รายต่อปี)
(2) ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อกิจการที่ตนจะลงลายมือชื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินในปีถัดไปที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่
๓๐ มิถุนายนของทุกปี
(3) ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
- กิจการที่ตนลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ต้องแจ้งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ลงลายมือชื่อ
- กิจการที่ตนลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ต้องแจ้งภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ลงลายมือชือ่
(4) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อดําเนินการต่อไป

ที่ประชุมมีมติรับทราบการออกข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
(1) สภาวิชาชีพบัญชีควรมีการชี้แจงถึงข้อพิจารณาในการ
กําหนดจํานวนรายธุรกิจจํานวน 200 ราย ให้ผู้สอบบัญชีได้รับ
ทราบ ถึงแม้จะมีผู้สอบบัญชีเพียง 350 คนที่ลงลายมือชื่อเกิน
200 รายธุรกิจก็ตาม ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจมีศักยภาพ
และบุคคลากรเพียงพอที่จะรับงานสอบบัญชีได้เกินกว่า 200
รายธุรกิจก็ได้ คณะกรรมการจรรยาบรรณควรได้พิจารณาใน
ประเด็ น นี้ ป ระกอบด้ ว ยก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ล ง
ลายมือชื่อเกินกว่า 200 รายธุรกิจปฏิบัติงานในลักษณะที่ทํา
ให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(2) ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีศึกษาระบบการสอบบัญชีของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องประเทศอื่ น เช่ น ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น
ว่ามีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนรายธุรกิจในการตรวจสอบบัญชี
หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการออกข้อกําหนดดังกล่าว
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีควรเน้นการกํากับดูแลคุณภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นเชิ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
มากกว่าการพิจารณาโทษจรรยาบรรณ

ประชุมกกบ.
เรื่อง
ครั้งที่ / วันที่
ครั้งที่ 32 (4/2556)
1. เรื่องเพื่อพิจารณา
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน
การบัญชี จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง สัญญาเช่า
(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2. เรื่องเพื่อทราบ
(1) ร่างระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ....

มติ
การพิจารณาของที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการ
บัญชี จํานวน 2 ฉบับ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
โดยให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายของ กกบ. ปรับปรุ งแก้ ไขถ้ อยคํารูปแบบ
และเนื้อหาโดยให้คงสาระสําคัญของร่างมาตรฐานฯ ไว้
แล้ ว ให้ ฝ ่ า ยเลขานุ ก ารส่ ง ให้ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นํ า
มาตรฐานการบัญ ชีทั้ง 2 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิ จ จานุ เ บกษา เพื่ อ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และนํ า เสนอ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

(2) การกํ า กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ข อง
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี
แนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ประเทศไทยทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ ง
ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีให้
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบ
บัญชีของประเทศไทยให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และรองรับ
การจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี
2558 โดยมอบหมายให้ นายธิ ติ พั น ธุ์ เชื้ อบุ ญ ชั ย
เป็นประธานอนุกรรมการ
(3) การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ฉบั บ ที่ 1 สํ า หรั บ สํ า นั ก งาน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ที่ประชุมรับทราบ

(4) การดําเนินการตามผลการหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า กรณี ค ณะกรรมการ
จรรยาบรรณไม่ดําเนินการตามคํา วินิจ ฉัยอุทธรณ์
ของ กกบ.

ที่ประชุมรับทราบ

ประชุมกกบ.
เรื่อง
ครั้งที่ / วันที่
ครั้งที่ 31 (3/2556)
1. เรื่องเพื่อพิจารณา
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556
(1) ผลการหารื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก ากรณี คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของกกบ.
(1.1) เรื่องเดิม
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี (กกบ.) ได้ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละมี
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให้ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ ไ ข
เปลี่ ยนแปลงคํา สั่ ง เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาโทษของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต จํ า นวน 3 ราย และคณะ
กรรมการจรรยาบรรณแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขคํา สั่ งตามคําวินิจ ฉัยของ กกบ. ได้ เนื่องจาก
ยังมีประเด็นข้อกฎหมาย จึงขอให้ กกบ. พิจารณาที่
ประชุ ม กกบ. ได้ มี มติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 28
(7/2555) เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น
เกี่ ยวกับ อํา นาจของ กกบ. กรณีพิ จ ารณาอุ ทธรณ์
และมีคําวินิจฉัย ซึ่งตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดว่า
คํา วิน ิจ ฉัย ของ กกบ. ให้เ ป็น ที ่ส ุด กกบ. จะออก
คํ าวิ นิ จฉั ยโดยสั่ งให้ คณะกรรมการจรรยาบรรณใน
ฐานะที่เป็นผู้ออกคําสั่งลงโทษเป็นผู้ดําเนินการแก้ไข
คําสั่งให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ กกบ. ได้หรือไม่
(1.2) ข้อเท็จจริง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
มีหนังสือที่ นร 0901/0624 ลงวันที่ 5 เมษายน
2556 แจ้งผลการพิ จารณาตามที่ กกบ. ขอหารือ
(เรื่องเสร็จที่ 408/2556) สรุปได้ว่า กกบ. ในฐานะ
ที่ เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
อุทธรณ์ จะต้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผล
ของคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 โดยไม่จําต้องสั่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในฐานะที่เป็น ผู้ออกคําสั่งลงโทษดํา เนินการแก้ไ ข
คําสั่งเดิมให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ.
แต่อย่างใด

มติ
มติที่ประชุม
(1) มอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ศึกษาข้อมูล
ดังกล่าว รวมทั้งทบทวนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหา
และหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (คําสั่ง กกบ. ที่ 9/2555
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555) และรายงานให้ กกบ.
ทราบต่อไป

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

(2) การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง
มาตรฐานการบัญชี จํานวน 1 ฉบับ ร่างการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ
และร่ า งการตีค วามมาตรฐานการบัญ ชี จํ า นวน
3 ฉบับ (รวม 6 ฉบับ) ดังนี้
(2.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2552)
(2.2) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
เงินสดให้เจ้าของ
(2.3) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้า
(2.4) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
(2.5) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่
เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
(2.6) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
สํา หรับ ร่า งการตีค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการบัญชีตาม
(2) - (6) ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี จํานวน
1 ฉบับ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวน 2 ฉบับ และร่างการตีความมาตรฐาน
การบัญชี จํานวน 3 ฉบับ รวมจํานวน 6 ฉบับ ตามที่
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี นํ า เสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ า ย
เลขานุการแจ้งมติของที่ประชุมให้สภาวิชาชีพบัญชี
ทราบก่อนนําร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และร่างการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ทั้ง 6 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

2. เรื่องเพื่อทราบ
(1) การแจ้งผลของคําวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส
013 (2/2555)
(2) สภาวิชาชีพบัญชีนํ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมี่อวันที่
27 มีนาคม 2556 (เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 40 ง
วันที่ 27 มีนาคม 2556) รวม 6 ฉบับ
- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า

มติ

ประชุมกกบ.
เรื่อง
ครั้งที่ / วันที่
ครั้งที่ 30 (2/2556)
1. เรื่องเพื่อพิจารณา
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
(1) การพิจ ารณาอุทธรณ์ ข องผู้อุ ทธรณ์ ร หั ส
014 (3/2555)
(1.1) การกล่าวหา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.)
(ผู้กล่าวหา) มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เพื่อกล่าวหาว่าผู้สอบบัญชี ก
(ผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555) ) ปฏิบัติงาน
บกพร่ อ งไม่ เ ป็ น ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
โดยบกพร่องในประเด็นที่เป็น สาระสําคัญร้ายแรง
จากการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน และกระดาษ
ทํ า การในการสอบบั ญ ชี และแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินของ บริษัท ก จํากัด (มหาชน) สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 วันที่ 31 ธันวาคม
2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อันเป็นเหตุ
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษและสั่งพักการ
ให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 2 ปี
(1.2) การอุทธรณ์
ผู้สอบบัญชี ก มีหนังสือลงวันที่ 30
กรกฎาคม 2555 อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง คณะกรรมการ
จรรยาบรรณต่ อ กกบ. ขอให้ มี คํ า สั่ ง ยกเลิ ก คํ า สั่ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ทส 7/2555
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 หรือให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มีคําสั่งลดโทษตามคําสั่งจรรยาบรรณ
ฉบับที่ ทส 7/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ทั้งนี้ ขอให้คํานึงถึงระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ต้องได้รับ
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อุทธรณ์จากคําสั่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบั บ ที่ ทส 8/2554
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน
2554 ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณยังมิได้มีคําสั่ง
ยกเลิกตามคําวินิจฉัยของ กกบ. ในการประชุมครั้งที่
25 (4/2555) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ใน
6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นอุทธรณ์ที่ 1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคําสั่งทางปกครองในกรณีที่ผู้กล่าวหาไม่มีสิทธิ
การกล่าวหา
ประเด็นอุทธรณ์ที่ 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคําสั่งทางปกครองซ้ําในคํากล่าวหาเดียวกัน

มติ
การพิจารณาของที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
(1) ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องตามคณะอนุ
กรรมการพิ จารณากลั่ นกรองอุ ทธรณ์ ว่ า ผู้ อุ ทธรณ์
ปฏิบั ติง านบกพร่ องไม่เป็นตามมาตรฐานการสอบ
บั ญ ชี โดยบกพร่ อ งในประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ
ร้ า ยแรงจากการสอบบั ญ ชี แ ละแสดงความเห็ น
ต่ อ งบการเงิ น ตามที่ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. กล่ า วหา
สําหรับประเด็นอุทธรณ์เรื่องสิทธิการกล่าวหาของ
สํานักงาน ก.ล.ต. นั้น เห็นว่า ยังไม่เกินสามปีนับแต่
วันที่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา 53
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ.
2547 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
อุทธรณ์เสนอ
(2) การพิ จ ารณาระดั บ การลงโทษ ที่ ป ระชุ ม
มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งตามคณะอนุ ก รรมการ
พิจ ารณากลั่ นกรองอุทธรณ์ เมื่อพิจารณาพฤติ กรรม
ที่ ประพฤติ ผิ ดจรรยาบรรณและพฤติ กรรมที่ ผ่ านมา
ของผู้อุทธรณ์กับระดับโทษที่ได้รับแล้ว เห็นว่า ไม่มี
เหตุ อั น ควรพิ จ ารณา ลดหย่ อ นผ่ อ นโทษให้ แ ก่
ผู้ อุ ท ธรณ์ เนื่ อ งจากผู้ อุ ท ธรณ์ มี พ ฤติ ก รรมการ
ประพฤติผิดอย่างต่อเนื่องและถูกลงโทษหลายครั้ง
ดั ง นั้ น คํ า สั่ ง ลงโทษของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ฉบั บ ที่ ทส 7/2555 ณ วั น ที่ 28
มิถุนายน 2555 ให้ “พักใช้ใบอนุญาต โดยกําหนด
เป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้ง
คําสั่ง” จึงถือว่าเหมาะสมแล้ว
มติที่ประชุม
อาศัย อํา นาจตามพระราชบั ญ ญั ติวิ ช าชี พบั ญ ชี
พ.ศ. 2547 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 (5)
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
จึ ง มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให้ ย กคํ า ร้ อ งอุ ท ธรณ์ ข องผู้ อุ ท ธรณ์
รหัส 014 (3/2555)

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

ประเด็นอุทธรณ์ที่ 3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคําสั่งทางปกครองที่เกินกว่าเหตุ
ประเด็นอุทธรณ์ที่ 4 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคําสั่งทางปกครองโดยมีเหตุอคติ
ประเด็นอุทธรณ์ที่ 5 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคํ า สั่ ง ทางปกครองในขณะที่ ยั ง มิ ไ ด้ พิ จ ารณา
กระดาษทํ า การทั้ ง หมดที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานสอบบั ญ ชีสํ าหรับ กรณี บริษั ท ก จํา กั ด
(มหาชน) มาประกอบการพิจารณา
ประเด็นอุทธรณ์ที่ 6 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ให้น้ําหนักกับข้อเท็จจริง
ที่มีสาระสําคัญ
(1.3) การดํ า เนิ นการและการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณมีความเห็นสรุป
ดังนี้
- ผู้สอบบัญชี ก ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่ถูกกล่าวหา และมี
ความเห็นสอดคล้องตามรายงานการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน
- เห็นชอบระดับการลงโทษตามคําวินิจฉัย
ผลการสอบสวน ลงโทษตามมาตรา 49 (3) ให้ “พักใช้
ใบอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี”
จึงออกคําสั่งลงโทษ ฉบับที่ ทส 7/2555
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ลงโทษตามมาตรา 49 (3)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้พัก
ใช้ใบอนุญาต โดยกําหนดเป็นระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี ก ได้รับแจ้งคําสั่ง
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(1) ผู้อุทธรณ์รหัส 010(4/2554)ยื่นคําคัดค้าน
คําให้การแก้คําฟ้องคดีหมายเลขดําที่ 2609/2555
(2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบํารุง
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ...

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ....
- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยวิธีการ
เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี
พ.ศ....
(3) สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 4 ประจําปี ๒๕๕5

ที่ประชุมรับทราบ

3. เรื่องอื่นๆ
(1) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
บั ญ ชี ใ นการเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อดําเนินการตาม
(Asean Economic Community : AEC)
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) รายงานให้ กกบ.
ทราบเป็นระยะ
(2) ทิ ศ ทางการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งองค์กร
อิสระเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประสานงานกับฝ่าย
เลขานุการ และรายงานให้ กกบ. ทราบเป็นระยะต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (ปีงบประมาณ 2556)
ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่
ครั้งที่ 29 (1/2556)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

เรื่อง

มติ

1. เรื่องเพื่อพิจารณา
(1) การพิจ ารณาอุทธรณ์ ข องผู้อุ ทธรณ์ ร หั ส
013 (2/2555)
(1.1) การกล่าวหา
กรมสรรพากร มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยขอให้ พิ จ ารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กรมสรรพากร
ได้ ต รวจพบข้ อ มู ล ว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี A และบริ ษั ท
สํานักงานบัญชี ก ซึ่งมีผู้สอบบัญชี A เป็นกรรมการ
ผู้มีอํานาจของบริษัท เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ภ าษี อ ากร โดยให้
คําแนะนําแก่บริษัท ข กรณี บริษัท ข มีรายจ่ายที่ไม่
สามารถบันทึกบัญชีได้จํานวน 5.19 ล้านบาท (ไม่มี
ใบเสร็จ) โดยแจ้งว่าจะดําเนินการเรื่องจัดตั้งคณะ
บุคคลให้” รวมทั้งได้จัดตั้งคณะบุคคลเพื่อกระจาย
ฐานภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาจากการรั บ งาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยมิได้มีการดําเนินการ
ในรูป คณะบุค คลจริง และทํา หลัก ฐานต่า งๆ อัน
เป็นเท็จ เช่น การขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
คณะบุคคล สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล สัญญาจ้างถม
ที่ดิน เป็นต้น เพื่อสร้างรายจ่ายให้กับลูกค้า สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
(1.2) การอุทธรณ์
ผู้สอบบัญชี A อุทธรณ์คาํ สั่งของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ช่วงระยะเวลาที่มีการ
ดําเนินการดังกล่าว ผู้สอบบัญชี A ไม่ใช่กรรมการผู้มี
อํานาจในบริษัทสํานักงานบัญชี ก ตนไม่มีส่วนรู้เห็น
และไม่มีอํานาจที่จะดําเนินการ
ประเด็นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เอกสารของสํานักงานบัญชี ก โดยแก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี
A เป็นชื่ออื่น หรือการสั่งจ่ายเช็คเป็นชื่อผู้สอบบัญชี
A นั้น ถือเป็นเรื่องปกติในการทําธุรกิจ ไม่ได้เป็นการ
ปลอมแปลงเอกสาร หรือทําหลักฐานอันเป็นเท็จ
ประเด็นที่ 3 การจัดตั้งคณะบุคคล
หลายคณะเพื่อรับงานบัญชีและสอบบัญชีเนื่องจาก
ผู้สอบบัญชี A ไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้

การพิจารณาของที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็นสรุป ดังนี้
(1) การยื่นอุทธรณ์เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
จึงให้รับอุทธรณ์รายนี้ไว้พิจารณา
(2) ที่ประชุมเห็นว่า ผู้อุทธรณ์รายนี้ มีพฤติกรรม
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีอย่างชัดเจนตามที่กรมสรรพากรกล่าวหา ในฐานะ
ที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้คําปรึกษาแนะนําแก่
ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาษีอากร และ
มีส่วนเกี่ยวข้อ งในการจัดทํา เอกสารหลัก ฐาน อัน
เป็นเท็จเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งการกระทํ าของผู้ อุ ทธรณ์ ดังกล่าว ถื อเป็ นการใช้
ความรู้ความสามารถทางบัญชีที่ไม่เหมาะสม และเป็น
การกระทํา อัน นํามาซึ่ง ความเสื่อมเสียเกียรติศัก ดิ์
แห่งวิชาชีพ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.
2505 เรื่อ ง มรรยาทของผู้ส อบบัญ ชีรั บ อนุญ าต
ข้อ 2 (5) (ก) อุทธรณ์รายนี้ จึงฟังไม่ขึ้น
แม้ ใ นปั จ จุ บั น กฎกระทรวงดั ง กล่ า วจะถู ก
ยกเลิกโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
แล้วก็ตาม แต่ลักษณะของการกระทําดังกล่าวยังคง
เป็นความผิดตามที่กําหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
ฉบับดังกล่าว ซึ่งออกโดยอาศั ยอํานาจตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
(3) การพิ จ ารณาระดั บ การลงโทษ ที่ ป ระชุ ม
เห็นว่า ระดับการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา
3 ปี เหมาะสมแล้ว ข้อกล่าวหาไม่ใช่การกล่าวหา
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี แต่ปฏิบัติงานในการให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร จึงไม่สามารถ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ถูกกล่าวหาได้
(4) ข้อสังเกตของที่ประชุม กรณีที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตมีสังกัดอยู่ในนิติบุคคลหรือสํานักงานบัญชี
ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทําบัญชี
ซึ่งต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประพฤติ

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

ทั้งหมดต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จึงได้จัดตั้งคณะบุคคล
แยกตามผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ภายหลังกรมสรรพากร
ได้วางแนวปฏิบัติใหม่ไม่ให้มีการจัดตั้งคณะบุคคลใน
รูปแบบดังกล่าว และผู้สอบบัญชี A ได้ดําเนินการแก้ไข
การยื่นแบบตามที่กรมสรรพากรแนะนําเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ 4 คณะกรรมการจรรยาบรรณลงโทษผู้อุทธรณ์โดยเชื่อหนังสือกล่าวหาจาก
กรมสรรพากรโดยไม่ มี ห ลั ก ฐาน จึ ง ขอให้ กกบ.
ตรวจสอบคุณสมบัติและความเป็นกลางของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณ เพราะเอียงเอนไปทางกรม
สรรพากรมากเกินไป
(1.3) การดําเนินการและการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณมีความ
เห็นว่า ผู้สอบบัญชี A ประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยมีพฤติกรรมตามที่กรม
สรรพากรกล่าวหา กล่าวคือ ใช้ความรู้ความสามารถ
ทางบัญชีที่ไม่เหมาะสม และเป็นการกระทําอันนํามา
ซึ่ง ความเสื่อมเสียเกี ยรติศั ก ดิ์แ ห่ง วิช าชีพ ตามกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 เรื่อง มรรยาท
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้อ 2 (5) (ก) และเห็นชอบ
ระดั บ การลงโทษตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ผลการสอบสวน
ลงโทษตามมาตรา 49 (3) ให้ “พักใช้ใบอนุญาตการ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี”
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีคําสั่ง
ฉบับที่ ทส 6/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ให้พักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี A ได้รับแจ้ง
คําสั่ง

ผิดจรรยาบรรณ นอกจากการพิจารณาลงโทษผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
พิจารณาลงโทษหรือดําเนินการใดๆ แก่สํานักงาน
หรือนิติบุคคลนั้นๆ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดอยู่
รวมทั้ง พิจารณาโทษของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็น
หัวหน้าสํานักงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลด้วย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
หรือไม่ก็ตาม เพื่อเป็นการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการควบคุมจรรยาบรรณ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 รวมทั้ง การ
ป้อ งปรามมิให้เกิด พฤติก รรมกระทํา ผิดต่อ ลูก ค้า
รายอื่นและเป็นบรรทัดฐานต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นด้วย โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการนําข้อ
สังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาในรายละเอียดเพื่อ
สร้างแนวทางปฏิบัติ หรือกําหนดมาตรการป้องกัน
หรือการควบคุมกํากับดูแลต่อไป

(2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน จํานวน 1 ฉบับ และร่างการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน
4 ฉบับ ดังนี้
(2.1) ร่ า งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
(2.2) ร่ า งการตี ค วามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม
อาศัย อํา นาจตามพระราชบั ญ ญั ติวิ ช าชี พบั ญ ชี
พ.ศ. 2547 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 (5)
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
จึ ง มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให้ ย กคํ า ร้ อ งอุ ท ธรณ์ ข องผู้ อุ ท ธรณ์
รหัส 013 (2/2555)

มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวน 5 ฉบับ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติของที่ประชุม
พร้อมทั้งข้อสังเกตของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สภา
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ท ราบและดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ก่อนนําร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

ในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ ร่ างการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทั้ง 5 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
(2.3) ร่ า งการตี ค วามมาตรฐานการ มีผลใช้บังคับต่อไป
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสีย
จากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
(2.4) ร่ า งการตี ค วามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุง
ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี
เงินเฟ้อรุนแรง
(2.5) ร่ า งการตี ค วามมาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล และการด้อยค่า
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(1) การดํ า เนิ น การตาม มติ กกบ. กรณี ค ณะ
กรรมการจรรยาบรรณไม่ดําเนินการตามคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ กกบ.
ฝ่ายเลขานุการทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือเกี่ยวกับอํานาจของ
กกบ. กรณีพิจารณาอุทธรณ์และมีคําวินิจฉัย ซึ่งตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีคําวินิจ ฉัยของ กกบ.
ให้เป็นที่สุด กกบ. จะสามารถออกคําสั่งหรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งทางปกครองที่ออก
โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้หรือไม่ อย่างไร
และการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กกบ. มีขั้นตอน
ดําเนินการอย่างไร หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สามารถออกคําสั่งใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย
ของ กกบ. ได้หรือไม่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
(2) สภาวิชาชีพบัญชีนําการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น และแนวปฏิ บั ติ ทางบั ญชี ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2556 (เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 17 มกราคม
2556) รวม 5 ฉบับ
- ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอน
และการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ประชุมกกบ.
ครั้งที่ / วันที่

เรื่อง

มติ

- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการร่างการตี
ความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(3) ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555)ได้ยื่นฟ้อง
กกบ. ต่ อ ศาลปกครองกลาง คดี ห มายเลขดํ า ที่
36/2556 กรณีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 วินิจฉัยยกอุทธรณ์
เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รบั คําสั่ง

ที่ประชุมรับทราบ

(4) สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการพิจารณากรณี
นายทวีชัย เจริญศิลาวาทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อุทธรณ์ เรื่องการขอคืนใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติ
ว่าคําอุทธรณ์ดังกล่าวรับฟังได้ จึงมีผลทําให้ใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีเลขทะเบียนเดิม 4760 ของนายทวีชัย
เจริญศิลาวาทย์ ไม่สิ้นผลตามมาตรา 41 วรรคสอง (5)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
ให้มีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 11225 นับ แต่ วัน ที่ 19 ธัน วาคม
2555 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย นายทวีชัยได้ลงนาม
แสดงความเห็นโดยใช้ใบอนุญาต เลขทะเบียนดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม
2555 แต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

