
 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง 

 
เร่ืองท่ี 1  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (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 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับ 
SMEs ของประเทศไทย กรณีต้องทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสากล 

 ฝ่ายเลขานุการ เชิญคณะผู้แทนตามหนังสือร้องเรียนเข้าประชุมหารือเพื่อ
รับฟังประเด็นปัญหา เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะผู้แทนมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ  

       (1) คณะผูแ้ทนที่เข้าชีแ้จง รวมท้ังสิน้ 12 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบ
วิชาชพีบัญชี 6 ราย นักวิชาการ 1 ราย และ ผู้ประกอบการ SMEs 5 ราย 
       (2) ประเด็นปัญหาที่อาจเกดิข้ึนกรณีกําหนดให้ SMEs ต้องจัดทําบัญชีตาม 
TFRS for SMEs  
         (3)  ข้อเสนอแนะ  สภาวิชาชพีบัญชีควรแยกการบังคับใช้มาตรฐานบัญชี  
เป็น 3 ระดับ  
     สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือ ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และ  
 23 มีนาคม 2560 ชี้แจงข้อมลู 4 เร่ือง 
       (1) การจัดทํา TFRS for SMEs 
       (2) การเผยแพร่  TFRS for SMEs   
       (3) การชี้แจงต่อคณะผู้ร้องเรียน 
       (4)  ความเห็นของสภาวิชาชพีบัญชีต่อประเด็นข้อร้องเรียน  
 

 
 
มติท่ีประชุม 
      ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีสรุปผล      
การดําเนินการตามมาตรา 34 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 ให้รอบคอบ และเสนอทีป่ระชุม กกบ. 
พิจารณาในคราวถัดไปโดยขอให้ 
 (1) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs สําหรับ
กลุ่มกิจการที่มีโครงสร้างการจัดการไม่ซับซ้อน กับ TFRS for 
NPAEs 
 (2) สรุปผลการดาํเนนิการตามมาตรา 34 วรรค 4 ว่าได้
ตรวจสอบข้อร้องเรียน รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และ       
ผลทบทวนเป็นอย่างไรภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียน    

 

เร่ืองท่ี 2  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี รวม 4 ฉบับ 
 

 
มติท่ีประชุม 
      เนื่องจากร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ        
ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี ทั้ง 4 ฉบับ ที่สภาวิชาชพีบัญชี  จะ
เสนอให้ที่ประชุม กกบ. พจิารณาเป็นเร่ืองเก่ียวเน่ืองกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม  

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่47 (1/2560) วนัอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

(TFRS for SMEs)  ซ่ึงมีข้อร้องเรียน และคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีอยู่ในระหว่างสรุปผลการดําเนนิการตามมาตรา 
34 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่
ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรถอนวาระนี้ออกไปก่อน 

 
เร่ืองท่ี 3  พิจารณารายงานผลการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ 
สภาวิชาชีพบัญชี 
         สรุปประเมินผลการดําเนนิงานของสภาวิชาชีพบัญช ีดังนี ้

พันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี นํ้าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ระดับ
คะแนน 
ท่ีวัดผล

ได้ 

นํ้าหนัก
ท่ีได้ 
(ร้อย
ละ) 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  70  67.6 
1.1 พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบ

วิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล   
   

       1.1.1 ร้อยละของการออกมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) ให้มีผลบังคับใช้อย่างช้า
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้   

15 5 15 

       1.1.2 ร้อยละของการออกมาตรฐานการสอบ
บัญชี (TSA) ให้มีผลบังคับใช้อย่างช้าภายใน 1 ปี  
นับจากวันที่ (ISA) มีผลบังคับใช ้

15 5 15 

1.2 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อ
ผู้ใช้บริการในวิชาชีพ    

   

       1.2.1 จํานวนผู้เข้าทดสอบ CPA เฉล่ีย 5 5 5 
       1.2.2 จํานวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

5 3.8 3.8 

1.3 ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชพีฯให้เป็นนักปฏิบัติ และ
มีความรู้ข้ามศาสตร์  

   

       1.3.1 จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม  10 4.4 8.8 
       1.3.2 จํานวนผู้เข้าอบรม 10 5 10 

1.4 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ 
และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเน่ือง  
- จํานวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

 
 

 
10 

 
 

 
5 

 
 

 
10 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 15  12 
- สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการใน

วิชาชีพ  
 4 12 

มิติท่ี 3 ด้านการพัฒนาองค์กร  15  15 
         -พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ 

 5 15 

รวม 100  94.6  

 
 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบในผลการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี (KPI)  
ปี 2559  
 รับทราบผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ 
การปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี  และมอบหมายฝ่าย
เลขานุการ กกบ. นําส่งรายงานดังกล่าวให้สภาวิชาชีพบัญช ี
เพื่อพจิารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน 3  เร่ือง 

 
 ข้อร้องเรียนของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรณี บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 
 สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน 
 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 4 ประจําปี 2559 

ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

 เร่ืองอืน่ๆ  จํานวน 1  เร่ือง 

 การครบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 

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

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน 2 ฉบับ 

(1)  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ 

     ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

(2)  ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชสีําหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม
และรายจ่ายในการพัฒนาสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ 

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) รวม 

35 บท  ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีเสนอ  โดยให้มีผลบังคับ 

กับงบการเงินรอบปีบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2561 และอนุญาตให้กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาใช้ก่อนกําหนด ยกเว้น 

(1) เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการนําเสนองบการเงิน จํานวน  
4 บท ได้แก่ บทท่ี 3 การนําเสนองบการเงิน บทท่ี 4 งบแสดง
ฐานะการเงิน บทท่ี 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกําไร
ขาดทุน และบทท่ี 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม กําหนดให้ต้องถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินรอบปีบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2562  ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 

(2) เร่ืองท่ีผ่อนผันให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินรอบปบีัญชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562  หรือ เร่ืองท่ียกเว้น
ไม่ต้องนํามาปฏิบัติ  รวม 8 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 

(3) เร่ืองท่ีผ่อนผันให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินรอบปบีัญชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 หรือ เร่ืองท่ียกเว้น
ไม่ต้องนํามาปฏิบัติ รวม 4 บท ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 

(4) เร่ืองท่ียกเว้นไม่ต้องนํามาปฏิบติักับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 
รวม 3 บท  ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 

   ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายให้สภาวิชาชีพบัญชีนําข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนรายการที่มีลักษณะ
เดียวกันแต่มีการถือปฏิบัติต่างกัน ระหว่าง TFRS for SMEs  

และ TFRS เพ่ือป้องกันความสับสนของผูป้ฏิบัติ รวมท้ังการ
จัดทําข้อชี้แจงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมาตรฐาน     
การบัญชีมีทางเลอืกให้ถือปฏิบัติ   
 เห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรับรู้

รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาสําหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  โดยให้มีผลบังคับกับ      
งบการเงินรอบปบีัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่46 (4/2559) วนัศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน 4  เร่ือง 

 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง (นายณรงค์ หลักฐาน) 

 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของนายจํารัส ปิงคลาศัย 

 สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 3 ประจําปี 
2559 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559 

 ข้อร้องเรียนของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรณี บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวนรวม 10 ฉบับ  

 สรุปสาระสําคัญของร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวนรวม 10 ฉบับ ได้
ดังนี้ 
              1. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
 2. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 3. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 4. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 5. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 
 6. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
 7. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา 
 8. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 9. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107  (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
            10. ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการ
กําหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
 

 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประช ุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
มาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน
รวม 10 ฉบับ ก่อนสภาวิชาชีพบัญชีนําลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้   
ให ้นําความเห ็นของคณะกรรมการไปพ ิจารณา
ดําเนินการด้วย 
  
 

เรื่องท่ี 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของนายจํารัส ปิงคลาศัย 
 ข้อเท็จจริง 

 1. นายจํารัส  ปิงคลาศัย มีหนังสือถึงประธาน กกบ. ลงวันท่ี 25 
มิถุนายน 2559 แจ้งข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ 
 (1) ขอให้คณะกรรมการ กกบ. หรือ สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงหลักการและบทบาทของผู้สอบบัญชี

 

มติท่ีประชุม 
       ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือ 
ตอบนายจํารัส ปิงคลาศัย  โดยให้ครอบคลุมท้ัง 3 ประเด็น
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ  ท้ังนี้ ให้นําข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการไปพิจารณาด้วย   

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่45 (3/2559) วนัพุธที่ 21 กันยายน 2559 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

รับอนุญาต โดยเสนอให้ใช้คําว่า “แสดงความเห็น” แทนคําว่า “รับรอง”  
ในการตรากฎหมายใหม่ท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี   
 (2) สภาวิชาชีพบัญชีกํากับดูแลการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชียังไม่
ครบถ้วน อาทิเช่น กรณีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  เป็นต้น 
     ท้ังนี้ นายจํารัสฯ ได้แนบสําเนาหนังสือลงวันท่ี 1 มีนาคม 2559  
ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีนายจํารัสฯ แจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชีดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว 
โดยนายจํารัสฯ แจ้งว่ามิได้รับการติดต่อกลับจากสภาวิชาชีพบัญชีแต่อย่างใด 
 2. นายจํารัสฯ มีหนังสือถึงประธาน กกบ. เพ่ือติดตามทวงถามการ
ดําเนินการตามข้อ 1.  รวม 3  คร้ัง  คือ หนังสือลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 
15 สิงหาคม 2559  และ 31 สิงหาคม 2559 ตามลําดับ 
 การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการ 

 1. เม่ือได้รับหนังสือจากนายจํารัสฯ  ฝ่ายเลขานุการได้ประสาน 
เป็นการภายในกับสภาวิชาชีพบัญชี รวมท้ังมีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี และ
นายจํารัสฯ ดังนี้ 
 (1) หนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559  
ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวให้นายจํารัสฯ 
ทราบ  และสําเนาผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการทราบด้วย 
  (2) หนังสือถึงนายจํารัสฯ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 แจ้งให้
นายจํา รัสฯ  ทราบถึงการประสานงานให้สภาวิชาชีพบัญชี พิจารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 2. สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือท่ี สวบช.2539/2559 นําเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการ-วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จํานวน  
3 ประเด็น ดังนี้ 
 - ประเด็นท่ี 1  การแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 ให้สามารถ“ลาออก” จากการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
 - ประเด็นท่ี 2  การพิจารณาดําเนินการแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักการของวิชาชีพบัญชีกรณีการใช้คําว่า 
“แสดงความเห็นต่องบการเงิน” แทนคําว่า “รับรอง”ในการบัญญัติกฎหมาย 
   - ประเด็นท่ี 3  การพิจารณากํากับดูแลผู้สอบบัญชีท่ีตรวจสอบ
งบการเงินของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กองทุนรวม สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ  
วัด ฯลฯ 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน  1 เร่ือง 

เรื่องท่ี 1   รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความระหว่าง  สภาวิชาชีพบัญชี 
กับ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวนรวม 50 ฉบับ 
 (1)  ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
                       จํานวน ๖ ฉบับ 
 (๒)   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ - กลุ่มเปล่ียนแปลงการอ้างอิง 
                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน (พ.ศ.) จํานวน ๔๔ ฉบับ 
 สรุปสาระสําคัญของร่างมาตรฐานการบัญชี  ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวนรวม 50 ฉบับ  ได้ดังนี้  
 (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จํานวน ๖ ฉบับ 
  (1.1)  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)   
เร่ือง ท่ีดิน อาคาร  และอุปกรณ์ 
  (1.2)  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) 
 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (1.3)  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
  (1.4)  ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) 
 เร่ือง เกษตรกรรม 
  (1.5)  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11  
(ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การร่วมการงาน 
  (1.6) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
 (๒)   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - กลุ่มเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (พ.ศ.) จํานวน ๔๔ ฉบับ 
ลําดับ ฉบับท่ี มาตรฐานฉบับท่ี/เรื่อง 

1 TAS 2 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง สินค้าคงเหลือ  

2 TAS 7 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง งบกระแสเงินสด  

3 TAS 8 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด 

4 TAS 10 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 ใ ห้ความเ ห็นชอบร่ า งมาตรฐานการบัญชี  
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จํานวนรวม 
50 ฉบับ  ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีนํ า เสนอ  และ 
นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้
บังคับต่อไป ท้ังนี้ ให้นําความเห็นของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  
 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่44 (2/2559) วนัจันทรท์ี่ 1 สิงหาคม 2559 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

5 TAS 11 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

6 TAS 12 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง ภาษีเงินได้ 

7 TAS 17 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง สัญญาเช่า  

8 TAS 18 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง รายได้  

9 TAS 20 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

10 TAS 21 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

11 TAS 23 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

12 TAS 24 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

13 TAS 26 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  

14 TAS 29 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  

15 TAS 33 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง กําไรต่อหุ้น  

16 TAS 36 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

17 TAS 37 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์
ท่ีอาจเกิดข้ึน  

18 TAS 40 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559)  
เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

19 TFRS 2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

20 TFRS 3 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

21 TFRS 4 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย  

22 TFRS 6 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
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23 TFRS 8 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน  

24 TFRS 13 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม  

การตีความ 
25 TSIC 10 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ความช่วยเหลือ จากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

26 TSIC 15 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง  สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า 

27 TSIC 25 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น 

28 TSIC 27 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27(ปรับปรุง 
2559) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทําข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

29 TSIC 29 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

30 TSIC 31 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

31 TSIC 32 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

32 TFRIC 1 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิท่ีเกิดข้ึน
จากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

33 TFRIC 4 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

34 TFRIC 5 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ 
ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

35 TFRIC 7 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

36 TFRIC 10 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า 
 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

37 ITFRIC 
1  

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ  

38 TFRIC 
13 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

39 ITFRIC 
14 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธ์         
ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 

40 TFRIC 
15 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

41 TFRIC 
17 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

42 TFRIC 
18 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

43 ITFRIC 
20 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตสําหรับเหมืองแบบเปิด 

44 TFRIC 
21 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีนําส่งรัฐ 

 
 
เรื่องท่ี 2  ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ   
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... 
 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ยกร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. ....  โดยมีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
 (1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 (2) กําหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีเป็นทางการ 
และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีไม่เป็นทางการ 
 (3) กําหนดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพจากเดิม ๑๘ ชั่วโมงต่อป ี
เป็น ๔๐ ชั่วโมงต่อปี โดยต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีเป็นทางการ 
จํานวนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีไม่เป็น
ทางการ จํานวนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี  
 (4) กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีสามารถประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีไม่เป็นทางการได้ 
 

 
 
มติท่ีประชุม 
       ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
พ.ศ. .... ท้ังนี้ ให้สภาวิชาชีพบัญชีดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป  
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 (5) ข้อบังคับฉบับใหม่ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ท้ังนี้  สมาชิกสามัญเห็นชอบโดยเสียงข้างมากต่อร่างข้อบังคับข้างต้นแล้ว 
เม่ือคราวประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ประจําปี ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่องท่ี 3  การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี   
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) การให้คะแนนตามตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสภาวิชาชีพบัญชี  ท้ัง 3  มิติ 
(2) ร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภา
วิชาชีพบัญชี 

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  - น้ําหนักร้อยละ 70 
 1.1 พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ระดับสากล –
น้ําหนักร้อยละ 30 

 1.1.1 ร้อยละของการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 
ให้มีผลบังคับใช้ อย่างช้าภายใน 1 ปี นับจากวันท่ี IFRS มีผลบังคับใช้ (น้ําหนักร้อยละ 15) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

ร้อยละ 88 89 90 91 92 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน 

 1.1.2 ร้อยละของการออกมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) ให้มีผล 
บังคับใช้อย่างช้าภายใน 1 ปี  นับจากวันท่ี (ISA) มีผลบังคับใช้ (น้ําหนักร้อยละ 15) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

ร้อยละ 88 89 90 91 92 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน 

 1.2 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ – 
น้ําหนักร้อยละ 10 

 1.2.1 จํานวนผู้เข้าทดสอบ CPA เฉลี่ย (น้ําหนักร้อยละ 5) 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

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

3,968 คน 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  100 คน   ต่อ  1    คะแนน 

  

 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
    ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
 1. รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามตัวชี้ วัด เ พ่ือประเมินผลการดําเนินงานตาม 
พันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี  ท้ัง 3  มิติ 
     2. ร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี 
 3. เห็นชอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทํา
แผนภูมิมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอความ
ร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องอีกคร้ัง      
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1.2.2 จํานวนผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(น้ําหนักร้อยละ 5) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

จํานวน
คน 

180 190 200 210 220 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
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 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม (น้ําหนักร้อยละ10) 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

จํานวน
หลักสูตร 

80 90 100 110 120 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 
ปี 2558 มีจํานวน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม  
107 หลักสูตร 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  10  หลักสูตร  ต่อ  1  คะแนน 

       1.3.2 จํานวนผู้เข้าอบรม (น้ําหนักร้อยละ 10) 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
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 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ และสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคม
อย่างต่อเนื่อง – น้ําหนักร้อยละ 10 
         จํานวนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (น้ําหนักร้อยละ 10) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

จํานวน
โครงการ 

8 9 10 11 12 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-   1  โครงการ  ต่อ   1  คะแนน 
 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  - น้ําหนักร้อยละ 15 
 สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการในวิชาชีพ  - น้ําหนักร้อยละ 15   
ร้อยละของผู้ใช้บริการในวิชาชีพได้รับความพึงพอใจ (น้ําหนักร้อยละ 15) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 เก็บข้อมลู 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 สํารวจ 
ความพึงพอใจโดยฝ่าย
เลขานุการ กกบ. 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ   1  คะแนน 

 ท้ังนี้ มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้
ฝ่ายเลขานุการ กกบ. เป็นผู้สํารวจความพึงพอใจ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําจัดทํา
รายละเอียดและคําอธิบายตัวชี้วัด  พร้อมร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชพีบัญชี 

 มิติท่ี 3 ด้านการพัฒนาองค์กร  - น้ําหนักร้อยละ 15 
  พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชพี-น้ําหนักร้อยละ 15 
 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมงต่อปี (น้ําหนักร้อยละ 15) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

หมายเหตุ 

ร้อยละ 88 89 90 91 92 เก็บข้อมูล 1 ม.ค.– 
31 ธ.ค. 59 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 1  ต่อ   1  คะแนน 
 

 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน  3 เร่ือง 

เรื่องท่ี 1   การแก้ไขประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อท่ี
 ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. .... 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2   ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 2 ฉบับ  
 (1) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 4/2559  เรื่อง  ขั้นตอนการจัดทํา
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 (2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 5/2559  เรื่อง  แนวปฏิบัติทางการ
  บัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3   สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 1 และ 2 
 ประจําปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี              
เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน         
และหนี้สินทางการเงิน 
 ขอบเขตของร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้  

(1) ให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินทุก
ประเภท ยกเว้นบางรายการ เช่น  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทึกบัญชีตามข้อกําหนด      
ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวมมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กิจการต้องถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า    
เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้นเป็นไปตามคํานิยามของ
ตราสารทุนของกิจการตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี     
ฉบับท่ี 107 เรื่อง การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นต้น 

(2) การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
(3) การโอนท่ีเข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี 
(4) การโอนท่ีไม่เข้าเงื่อนไขเป็นการตัดรายการออกจากบัญชี 
(5) ความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในสินทรัพย์ท่ีโอน 
(6) การโอนทุกประเภท 
(7) การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน 
(8) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ีรับโอนมา 
(9) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน 

 วันท่ีถือปฏิบัติ 
                 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559  เป็นต้นไป 
 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

                (1)  ไม่ต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กับ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีได้มีการตัดรายการออกจากบัญชี
แล้ว ณ วันแรกท่ีมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

 
 
 
มติท่ีประชุม 
 1. ให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับ
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ โดยให้ถือปฏิบัติสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป และอนุญาตให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ท้ังนี้          
หากกิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้กิจการต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 
 2. สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
  (1) ไม่ต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ฉบับนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินท่ีได้มีการตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว       
ณ วันแรกท่ีมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
  (2) ไม่ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา
ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2560 และบันทึกเป็นเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ให้คงการจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้
ต่อไปและนําหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมา
ประยุกต์ใช้ ท้ังนี้ ให้กิจการเปิดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ี
แตกต่างกันของลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมาในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินด้วย 
 3. ให้สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการ
ไปพิจารณาดําเนนิการ และนําร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่43 (1/2559) วนัพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

               (2)  ไม่ต้องถือปฏิบัติกับลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมาก่อนวันท่ี 1 
มกราคม 2559 และบันทึกเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ให้คงการจัดประเภทรายการ
เป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ต่อไปและนําหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมาประยุกต์ใช้ ท้ังนี้ ให้กิจการ
เปิดเผยแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีแตกต่างกันของลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมาใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
เรื่องท่ี 2 การแสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับปี 2558 ของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) 
            นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล มีหนังสือลงวันท่ี 13 มกราคม 2559 
ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สําเนาเรียน : ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการ ก.ล.ต.  ประธาน ก.ล.ต.  และ ประธาน 
กกบ.) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรับปี 2558 
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 
 
มติท่ีประชุม 
         รับทราบหนังสือของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  
และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯมีหนังสือแจ้งให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบว่า กกบ. ได้รับสําเนาหนังสือจาก
นายธีระชัยฯ และหากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผล  
ความคืบหนา้ประการใดโปรดแจ้ง กกบ.ทราบด้วย 
 

เรื่องท่ี 3  การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี 
การกําหนดตัวชี้วัด   
 ฝ่ายเลขานุการ ได้หารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เม่ือวันท่ี 29  

ธันวาคม 2558 และมีความเห็นร่วมกัน ว่า กกบ. ควรมีเคร่ืองมือในการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือทําให้การดําเนินงานของสภา
วิชาชีพบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของสภา
วิชาชีพบัญชีก่อให้เกิดการพัฒนาคณุภาพการให้บริการท่ีดี รวดเร็ว โปร่งใส  
เป็นธรรม รวมท้ัง เป็นองค์กรท่ีพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพทัดเทียมระดับสากล ดังนั้น เห็นควรเสนอ ต่อ กกบ.  ให้นําระบบ KPI 
มาใช้วัดค่าผลการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญช ีและจัดทําตัวชี้วัด 3 มิติ  
ดังนี้ 
 มิติท่ี 1 :  ด้านประสิทธิผลตามอํานาจหน้าท่ี/พันธกิจของสภาวิชาชีพ
บัญช ี(น้ําหนักร้อยละ 70)  โดยสภาวิชาชีพบัญชเีป็นผู้กําหนดตัวชี้วัดท่ี
สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี / พันธกิจ   
 มิติท่ี 2 :  ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 15)  
  เป็นการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี ผูส้ํารวจควรเป็นฝ่ายเลขานุการของ กกบ.  
 มิติท่ี 3 :  ด้านการพัฒนาองค์กร  (น้ําหนักร้อยละ 15) 
       เป็นการพัฒนาบุคลากรของสภาวิชาชีพบัญชีให้มี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กําหนดตัวชี้วัด 
 ท้ังนี้  ให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด      
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

 
 
มติท่ีประชุม 
        เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ของสภาวิชาชีพบัญชีโดยจัดทําตัวชี้วัด 3 มิติ ตามท่ีฝ่าย
เลขานุการนําเสนอ ท้ังนี้ ให้สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผล         
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดปีละ 1 คร้ัง 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน  6 เร่ือง 

เรื่องท่ี 1  กรณีนางสาววรรณภา นิลรัตน์ ณ อยุธยา (ผู้อุทธรณ์ รหัส 012  
            (1/2555)) ได้ยื่นฟ้อง กกบ. ต่อศาลปกครอง 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2  การดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามข้อสังเกต   
            ของ กกบ. กรณีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษ 
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3  สภาวิชาชีพบัญชีรายงานการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
             คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
             ครั้งท่ี 41 (2/2558)  และครั้งท่ี 42(3/2558) 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 4  การจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 5  การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีปี 2558   
             ของผู้ทําบัญชี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 6  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 3 และ 4  
            ประจําปี 2558 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 เร่ืองอืน่ๆ จํานวน 1  เร่ือง 
- สรุปข้อมูลและความเห็นของคณะอนุกรรมการงานด้าน 

        ต่างประเทศต่อร่าง Assessment Statement 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง 

เร่ือง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(1)  ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  

(ปรับปรุง 2558)  1  ฉบับ  
(2)  ร่างมาตรฐานการบัญชี  ร่างมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
จํานวนรวม 8 ฉบับ 

(3)  ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้ 
รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  1 ฉบับ 
๑. ข้อเท็จจริง     
        สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือนําส่งนําส่งร่างกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงิน  ร่างมาตรฐานการบัญชี  ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และร่างแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  
จํานวนรวม 10 ฉบับ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
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 ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง  
2558)  เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(2.2) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
              (2.3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
              (2.4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
              (2.5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
              (2.6) ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   

มติที่ประชุม 
      ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

(1) ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิ   
1  ฉบับ 

(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวนรวม  8  ฉบับ 

(3) ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและ
รับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 1 ฉบับ 
 ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชี
นําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ และ
ให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี  ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป 
 
 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่42 (3/2558) วนัจันทรท์ี่ 7 กันยายน  2558 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 (2.7) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
              (2.8) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
21 เร่ือง เงินท่ีนําส่งรัฐ 
         (3) ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการ
ของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  
  

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน   2  เร่ือง 

เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 2 ประจําปี 
2558 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2558 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2  พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 เร่ืองอืน่ๆ  

1. ข้อเท็จจริง 
          อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืน
งบการเงิน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558  ท้ังนี้ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ี
จัดทําบัญชีได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนงบการเงินมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน 
            ท้ังนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอความร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนงบการเงิน พ.ศ. 2558 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 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) เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  
รวมจํานวน 48 ฉบับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มท่ี 1   กลุ่มปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน จํานวน 7 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
  1.ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
  2. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน 
 3. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
 4. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 5. ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 6. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 7. ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 กลุ่มท่ี 2   กลุ่มท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงและถ้อยคําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีเปลี่ยนแปลง จํานวน 41 ฉบับ ประกอบด้วย 
  2.1 ร่างมาตรฐานการบัญชี(ปรับปรุง 2558) จํานวน 18 ฉบับ 
  (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มติท่ีประชุม 
      ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี  
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐาน
การบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวม 48 ฉบับ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ โดยให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดําเนินการ และให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างมาตรฐานการบัญชีฯ 
ท้ัง 48 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผล
บังคับใช้ต่อไป 
 
 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่41 (2/2558) วนัจันทรท์ี่ 22 มิถุนายน  2558 
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 (2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
 (3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 (4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด 
 (5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 (6) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
 (7) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 (8) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง สัญญาเช่า 
 (9) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง รายได้ 
 (10) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 (11) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 (12) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
 (13) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
 (14) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 (15) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 (16) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง กําไรต่อหุ้น 
 (17) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
 (18) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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 2.2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) จํานวน 4 ฉบับ   
  (1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
  (2) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 
  (3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
  (4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

 2.3 ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) 
จํานวน 7 ฉบับ  
  (1) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล–กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
  (2) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจงูใจให้แก่ผู้เช่า 
  (3) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการ หรือของผู้ถือหุ้น 
  (4) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 
  (5) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
  (6) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
  (7) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

 2.4 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) จํานวน 12 ฉบับ  
  (1) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคล้ายคลงึกัน 
  (2) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 
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  (3) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
  (4) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
  (5) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
  (6) ร่างการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
  (7) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
  (8) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนักงาน 
  (9) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
  (10) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
  (11) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
  (12) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองแบบเปิด 
 

 เร่ืองเพือ่ทราบ  จํานวน   2  เร่ือง 

เรื่องท่ี 1  การแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส 012 
(1/2555) 
          1. ตามท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(กกบ.) คร้ังท่ี 40 (1/2558) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558  ได้วินิจฉัยคํา
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) และมีมติให้ยกคําร้องอุทธรณ์ 
 
          2. ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. ท่ี 1/2558 
เร่ือง คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) กรณีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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49 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  เสนอปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (ประธาน กกบ.) และกรรมการทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมลงนาม
ครบถ้วนแล้ว และมีหนังสือแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ . 2539 
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี  28 เมษายน 2558  

เรื่องท่ี 2  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 1 
ประจําปี 2558 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง 

เรื่อง  การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส ๐๑2 (1/๒๕๕5) 

๑.  เรื่องเดิม     
 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ กกบ. ทราบ เม่ือคราวการประชุม 
กกบ. คร้ังท่ี 38 (3/2557) วันท่ี 28 ตุลาคม 2557 กรณี กกบ.ได้มี   
คําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ รหัส 012 (1/2555) เนื่องจากการ
ย่ืนอุทธรณ์เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนฟ้อง  
ต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 ให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของกกบ. ฉบับท่ี 4/2555 
และ กกบ. ไม่อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางตามท่ีสํานักงานคดี
ปกครอง สํานักอัยการสูงสุดให้ความเห็น ดังนั้น กกบ. จึงมีหน้าท่ีพิจารณา  
คําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท่ีได้ย่ืนไว้ เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2555 ตามขั้นตอน
และหลักเกณฑ์พิจารณาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีหน้าท่ีดําเนินการต้ังแต่วันท่ี
พ้นกําหนดการย่ืนอุทธรณ์ (12 ตุลาคม 2557) เป็นต้นไป 

2. ข้อเท็จจริง 

 2.1  การกล่าวหา 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้กล่าวหา ) มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ แจ้งว่าสถิติการนําส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 
2551 พบว่า ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) ลงลายมือชื่อรับรองการ 
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 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตาม     
คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 54 แห่งประราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547  ให้ลงโทษตามมาตรา 49 (4) “เพิกถอนใบอนุญาต”ของ   
ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555)   

มติท่ีประชุม 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ . 
2547 มาตรา 55 และมาตรา 60 (5) คณะกรรมการกํากับ
บัญชีดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมีมติให้ยกคําร้อง
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่40 (1/2558) วนัจันทรท์ี่ 23 มีนาคม  2558 
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 2.3 การอุทธรณ์ 
  ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555) (ผู้ถูกกล่าวหา) ได้ขออุทธรณ์
คําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  โดยสรุปประเด็นการอุทธรณ์ ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 คณะกรรมการจรรยาบรรณขาดความเท่ียงธรรม 
  ประเด็นท่ี 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําสั่งลงโทษไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  ประเด็นท่ี 3 การทํางานของคณะอนุกรรมการสอบสวนอาจมี
ข้อบกพร่อง 
 ประเด็นท่ี 4 มีข้ันตอนกระบวนการขัดขวางการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 ประเด็นท่ี 5 ผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4   
(พ.ศ. 2534) ออกตามความใน พ.ร.บ. ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505   
 ประเด็นท่ี 6 การพิจารณาให้คะแนนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนและคณะกรรมการจรรยาบรรณไม่เป็นธรรม 
 

 เรื่องเพ่ือทราบ  จํานวน   4  เรื่อง 

เรื่องท่ี 1   การดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งท่ี 39(4/2557) 

 คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 39 (4/2557) เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ 
ฝ่ายเลขานุการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานกํากับดูแล เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.)   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ว่ามีหน่วยงานใดบ้าง ท่ีมีการออกประกาศหรือกําหนดให้
ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลใช้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีอ่ืนนอกเหนือ 
จากมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดและประกาศกําหนดให้นํา
เร่ืองใดมาบังคับใช้บ้าง และนําเสนอท่ีประชุม กกบ. เพ่ือทราบในคราวถัดไป 

              ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกประกาศให้ธุรกิจ
ภายใต้การกํากับดูแลจากทั้ง 3 หน่วยงาน คือ สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงาน 
คปภ. และ ธปท. สรุปได้ดังนี้ 
             1. ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการกําหนดหลักเกณฑ์การบันทึก
บัญชีให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติเพ่ิมเติมในเรื่องการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสําหรับ
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing loan) โดยให้สถาบัน
การเงินหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
เพ่ือให้การแสดงผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินอยู่บนหลักความ
ระมัดระวังท่ีคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่ได้รับชําระรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว 
และได้มีการกําหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ท่ีประชุมรับทราบ 
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ประเทศ ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ใน
เร่ืองการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair value option) 
และการบันทึกบัญชีของตราสารอนุพันธ์เพ่ือให้สถาบันการเงินมีแนวปฏิบัติท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเปรียบเทียบได้ในระดับสากล 
 2. สํานักงาน ก.ล.ต. มีข้อกําหนดให้ธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซ่ึงเป็นไปตามข้อ 
กําหนด ดังต่อไปน้ี 

(1) มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ข้อ 14 
ถึงข้อ 20 กําหนดให้การจัดทํางบการเงินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องจัดทํา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หากการจัดทําหรือการ
เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ครอบคลุมถึงให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับรายการนโยบายบัญชีท่ีใช้ปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีรายการนั้น 
และคําอธิบายว่านโยบายบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใด  

 (2) มาตรา 105 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ . 2535 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 
เร่ือง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 
กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทํางบการเงินตามแบบและคําอธิบายที่แนบ
ท้ายประกาศ โดยรูปแบบงบการเงินและรายละเอียดคําอธิบายสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพกําหนด หากการจัดทํางบการเงินหรือการ
เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยครอบคลุม
ถึงให้บริษัทหลักทรัพย์นํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือหลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปมาถือ
ปฏิบัติ  โดยให้เปิดเผยถึงท่ีมาของหลักการบัญชีท่ีนํามาใช้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในส่วนของนโยบายการบญัชี 

            3. สํานักงาน คปภ. มีการกําหนดเพียงรูปแบบ เงื่อนไข วิธีการและ
ระยะเวลาในการนําส่งเท่านั้น สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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เรื่องท่ี 2   สภาวิชาชีพบัญชีสรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
2557  ท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 
– มกราคม 2558 จํานวน 55 ฉบับ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภา
วิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว  

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 4 ประจําปี 
2557 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 4 สภาวิชาชีพบัญชีรายงานความคืบหน้างานด้านต่างประเทศ 

ดังนี้ 
 ๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee: 
MC) สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้ดําเนินการแต่งต้ัง MC ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ส่งหนังสือแจ้งเร่ืองดังกล่าวต่อ ASEAN Secretariat   
ในวันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 2. การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน  
(Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) 
            3. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน 
(ASEAN Federation of Accountants Council Meeting: AFA Council 
Meeting) คร้ังท่ี ๑๑๗ 
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  ร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมจํานวน 26 ฉบับ 
1. เรื่องเดิม 
      สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือนําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวมจํานวน 26 ฉบับ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี ้

1.1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม 

1.2 ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

1.3 กลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่น จํานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วยร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

(1) ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ี
เกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

(2) ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

(3) ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลัง ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

(4) ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
และการด้อยค่า  

(5) ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

(6) ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า 

1.4 กลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงถ้อยคําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเก่ียวกับงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรม จํานวน 18 
ฉบับ  แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม 
ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี ร่างมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวม 26 ฉบับ ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ 
โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ และให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างมาตรฐาน
การบัญชีฯ ท้ัง 26 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่39 (4/2557) วนัอังคารที่ 26 ธันวาคม  2557 
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(1) กลุ่มการวัดมูลค่ายุติธรรม จํานวน 5 ฉบับ 

(1.1) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง 
สินค้าคงเหลือ 

(1.2) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(1.3) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สัญญาเช่า 

(1.4) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

(1.5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(2) กลุ่มงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรม  จํานวน 7 ฉบับ 

(2.1) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
รายได้ 

(2.2) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

(2.3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(2.4) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(2.5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(2.6) ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงาน
ท่ียกเลิก 

(2.7) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

(3) กลุ่มการนําเสนองบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม และเรื่องอื่น  

จํานวน 6 ฉบับ 

(3.1) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
งบกระแสเงินสด 

(3.2) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ภาษีเงินได้ 

(3.3) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(3.4) ร่างมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
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กําไรต่อหุ้น 

(3.5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(3.6) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ        
ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

เรื่องท่ี 2   ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย 

1. เรื่องเดิม 
 คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ในการ
ประชุม คร้ังท่ี 33 (5/2556) เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 มีมติให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับ
ธุรกิจของประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ได้มีคําสั่งท่ี 11/2556 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2556 แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย 

2. การดําเนินการและสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ  
 คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนํามาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศไทย ได้มีการประชุม จํานวน 
2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 (1/2557) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และครั ้งที่ 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 มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น โดยมาตรฐานการบัญชีต้องจัดทําเป็นภาษาไทย 
และผ่านความเห็นชอบจาก กกบ. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงใช้
บังคับได้ โดยมีทีมงานแปลร่างทําหน้าท่ี ในการแปลร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards: IFRSs) เป็นฉบับภาษาไทยโดยเป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาในการจัดทํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน อยู่ระหว่าง ๑๐ เดือน – 14 เดือน ข้ึนอยู่กับว่ามีการ
ปรับปรุงมากน้อย หรือต้องยกร่างฉบับใหม่   

ให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานกํากับดูแล  
เช่น ก.ล.ต.  คปภ.  ธปท. ว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีการออก
ประกาศ หรือ กําหนดให้ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลใช้
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการบัญชีอ่ืนนอกเหนือจากมาตรฐาน
การบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด  และประกาศกําหนดให้
นําเร่ืองใดมาบังคับใช้บ้าง  ท้ังนี้  ให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ      
ท่ีประชุม กกบ. เพ่ือทราบในคราวถัดไป 
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 2.1.2  ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: 
IFRSs)  
 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standard Board: IASB) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs)   
โดยกระบวนการท่ีเรียกว่า “Due Process” โดยมีบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย และ
หน่วยงานต่างๆจากท่ัวโลกร่วมด้วย Due Process ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน 
โดยมี Trustees ดูแลในช่วงต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. การกําหนดประเด็นพิจารณา 
2. การวางแผนงาน 
3. การจัดทําและการเผยแพร่รายงานการอภิปราย 

(Discussion Paper) 
4. การจัดทําและการเผยแพร่ร่างประกาศฉบับเปิดเผย 

(Exposure Draft) 
5. การจัดทําและการเผยแพร่มาตรฐาน 
6. กระบวนการหลังจากที่มาตรฐานได้รับการเผยแพร่ 

2.๒  สรุปความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย  

2.2.1 ปัจจุบันประเทศไทยได้แบ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเป็น ๒ ระดับ คือ  

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ี  
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : 
TFRS for NPAEs) 

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกําหนดตาม IFRS ใช้สําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)  
ซ่ึงปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2013 รวม 55 ฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015)   ดังนี้ 

- กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน     1 ฉบับ 
- มาตรฐานการบัญชี TAS 25 ฉบับ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 10 ฉบับ 
- การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRIC  12 ฉบับ 
- การตีความมาตรฐานการบัญชี TSIC    7 ฉบับ 

 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้นํามาใช้ใน
ประเทศไทย 2 กลุ่ม ได้แก่  

(1)  กลุ่มมาตรฐานเครื่องมือทางการเงิน IASB       
สภาวิชาชีพบัญชอียู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบของ IFRS 9 โดยคาดว่าจะมี
ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ซ่ึงจะช้ากว่า IFRS เพียง 1 ปี 
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ท้ังนี้ ในระหว่างการศึกษาผลกระทบของ IFRS 9 สภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนด 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเพ่ือเป็นทางเลือกให้นํามาใช้และเตรียมการสําหรับการ 
นํา IFRS 9 มาใช้ปฏิบัติคาดว่าจะออกแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวได้ในปี 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

(2) กลุ่มเกษตรกรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 
เร่ือง เกษตรกรรม  ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษาเทคนิคการวัด
มูลค่ายุติธรรมในกรณีดังกล่าว โดยสภาวิชาชีพบัญชีคาดว่าจะสามารถ 
นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 มาถือปฏิบัติได้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 
2016) 

2.2.3 แนวโน้มในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีมีแผนงานท่ีจะนํา IFRS for SMEs มาปฏิบัติใช้กับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเร่ิม
มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) โดยมีเนื้อหาปรับปรุงมาจาก 
IFRS for SMEs Bound Volume 2013 ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (IASB) จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)  
 2.3  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้กับธุรกิจของประเทศไทยโดยไม่ต้อง
แปลเป็นภาษาไทย อนึ่ง สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความเห็นว่า 
ท้ัง 2 แนวทาง ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก 

ตามแนวทางท่ี 1  : ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทํา
มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย กําหนดว่าการจัดทํามาตรฐานการบัญชี 
เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและ
กฎหมายอ่ืนต้องจัดทําข้ึนเป็นภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานกํากับดูแลจึง
ไม่สามารถอนุญาตให้ธุรกิจท่ีประสงค์จะเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ในลักษณะของการให้อนุญาตหรือPermitted 
เป็นการเฉพาะรายได้  

ตามแนวทางท่ี 2  :  คํานิยามของคําว่า “มาตรฐานการ
บัญชี” ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่สามารถ
แยกเป็น 3 นัยยะ คือ ๑.หลักการบัญชี ๒.วิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ๓.มาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ เนื่องจาก
คําว่า  “มาตรฐานการบัญชี” ในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องนําไปประกอบกับ มาตรา ๓๔ แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงไม่อาจแยกได้เป็น 3 นัยยะดังกล่าว 

 2.3.3  ข้อกฎหมายของหน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี  เพ่ือเป็น
แนวทางให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถออกประกาศอนุญาตในการท่ีจะนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาถือปฏิบัติได้ก่อน 
สรุปดังนี้ 
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         พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 56   
          พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  มาตรา 47   
          พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  มาตรา 66   

 2.4 คณะอนุกรรมการฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
แนวทางการอนุญาตให้หน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี สามารถออกประกาศหรือ
อนุญาตให้ธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลของตนเองนํามาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาถือปฏิบัติได้ก่อน ท้ังนี้ เม่ืออนุญาตแล้วให้
เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชเีพ่ือทราบ   
 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน   3  เรื่อง 

เรื่องท่ี 1   สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ไตรมาสท่ี 3 
ประจําปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 35/2557 เรื่อง กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
 สภาวิชาชีพบัญชี ได้นําประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 35/2557 
เร่ือง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๗) 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เล่มท่ี 
๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3  แผนการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 
2558 

1. ข้อเท็จจริง 

 สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือ ท่ี สวบช.2143/2557 ลงวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2557 นําส่งแผน การจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
Roadmap of TFRS for PAEs ฉบับปรับปรุง 2558 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี ้

 1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศ
กําหนดตาม IFRS ใช้สําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) 

 - ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีมีผลบังคับใช้อยู่เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2012 ไม่รวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและกลุ่ม
เกษตรกรรม  
 - ในปี พ .ศ . 2558 (ค .ศ . 2015) สภาวิชาชีพบัญชีได้
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 

2013 โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) (ไม่รวมถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  ซ่ึงคาดไว้จะมีผลใช้บังคับ

ท่ีประชุมรับทราบ 
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ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และกลุ่มเกษตรกรรม และประกันภัยซ่ึงคาด
ไว้จะมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)) 

 - ในระยะต่อไปสภาวิชาชีพบัญชีจะนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ฉบับรวมเล่ม Bound Volume 

2015 มาใช้ในปี พ .ศ . 2559 (ค .ศ . 2016) ซ่ึงมีผลให้ในปีดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจะเข้าใกล้ IFRS มากข้ึนโดยจะช้า
กว่า IFRS เพียงหนึ่งปี ท้ังนี้ ยกเว้นกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 

 1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (IFRS for SMEs) 

 - แผนงานสําหรับ IFRS for SMEs มาปฏิบัติใช้กับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเร่ิมมีผลบังคับใช้
ในปีพ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) โดยมีเนื้อหาปรับปรุงมาจาก IFRS for SMEs 

Bound Volume 2013 ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(IASB) จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) โดยมีการยกเว้นในเรื่อง
ของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs ทุกกิจการ และยกเว้นในบาง
เร่ืองให้กับ SMEs ซ่ึงมีผู้ใช้งบการเงินอยู่ในวงจํากัด 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  ผลการศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ
งานสอบบัญชีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
1. เรื่องเดิม 
      กกบ. ในการประชุม คร้ังท่ี 32 (4/2556) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2556 มีมติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพงานบัญชี
ของประเทศไทยรวมท้ังทบทวนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ให้เหมาะสมโดยประธาน กกบ .  ได้มีคําสั่ ง ท่ี 10/2556 แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี
ของประเทศไทย 
2. การดําเนินการ และสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

        คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบ
บัญชีของประเทศไทย มีการประชุมจํานวน  3 คร้ัง  คือ   

- คร้ังท่ี 1 (1/2557) วันท่ี 22 ตุลาคม 2556    
- คร้ังท่ี 2 (2/2556) วันท่ี 24 ธันวาคม 2556 และ 
- คร้ังท่ี 3 (1/2557) วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557   

 การศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคณุภาพงาน   
สอบบัญชีประเทศต่างๆคณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งการศึกษาเป็น   
2 ส่วน คือ  

(1) ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ 
งานสอบบัญชีของประเทศต่างๆ จํานวน 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย)  
            (2) ศึกษากฎหมาย Sarbanes - Oxley Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณากําหนดรูปแบบและ
โครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีของประเทศไทย 

ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการฯ 
            การตรวจสอบบัญชีของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็กจะรับรองการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ี
เป็นตัวบุคคลเท่านั้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะปฏิบัติงานอยู่ใน
สํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm) ก็ตาม ดังนั้น ในกรณีการตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะควรมีการกําหนด
เกี่ยวกับความรับผิดของสํานักงานสอบบัญชีในฐานะนิติบุคคลซ่ึงควรร่วม
รับผิดในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้วย รวมท้ัง 
ควรมีการเพิ่มบทลงโทษในกรณีท่ีพบว่าผู้บริหารระดับสูงของกิจการมี

มติท่ีประชุม 
ให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพ

งานสอบบัญชีของประเทศไทยตามท่ีคณะอนุ กรรมการศึกษา
แนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย
นําเสนอโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ
หน่วยงานหลักท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นําข้อคิดเห็นท่ีกรรมการทุกท่าน 
ได้นําเสนอในการประชุมคร้ังนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่38 (3/2557) วนัอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 
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การกระทําทุจริต เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ตกแต่งงบการเงิน เป็นต้น 
 รูปแบบและโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

                คณะอนุกรรมการฯ ได้นําผลการศึกษาโครงสร้างการกํากับ
ดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ของท้ัง 9 ประเทศ รวมท้ังผลการศึกษา
กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการกําหนดรูปแบบโครงสร้างการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบ
บัญชีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยโดยกําหนดรูปแบบได้ดังนี ้
 

รูปแบบและโครงสร้าง รายละเอียด 
1. รูปแบบหรือลักษณะใน
การกํากับดูแล 

-  จัดตั้งเป็นคณะกรรมการกาํกับดแูล
คุณภาพการสอบบัญชีท่ีมีความเป็นอสิระ 
-  คุณสมบัติของกรรมการท่ีสาํคัญคือหาก
เป็น CPA ต้องมี Cooling  
   off Period ไม่น้อยกว่า ๓-๕ ป ี

2. ข้อกฎหมายรองรับการ
จัดต้ังคณะกรรมการ 

- มี 2 แนวทาง คือ  
  1. ออกกฎหมายใหม่เป็นการเฉพาะ หรือ 
  2. เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 

3. อํานาจหน้าท่ี/ขอบเขต
ของคณะกรรมการที่จะ
จัดต้ัง 

- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสาํนักงาน 
สอบบญัชีและผู้สอบบัญชีท้ังหมด แตอ่าจ
มอบอาํนาจ (Delegated) ดงักลา่วให้แก่
องค์กรหรอืหน่วยงานอืน่ไดต้ามความ
เหมาะสม  

๔. การลงโทษ - หากพบข้อบกพรอ่งในการปฏิบตัิงานของ
สํานักงานสอบบัญชี หรอืผูส้อบบญัชี
คณะกรรมการมีอาํนาจลงโทษได้แบบ
เบ็ดเสร็จ  โดยอตัราโทษให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย 

5. งบประมาณ/แหล่ง
เงินทุน (Funding) 

- งบประมาณหรือแหลง่เงินทุนสนับสนุน 
การดาํเนินการของคณะกรรมการอาจมา
จาก 2 แหล่ง คือ 
๑. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ  
2. ผู้ประกอบการ (บริษัทจดทะเบียน)  

   

    ความเห็นเพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการฯ  
(1)  การตรวจสอบบัญชีของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น

กิจการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กจะรับรองการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตท่ีเป็นตัวบุคคลเท่านั้น แม้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะปฏิบัติงาน
อยู่ในสํานักงานสอบบัญชี (Audit Firm) ก็ตาม ดังนั้น ในกรณีการตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะควรมีการกําหนด



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

เกี่ยวกับความรับผิดของสํานักงานสอบบัญชีในฐานะนิติบุคคลซ่ึงควร
ร่วมรับผิดในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้วย 
รวมท้ัง ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษในกรณีท่ีพบว่าผู้บริหารระดับสูงของ
กิจการมีการกระทําทุจริต เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ตกแต่งงบการเงิน 
เป็นต้น 

   (2) ข้อกําหนด ข้ันตอนดําเนินงาน หรือรายละเอียดต่างๆ 
ของคณะกรรมการกํากับดูแลคุณภาพการสอบบัญชี รวมท้ัง การรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ นั้น   กกบ.  หรือกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า อาจพิจารณากําหนดให้สอดคล้องกับแนวทางในการออกกฎหมาย 
ดังนั้น เห็นควรมอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลัก 
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  
ได้นําไปศึกษาเพ่ิมเติม และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมาย 
ใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

เรื่องท่ี 2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี  
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐาน        
การบัญชี และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2557) จํานวน 28 ฉบับ   
 

ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐาน
การบัญชี ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินร่างการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จํานวน 28 ฉบับตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอโดยให้สภา
วิชาชีพบัญชปีรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการ ก่อนนํา
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ และ
นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพทราบต่อไป 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน   5  เรื่อง 

เรื่องท่ี 1   คําพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีผู้อุทธรณ์ รหัส ๐๑2 
(1/๒๕๕5) ยื่นฟ้อง กกบ. 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2  การแจ้งผลการพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการ
กล่าวหา การสอบสวนและการพิจารณาลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามมติ กกบ. ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาดําเนินการ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3  การแจ้งสภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) ตามมติ กกบ. 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 4  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ
และเง่ือนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557 

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2547  
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557  และได้นําลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2557  
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  

 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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เรื่องท่ี 5   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี เปิดตัว 
“ระบบ e-Accountant” 
              ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และสภาวิชาชีพบัญชีได้เปิดให้บริการผู้ ทําบัญชีในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant) ซ่ึงเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว โดยผู้ทําบัญชีทุกท่านสามารถใช้บริการในการแจ้งข้อมูล
เกี่ ย วกั บผู้ ทํ าบัญชี ต ามที่ กฎหมาย กํ าหนดทาง อิน เตอ ร์ เน็ ต ท่ี 
www.dbd.go.th  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

ร่างรายงาน กกบ. ครั้งที่ 37 นําเสนอกรรมการพจิารณา 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  ผลการพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการกล่าวหา การสอบสวนและการพิจารณาลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหาและหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ประเด็นเก่ียวกับการกล่าวหา 
ประเด็น ผลการพิจารณาของ กกบ. 

(๑) ผู้กล่าวหาใช้สิทธิกล่าวหาเกินกว่า
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

เนื่องจากระยะเวลาการใช้สิทธิกล่าวหาเป็นเร่ืองสําคัญในการพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้น หน่วยงานท่ีเป็นผู้กล่าวหา
จึงควรตระหนัก ถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิกล่าวหา โดยเม่ือพบการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ดําเนินการกล่าวหาหรือแจ้งต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด คือ ไม่เกิน 1 ปี 
หลังจากรู้เร่ืองการกระทําผิด และรู้ตัวผู้กระทําผิด ท้ังนี้ ไม่เกินสามปี นับ
แต่มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
พิจารณาถึงสิทธิการกล่าวหาให้ชัดเจนก่อนดําเนินการสอบสวนต่อไป 
ท้ังนี้ เพ่ือความเป็นธรรมท้ังฝ่ายผู้ท่ีได้รับความเสียหายและฝ่ายผู้ถูก
กล่าวหา โดยท่ีประชุมจึงเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ จัดทําสรุปหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิกล่าวหาให้ชัดเจน เพ่ือความเข้าใจและถือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้องตรงกันก่อนเผยแพร่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 

(๒) ประเด็นปัญหาการตีความว่าการแจ้ง
ข้อมูลการกระทําความผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีโดยหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ 
เป็นคํากล่าวหาหรือไม่ 

ให้กําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการทําหนังสือแจ้งการ
กระทําความผิดของผู้ทําบัญชีหรือผู้สอบบัญชีให้มีข้อความหรือสาระสําคัญ
ในลักษณะท่ีชัดเจนว่าเป็นคํากล่าวหา ว่ามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ” และขอให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาลงโทษด้วย โดยให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณมีหนังสือถึงหน่วยงานผู้กล่าวหา เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(พค.) กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้กล่าวหา เพ่ือให้การแจ้งการกล่าวหาเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน  
 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่37 (2/2557) วนัจันทรท์ี่ 4 สิงหาคม 2557   



 

 

ร่างรายงาน กกบ. ครั้งที่ 37 นําเสนอกรรมการพจิารณา 

ประเด็น ผลการพิจารณาของ กกบ. 
(๓) หลักเกณฑ์การใช้แบบคํากลา่วหา (จ.บ.1) 

และเอกสารประกอบไม่ชัดเจน 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการทําคํากล่าวหาโดยบุคคลท่ัวไปกับ 
ผู้กล่าวหาท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ มีกําหนดไว้ชัดเจนแล้วใน ข้อ 14 
ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 21) ข้อ 6 ท่ีกําหนดให้บุคคลท่ัวไปต้องกล่าวหา
ตามแบบ จบ.1  ส่วนราชการไม่ต้องกล่าวหาตามแบบ ประเด็นนี้จึงไม่
จําต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีแต่อย่างใด  

(๔) บุคคล/หน่วยงานใดบ้างท่ีมีสิทธิกล่าวหา 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่ากระทําผิด
จรรยาบรรณ 

ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไม่จํากัดตัวบุคคลท่ีจะเป็นผู้กล่าวหา
ไว้ ดังนั้น ผู้กล่าวหาซ่ึงอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 12) ข้อ 16 ประกอบข้อ 17 ได้กําหนดวิธีการ
และขั้นตอนการรับคํากล่าวหา โดยให้ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
หรือผู้ท่ีประธานมอบหมายพิจารณารับหรือไม่รับคํากล่าวหาได้ 

ประเด็นเก่ียวกับการสอบสวน 
ประเด็น การพิจารณาของ กกบ. 

(๑) การคัดค้านกรรมการจรรยาบรรณ    
หรืออนุกรรมการสอบสวน 

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
กรรมการหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณ จึงต้องพิจารณาบทบัญญัติ  
ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ท่ี
ประกันความเป็นธรรมสูงกว่าบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547  

(๒) คําว่า “ปรากฏต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
กระทําผิดจรรยาบรรณ” ไม่มีบทบัญญัติ
หรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

- กรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถนําหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีมีผู้กล่าวหามาปรับใช้โดยอนุโลม  
- ในกรณีท่ีหน่วยงานกํากับดูแล เช่น สํานักงาน กลต. คปภ. ฯลฯ  พบการ
กระทําผิดในการจัดทําบัญชี/งบการเงิน แต่โดยกฎหมายของหน่วยงานไม่
สามารถดําเนินการสอบสวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ให้หน่วยงานดังกล่าวส่ง
เร่ืองให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้ 

(๓) ปัญหาเกี่ยวกับการอ้างพยานบคุคล และ
การเข้าให้ถ้อยคําของผู้ถูกกลา่วหา             
ผู้กล่าวหา และพยานบุคคล 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณควรกําหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
ปฏิบัติว่า กรณีใดท่ีสามารถให้ผู้ช่วยเข้าสอบสวนพร้อมผู้ถูกกล่าวหา หรือ
กรณีใดเป็นการอ้างผู้ช่วยเป็นพยานซ่ึงต้องสอบสวนคราวละหนึ่งคน ท้ังนี้ 
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถนําผู้ช่วยตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมในการค้นหา
เอกสารหรือให้ข้อมูลได้ แต่การให้ถ้อยคําต้องเป็นหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี 
เพ่ือให้การสอบสวนได้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
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ประเด็น การพิจารณาของ กกบ. 
(๔) ประเ ด็นปัญหาการ ย่ืน เอกสารหรือ

พยานหลั ก ฐ าน ต่ อคณะก ร รมก า ร
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการโดย
วิ ธีส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน  ตาม
ข้อบังคับสภาฯ (ฉบับท่ี 12) ข้อ 19   
ซ่ึงหากผู้ ย่ืนไม่ปฏิบั ติตามข้อบังคับฯ   
ผลจะเป็นอย่างไร 
 

เป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดท่ีต้องพิจารณาในหลายวิธีการ เช่น การส่งทาง
โทรสาร การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ซ่ึงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
ดังนั้น จึงเห็นควรให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีมีอยู่ไปพลางก่อน และให้
สภาวิชาชีพบัญชีดําเนินการทบทวนหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติต่อไป 
 

(๕) ข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน พ.ศ.2550 มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ สอบสวนผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหา
ไว้  

ให้สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ สอบสวนผู้กล่าวหา และ  
ผู้ถูกกล่าวหาให้ชัดเจน โดยให้นําบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาประกอบด้วยโดยจะเขียนในข้อกําหนดหรือ
จะอ้างอิงถึงก็ได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สะดวกและชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

(๖) ข้ อกํ าหนดสภา วิ ช าชี พบัญชี  เ ร่ื อ ง
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ.2550 
มิได้กําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้กล่าวหา  
ผู้ถูกกล่าวหา และพยานบุคคล ในการ  
นําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้าร่วมรับ
ฟังการสอบสวน 
 

สิทธิของคู่กรณีเกี่ยวกับการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการ
สอบสวนสามารถนําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้บังคับได้ จึงไม่จําต้องกําหนดไว้ในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีอีก 
 

(๗) ข้ อ กํ า หนดสภา วิ ช าชี พบัญชี  เ ร่ื อ ง
หลัก เกณฑ์และวิ ธีการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550  
ข้อ 14 บุคคลที่สามารถแปลและรับรอง 
คําแปลภาษาต่างประเทศจําเป็นต้องมี
คุณวุฒิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(พ .ศ . 2540 )  ซ่ึ ง ออกตามความใน  
พ.ร.บ.วิ ธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 หรือไม่ 

การย่ืนพยานเอกสารซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศในกระบวนการพิจารณา
จรรยาบรรณ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไม่ม่ันใจในความถูกต้องของพยานเอกสารซ่ึงเป็นภาษา 
ต่างประเทศ จะให้มีบุคคลท่ีสาม (Third party) ท่ีน่าเชื่อถือรับรอง  
ความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ เช่น กรมการกงสุล เป็นต้น  
 

(๘) ข้ อกํ าหนดสภา วิ ชาชี พบั ญชี  เ ร่ื อ ง 
หลั กเกณฑ์และวิ ธี การสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 
ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการสอบสวนหรือ
ดําเนินการประชุมต้องมีอนุกรรมการเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม” ซ่ึง
ขัดแย้งกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิชาชีพ
บัญชี พ .ศ .2547 และข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ไขเร่ืองการกําหนดองค์ประชุมใน
ข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป  
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ประเด็น การพิจารณาของ กกบ. 
ประเด็นเก่ียวกับการพิจารณาลงโทษ 
(๑) การออกเสียงเพ่ือตัดสินของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่ได้เป็น
การลงมติโดยเสียงข้างมากอย่าง
แท้จริง 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวน 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีความเห็นแตกต่างกันมากกว่า 2 กลุ่ม ตามระเบียบ
คณะกรรมการจรรยาบรรณว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านผู้ทําบัญชีและด้าน
ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2556 ท้ัง 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับแนววินิจฉัยของ กกบ.  
 

(๒) การอ้างอิงข้อกฎหมายกรณีผู้ ถูก
กล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณ
โดยมีช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกัน
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ 
(มีกฎหมายฉบับใหม่ยกเลิกกฎหมาย
ฉบับเก่าแล้ว) 

กกบ. ได้พิจารณาว่าการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณหรือไม่ จะต้องพิจารณาและอ้างอิงท้ังกฎหมายเก่าและกฎหมาย
ใหม่ควบคู่กัน ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ถือปฏิบัติตามแนววินิจฉัย
ของ กกบ. ต่อไป  
 

(๓)  ระเบียบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้าน
ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2556 ข้อ 20.1 
ไม่ได้นําปัจจัยยืนโทษ/ปัจจัยลดโทษ   
มาพิจารณาประกอบการตัดสินโทษ
ด้วย 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ไขระเบียบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาและลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้านผู้สอบบัญชี พ.ศ.2556 ในการพิจารณาและตัดสินโทษ   
ในข้อ  20.1 โดยเ พ่ิมเ ร่ืองปัจจัยยืนโทษ/ปัจจัยลดโทษมาพิจารณา
ประกอบการตัดสินโทษด้วยเช่นเดียวกับระเบียบฯ ด้านผู้ทําบัญชี  

    วาระท่ี 3.2  ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีทบทวน 
 ตามมติ กกบ. 

เรื่อง มติท่ีประชุม 

1. กกบ .  ในกา รประชุ ม  ค ร้ั ง ท่ี  36 
(1/2557) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557 ได้
พิจารณาร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) โดยท่ี
ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี นําร่าง
กรอบแนวคิดฯ  กลับไปทบทวนโดยอาจ
พิจารณาตัดบทท่ี ๒ ออก หรือเขียนคําอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือรอให้ IASB จัดทําบทท่ี ๒ ของ 
Conceptual Framework for Financial 
Reporting ให้แล้วเสร็จ ก่อนสภาวิชาชีพบัญชี
โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

       ท่ีประชุมมีมติให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) โดยให้ตัดบทท่ี ๒ ออก แต่
ยังคงให้เรียงบทตาม IASB คือ ๑ , ๓ , ๔  และให้หมายเหตุต่อท้ายว่า “กรอบ
แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังไม่รวมบทท่ี 2 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการยกร่างโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Accounting Standard Board : IASB) ” เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนต่อผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก่อนนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปและรายงานให้ กกบ. 
ทราบด้วย 
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เรื่อง มติท่ีประชุม 

จัดทําร่างกรอบแนวคิดฯ ฉบับสมบูรณ์ และ
นําเสนอ กกบ. พิจารณาอีกคร้ัง 

2. สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือท่ี สวบช . 
1231/2557 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 
นําส่งร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) ซ่ึงสภาวิชาชีพ
บัญชีได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
ร่างกรอบแนวคิดฯ โดยเพ่ิมเติมข้อความ
ต่อท้ายบทท่ี 2 ว่า “บทนี้ไม่เกี่ยวข้อง” 

 

    วาระท่ี 3.3  ความคืบหน้าการตอบแบบประเมินของเครื่องมือการพัฒนาด้านบัญชี  (Accounting Development 
Tool : e-ADT) 

เรื่อง มติท่ีประชุม 

1. เรื่องเดิม 
      กกบ. ในการประชุมคร้ังท่ี 36 เม่ือวันท่ี 
1  เมษายน  2557 มีม ติมอบหมายใ ห้
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกํากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 
ดําเนินการตอบแบบประเมินของเคร่ืองมือการ
พัฒนาด้านบัญชี Accounting Development 
Tool (e-ADT) : Assessment Questionnaire 
on a country’s capacity for high quality 
corporate reporting ซ่ึงใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถ 
(Capacity Building) ในการจัดทํามาตรฐาน 
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลสําหรับการ
รายงานข้อมูลของกิจการรวมท้ังใช้วัดระดับ
ของการพัฒนาทางสภาวะแวดล้อมทางการ
บัญชี (Accountancy Environment) ของ
แต่ละประเทศ และขอความร่วมมือจากสภา
วิชาชีพบัญชี และสํานักงาน ก.ล.ต. ในการให้
ข้อมูลประกอบการตอบแบบประเมินดังกล่าว 
ก่อนรายงานผลการประเมินให้ กกบ. ทราบ 
2. การดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ  
    (1) คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาจบัคู่
หมวด/หัวข้อของแบบประเมิน ADT กับ
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องและได้ขอข้อมูล

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอ ดังนี้ 
1. ให้ชะลอการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม e-ADT ผ่านระบบประเมินของ 
UNCTAD ออกไปก่อน 
2. ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกันศึกษาข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนท่ีพบจากการตอบแบบประเมิน ADT ดังกล่าว เพ่ือทําการปรับปรุง
แก้ไขและเพ่ือพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางการบัญชีของประเทศไทยต่อไป 
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เพ่ือประกอบการตอบแบบประเมินของเคร่ืองมือการพัฒนาด้าน
บัญชี (ADT) จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชี และ
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น 
    (2) คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ข้ันตอนและวิธีการเข้าร่วมการประเมินตนเองด้วยระบบ e-ADT กับ
UNCTAD ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้รับแจ้งว่าในปัจจุบันการเข้าร่วม
การประเมินดังกล่าวแต่ละประเทศจะต้องสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายให้แก่ UNCTAD ประมาณ 1,084,428 บาท 

 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน   5  เรื่อง 

เรื่องท่ี 1  สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการเลือกต้ังนายกสภาวิชาชีพบัญช ี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวาระปี 2557 – 2560 
     สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งให้ กกบ. ทราบว่า นายประสัณห์ เชื้อ
พานิช เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกสามัญในท่ีประชุมใหญ่ให้
ดํารงตําแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในวาระปี 2557 – 2560 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2   กรณีผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555) ยื่นฟ้อง กกบ. 
ต่อศาลปกครองกลาง 
       เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทําคํา
คัดค้านคําให้การย่ืนต่อศาลและไม่ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปภายในระยะเวลาตามท่ีศาล
กําหนดตามข้อ 47 วรรคสองและวรรคสาม แห่งระเบียบของท่ีประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 อีกท้ังผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องใดๆต่อศาล 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3   สภาวิชาชีพบัญชีนําแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการ
บันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
         สภา วิชาชีพบัญชี  ไ ด้นํ าประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 
5/2557 เร่ือง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้น
ปันผล (STOCK DIVIDEND) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
131 ตอนพิเศษ 67 ง ลงวันท่ี23 เมษายน 2557 และเผยแพร่
ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 4  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี          
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 และระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงินและร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชี จํานวน 2  ฉบับ  
              สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. 456/2557 ลงวันท่ี 
18 มีนาคม 2557 นําส่งวาระการประชุมท่ีเกี่ยวเนื่องกับร่างมาตรฐาน
การบัญชี เพ่ือเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี ้

(1) ร่างกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน         
(ฉบับปรับปรุง 2557) 

(2) ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการบันทึกบัญชี    
หุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)  

 

(1)  ให้สภาวิชาชีพบัญชีนําร่างกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2557) กลับไปทบทวน
ตามข้อสังเกตของ กกบ. ก่อนนําเสนอ กกบ. พิจารณาอีกคร้ัง   
(2) ให้ความเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการ
บันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) ก่อนสภาวิชาชีพ
บัญชีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดทํา
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเผยแพร่ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และให้รายงาน กกบ. เพ่ือทราบด้วย 
 

เรื่องท่ี 2  การปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ 
            ด้วยนางสุดจิตร์  บุญประกอบ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพบัญชี ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ ประกอบกับท่ีผ่านมามีผู้
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษของคณะกรรมการจรรยาบรรณหลายราย ซ่ึงจาก
การพิจารณาประเด็นท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่จะเป็น
ประเด็นท่ีผู้ อุทธรณ์ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ประกอบกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมใหม่ ฝ่ายเลขานุการ
ได้นําเสนอท่ีประชุม กกบ. ดังนี้ 
           - การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ 

(1 )  นํ า เสนอรายชื่ อบุ คคลที่ เ ห็นสมควรแ ต่ ง ต้ั ง เป็ น
อนุกรรมการทางด้านวิชาชีพบัญชีแทน นางสุดจิตร์ บุญประกอบ 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพบัญชี ท่ีขอลาออก  รวมท้ัง
ปรับเปลี่ยนอนุกรรมการ  ท่ีเป็นผู้แทนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากในหลายคร้ังสํานักงาน 
ก.ล.ต. อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นผู้กล่าวหาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี แล้วให้เพ่ิมเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ
บัญชีแทน 

(2) ปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการทางด้านกฎหมาย 
จากเดิมกําหนดไว้ 3 ท่าน ให้มีเพียง 2 ท่าน 

ท่ีประชุมมีมติการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์  ดังนี้  

(1) รับทราบการลาออกจากตําแหน่งอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ของนางสุดจิตร์ 
บุญประกอบ และมีมติให้แต่งต้ัง ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย เป็น
อนุกรรมการแทน 

(2) แต่ง ต้ัง  นางภัทรา  โช ว์ศรี  เป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์แทนอนุกรรมการ
ท่ีเป็นผู้แทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ปรับปรุงโครงสร้างของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยลดจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากเดิมท่ีกําหนดไว้
จํานวน 3 ท่าน เหลือเพียง 2 ท่าน 

(4) ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหน่งของอนุกรรมการ เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตาม
โครงสร้างใหม่  

(5) ให้ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ี
ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ทุกรอบ 2 ปี  

 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 
ครั้งที ่36 (1/2557) วนัอังคารที่ 1 เมษายน 2557   
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           (3) ปรับเปลี่ยนตําแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการจาก 
“ผู้อํานวยการสํานักกํากับดูแลธุรกิจ” เป็น “ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
บัญชีธุรกิจ” และตําแหน่งอนุกรรมการ จาก “ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมายและคดี” เป็น “ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย” 

   - การทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีของ
คณะอนุกรรมการฯ 

   เนื่องจากคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ มิได้กําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังเช่น การกําหนดวาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 59 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ทําให้วาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการมีอยู่
ตลอด ไป  เ ว้ นแ ต่  กกบ .  จะ ได้ มี ม ติ ใ ห้ป รับป รุ งคํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนั้น   ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นควรเสนอ
ให้ กกบ. กําหนดระยะเวลาการทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบ และ
อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ในทุกรอบ 2 ปี 
 

เรื่องท่ี 3  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)  
           (1)  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 59 
กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซ่ึง
มีองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง 11 คน 
(มาตรา 59 (2)) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านวิชาการบัญชี 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย 1 คน (มาตรา 59 (3)) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  
           (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 59(3) จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งในวันท่ี 22 มิถุนายน 2557 โดยกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิแต่ละท่านมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งมาแล้ว ดังนี้ 
 

ชื่อกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 
1. นายธวัช ภูษิตโภยไคย  ด้านวิชาการ

บัญชี 
ครบ 1 วาระ ในวันท่ี   
22 มิ.ย. 57 

2.นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย  ด้านวิชาการ
บัญชี 

ครบ 1 วาระ ในวันท่ี   
22 มิ.ย. 57 

3.นายธิติพันธ์ุ  เชื้อบุญชัย ด้านกฎหมาย ครบ 2 วาระ ในวันท่ี   
22 มิ.ย. 57 

           

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
ซ่ึง ณ ปัจจุบัน อยู่ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการ เนื่องจากมี   
พระราชกฤษฎีกายุบสภา เ ม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2556   
จะมีอํานาจแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กกบ. หรือไม่ 
ประกอบกับแนวปฏิบัติท่ีผ่านมาเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการ
สรรหา เพ่ือแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกบ. สอดคล้อง
กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
หรือไม่   

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ฝ่ายเลขานุการ กกบ. จึงขอถอนวาระการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กกบ. ออกจากวาระการ
ประชุมในครั้งนี้ ไปก่อน เ พ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้ศึกษา   
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ ยวข้องก่อนดําเนินการให้ เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป 

 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

        (3) ประเด็นเพ่ือพิจารณา 
               (3.1) เนื่องจากนายธวัช ภูษิตโภยไคย และนางสาวจงจิตต์ 
หลีกภัย ได้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชีเพียงวาระเดียว 
และท่ีผ่านมานายธวัชฯ และนางสาวจงจิตต์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ กกบ. มาโดยตลอด ฝ่ายเลขานุการ  
จึงเห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีแต่งต้ังให้นายธวัชฯ และนางสาวจงจิตต์ฯ  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชีต่ออีกหนึ่งวาระ 
               (3.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คือนายธิติพันธ์ุ 
เชื้อบุญชัย  ได้ดํารงตําแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว ซ่ึงตามมาตรา 59 
กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
ไม่ได้  จึงเห็นสมควรให้กรรมการ กกบ. โดยตําแหน่ง เสนอรายชื่อพร้อม
ประวั ติของบุคคลท่ีเ ห็นสมควรได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นกรรมการ  
ผู้ทรง คุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน 1  ท่าน โดยแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
ทราบ ก่อนนําเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน  2 เรื่อง    

 เรื่องท่ี 1   สภาวิชาชีพบัญชีสรุปมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2555  ท่ีได้ลงประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 
2557 จํานวน 16 ฉบับ 
            สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือท่ี สวบช. 456/2557 ลงวันท่ี 
18 มีนาคม 2557 แจ้งให้คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีทราบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 
2557 สภาวิชาชีพบญัชีได้นํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับปรับปรุง 2555 จํานวน 16 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาและเผยแพร่ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว  
 

    ท่ีประชุมรับทราบ กรณีสภาวิชาชีพบัญชีนํามาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2555 
จํานวน 16 ฉบับ  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่
ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th แล้ว โดยมี
ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
    (1) ขอให้สภาวิชาชีพบัญชี เผยแพร่การใช้มาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ ปรับปรุง 2555 ท้ัง 
16 ฉบับ ให้แก่ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมท้ัง 
ควรจัดการสัมมนาให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วย 

    (2) ขอความร่วมมือให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งไปยัง
บริษัทในตลาดทุนซ่ึงอยู่ในการดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. กรณี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ
ปรับปรุง 2555 จํานวน 16 ฉบับ ซ่ึง ได้ลงประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว    
 

  เรื่องท่ี 2  สรุปผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2556 และระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 
2556 

          สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. 456 /2557 ลงวันท่ี 18 

มีนาคม 2557 รายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีไตรมาส  
ที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 และไตรมาสที่ 4 
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556  

   ท่ีประชุมรับทราบ 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องอ่ืนๆ  จํานวน  1  เรื่อง 

- แนวทางการพัฒนาวิชาชีพบัญชีโดยใช้ ADT (Accounting  
Development Tool) ในการประเมินวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 

1. ความเป็นมา  
                การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(UNCTAD) ได้จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและ
รายงาน (Intergovernmental Working group of Experts on 
International Standards of Accounting and Reporting: ISAR) 
คร้ังท่ี 30 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี 5-8 
พฤศจิกายน 2556 โดยในการประชุมได้เน้นความสําคัญเร่ืองประโยชน์
ของเคร่ืองมือพัฒนาทางการบัญชี (Accounting Development 
Tool: ADT) ซึ่งจะช่วยประเทศสมาชิกในการประเมินกฎระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ สถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถประเมินประเทศตนเองเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของโลก ทําให้สามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เห็นช่องว่างระหว่างประเทศของตนกับเกณฑ์มาตรฐานของโลก  

2. ข้อพิจารณา 

   เนื่องจาก Accounting Development Tool (ADT) จะมีประโยชน์ 
เป็นอย่างย่ิงสําหรับแต่ละประเทศในการประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ในการจัดทํามาตรฐาน 
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลสําหรับการรายงานข้อมูลของกิจการ
รวมท้ัง ใช้วัดระดับของการพัฒนาทางสภาวะแวดล้อมทางการบัญชี 
(Accountancy Environment) ของแต่ละประเทศ  
              กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นว่าเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพบัญชีของไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ประเทศไทยควรมีการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมิน Accounting Development Tool : 
Assessment Questionnaire on a country’s capacity for high-
quality corporate reporting ซ่ึงแบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพ่ือช่วย
ให้ผู้วางนโยบายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในการจัดลําดับความสําคัญ
ของนโยบายพัฒนาทางการบัญชี และยังเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้
ในการประเมินความสามารถของประเทศนั้นๆ ในการจัดทํารายงานที่มี
คุณภาพ (High-Quality Corporate Reporting) เพ่ือท่ีจะระบุช่องว่าง
และแนวทางแก้ไขต่อไป แบบสอบถามนี้ยังเป็นเคร่ืองมือในการวัดระดับ
ความสามารถของประเทศน้ันๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล 
(International Standards) และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

    ท่ีประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการ
กํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทยดําเนินการ
ตอบแบบประเมิน  Electronic Accounting Development Tool  

(e-ADT): Assessment Questionnaire on a country’s capacity for 

high-quality corporate reporting โดยขอความร่วมมือจาก  
สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงาน ก.ล.ต. ในการให้ข้อมูล
ประกอบการตอบแบบประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานผลการ
ประเมินให้ กกบ.ทราบต่อไป  

 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง 

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี      
จํานวน 5 ฉบับ  

สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. 2470 /2556 ลงวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2556 นําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี จํานวน 5 ฉบับ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 

(1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  
งบกระแสเงินสด 

(2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  
ผลประโยชน์ของพนักงาน  

(3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

(4) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555 ) เร่ือง  
การด้อยค่าของสินทรัพย์  

(5) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

         ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่าง
มาตรฐานการบัญชี ท้ัง 5 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและความเห็นของ กกบ. ก่อนสภาวิชาชีพบัญชี 
นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้
และรายงาน กกบ. เพ่ือทราบต่อไป   
 
 
 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน  1 เรื่อง    

- สภาวิชาชีพบัญชีนํามาตรฐานการบัญชี จํานวน 4 ฉบับ และ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
            สภาวิชาชีพบัญชี ได้นํามาตรฐานการบัญชี จํานวน 4 ฉบับ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ลงประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 พิเศษ 167 ง ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2556 และเผยแพร่ทางเวปไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว  ดังนี้ 

1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 27/2556 เร่ือง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 28/2556 เร่ือง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 

ครั้งที ่35 (7/2556) วนัพฤหัสบดีที ่26 ธันวาคม 2556 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

3. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 29/2556 เร่ือง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  

4. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 30/2556 เร่ือง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล     

5. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 31/2556 เร่ือง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์  

6. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 32/2556 เร่ือง มาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 4 เรื่อง 

 เรื่องท่ี 1  ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการ
กล่าวหา และหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
         คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ในการ
ประชุม ครั้งที่ 25 (4/2555) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 มีมติให้
แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในกระบวนการกล่าวหา 
และการพิจารณาความผิดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกบ .  ได้ลงนามในคําสั ่ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ 9/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหาและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาความผิดและการลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้ว   

ท่ีประชุมมีมติให้เพ่ิม “ผู้แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ” 
ในองค์ประกอบของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการ
กล่าวหาและหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการ
ลงโทษผู ้ประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ีตามท่ีฝ่ายเลขานุการ
นําเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการยกร่าง
คําสั่งก่อนเสนอประธาน กกบ. ลงนามต่อไป 

 เรื่องท่ี 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
          - ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....  

- ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และคุณสมบัติของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. .... 
           (2.1) สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. ๑187/ 2556 ลงวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2556 นําส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไขตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี คร้ังท่ี 30 (2/2556) เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2556 และผ่านความ
เห็นชอบจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ให้ กกบ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน 2 ฉบับ  
            (2.2) กกบ. ในการประชุมคร้ังท่ี 33(5/2556) เม่ือวันท่ี 27 
สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีท้ัง 2 ฉบับ 
ให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงให้เหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนนําเสนอ กกบ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
            (2.3) คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3 (2/2556) เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 ได้
ร่วมกันพิจารณาทบทวน และปรับปรุงร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี 
ท้ัง 2 ฉบับ และนําเสนอ กกบ. พิจารณา 
 

1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึง
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ท้ัง 2 ฉบับ ได้แก่  
        1 .1 ร่ าง ข้อบั งคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....  
        1 .2 ร่ าง ข้อบั งคับสภาวิชาชีพบัญชี  ว่ า ด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ฝ่าย
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. ก่อนนําส่งสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือลงประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
2. เห็นชอบให้สภาวิชาชีพบัญชีปรับปรุงแก้ไขวันบังคับใช้
ในร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วย ค่าบํารุงสมาชิก 
และค่าธรรมเนียม พ.ศ.... ให้สอดคล้องกับร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีท้ัง 2 ฉบับข้างต้น ตามท่ีคณะอนุ 
กรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัช ี 

ครั้งที ่34 (6/2556) วนัพุธที ่11 ธันวาคม 2556 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

เรื่องท่ี 3    การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี  
จํานวน 3 ฉบับ และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 2 ฉบับ 
          สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช.  2050 /2556  ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2556 นําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี จํานวน 3 ฉบับ และร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 2 ฉบับเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 
                   (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง รายได้  
                   (2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

(3) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555)  
เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  
                   (4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555)เร่ือง การรวมธุรกิจ 
                  (5) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน 
 

     ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่าง
มาตรฐานการบัญชี และร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ท้ัง 5 ฉบับ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกต  
และความเห็นของกรรมการ ก่อนสภาวิชาชีพบัญชีนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้และ
นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ทราบต่อไป 

เรื่องท่ี 4  การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 015 (1/2556) 
          สืบเนื่องจากกรณีท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้กล่าวหา) มีหนังสือถึง
นายกสภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบ 
การลงบัญชี และงบการเงินรอบปีบัญชี 2552 ของบริษัท MAC พบข้อ 
บกพร่องท่ีมีสาระสําคัญ โดยผู้อุทธรณ์ (ผู้ถูกกล่าวหา)เป็นผู้สอบบัญชีท่ีลง
ลายมือชื่ อ รับรองการสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงิ นฉบับดั งกล่ าว     
ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่ามีมูลกระทําความผิดจรรยาบรรณ     
และยังไม่สิ้นสิทธิกล่าวหา จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวน 
ต่อมาคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณารายงานการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นท่ีคณะอนุ 
กรรมการสอบสวนเสนอ จึงมีคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณลงโทษผู้ถูก
กล่าวหา โดยให้พักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 
49 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ซ่ึง ผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ จึงมี
หนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(กกบ.) ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556  
             
    
 
 
 

(1) อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 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 ฉบับท่ี ทส 8/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2556 และ 
      (1.3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทําคํา
วินิจฉัยตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
  (2) เห็นชอบให้แจ้งข้อสังเกตไปยังคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ 2 เรื่อง คือ  
      (2.๑) การพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาลงโทษ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
      (2.๒) การอ้างอิงข้อกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณา
จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพบัญชี  ตาม ท่ี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์เสนอ 
 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพือ่ทราบ  จํานวน  3 เรื่อง    

 เรื่องท่ี 1   การดําเนินการตามมติของที่ประชุม กกบ.ครั้งท่ี 33 
(5/2556) 
            (1) ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือท่ี พณ 0819/1913 ลงวันท่ี 24 
กันยายน 2556 แจ้งมติท่ีประชุม กกบ. ให้สภาวิชาชีพบัญชีทราบและ
ดําเนินการตามมติของท่ีประชุม กกบ.    
            (2) ยกร่างคําสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้กับธุรกิจของประเทศ
ไทย และนําเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน กกบ.)    ลงนามคําสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งอนุกรรมการท่ี
เป็นหน่วยงานให้ส่งชื่อผู้แทน และจัดเตรียมการประชุมต่อไป   
            (3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์และวิ ธี การ เ ข้ า รับการฝึ กอบรมหรื อ เ ข้ า ร่ วม
ประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 และได้
นําเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการในการประชุมคราวนี้ด้วย 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เรื่องท่ี 2    สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการพิจารณา และการดําเนินการ
ตามข้อสังเกตของ กกบ.  
   สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ ท่ี สวบช.1861/2556 ลงวันท่ี 
17 กันยายน 2556 แจ้งผล การพิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ของ กกบ. แล้ว  
 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 3   สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งว่าได้นํามาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญช ี 
ท่ี กกบ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จํานวน 6 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

สภาวิชาชีพบัญชี มีหนังสือ ท่ี สวบช.2050/2556  ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2556 แจ้งผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กกบ. คร้ังท่ี 31 
(3/2556) เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 โดยได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อความในมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ท้ัง 6 ฉบับ และได้นําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 เล่มท่ี 
130 ตอนพิเศษ 107 ง 
 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

 

 

เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

 เรื่องเพื่อพิจารณา  จํานวน 2 เรื่อง 

 เรื่องท่ี 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน การบัญชี 
จํานวน 2 ฉบับ และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จํานวน 2 ฉบับ 
          สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. 1187/ 2556 ลงวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2556 นําส่งร่างมาตรฐานการบัญชี จํานวน 2 
ฉบับ และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(กกบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๐ 
(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 
            (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) 
เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  
            (2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
            (3) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี ๒ 
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
            (4) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี ๕ 
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ท่ีถือไว้เพ่ือขายและ
การดําเนินงานท่ียกเลิก 
 

  1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐานการบัญชี 
และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท้ัง 4 ฉบับ โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ ก่อน
สภาวิชาชีพบัญชีนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้  
มีผลบั งคับ ใช้  และนํ า เสนอคณะกรรมการกํ ากับ ดูแล  
การประกอบวิชาชีพทราบต่อไป 

    2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค   
ในการจัดทํามาตรฐานการบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับสากล 
โดยมอบหมายรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการ 

เรื่องท่ี 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี จํานวน 2 ฉบับ   
       สรุปสาระสําคัญของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี ดังนี้ 
         (1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม ประชุมสัมมนาของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ....  
               (1.1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี ๑๕) 
เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐ 
               (1.2) ร่างข้อบังคับฉบับนี้กําหนดเกี่ยวกับ 
                       -  การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา  
                       -  ผู้จัดการอบรมหรือประชุม สัมมนา  

    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
ท้ัง 2 ฉบับ  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี พิจารณาทบทวนปรับปรุง ให้เหมาะสม ถูกต้อง 
สอดคล้องกับสถานการณ์ ก่อนนําเสนอ กกบ . พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดแูลการประกอบวิชาชีพบัญชี  

คร้ังที ่33 (5/2556) วันอังคารที ่27 สิงหาคม 2556 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

         (2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี 
พ.ศ. ....  
                (2.1) ยกเลิกข้อบังคับสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบับท่ี ๖) 
เร่ือง ผู้ทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                (2.2) ร่างข้อบังคับฉบับนี้กาํหนดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี 

   เรื่องเพื่อทราบ  จํานวน  6 เรื่อง 

 เรื่องท่ี 1  การแจ้งผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส 014 
(3/2555) 
             ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. ท่ี 
2/2556 เร่ือง คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555)) 
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน กกบ.) และกรรมการทุกท่าน
ท่ีเข้าร่วมประชุมลงนามครบถ้วนแล้ว และมีหนังสือแจ้งผลของคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทราบตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2556 ดังนี ้
              (1) ผู้อุทธรณ ์

               (2) ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ออกคาํสัง่ทาง
ปกครองเดิม)  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 2 การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการตามมติท่ีประชุม 
กกบ. ครั้งท่ี 32 (4/2556) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 
           (2.1) ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานการบัญชี ท้ัง 2 ฉบับ 
ได้แก่ ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า และฉบับท่ี 
24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันตามท่ีกรรมการขอแก้ไข และได้นําส่งให้สภา
วิชาชีพบัญชีดําเนินการนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
หนังสือท่ี พณ 0819/ 1549 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
แล้ว 
           (2.2) ยกร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง
กํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย และนําเสนอ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน กกบ.) ลงนามคําสั่ งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้ง
อนุกรรมการท่ีเป็นหน่วยงานให้ส่งชื่อผู้แทน และจัดเตรียมการ
ประชุมต่อไป   
 
 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

เรื่องท่ี 3   สภาวิชาชีพบัญชีนําส่งร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
เพ่ือทราบ จํานวน 2 ฉบับ  โดยเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
          (3.1) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  พ.ศ. .... มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การฝึกหัดงาน การทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี การขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ สอบบัญชี  และ
ค่าธรรมเนียม  
          (3.2) ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการประชุม
ใหญ่และการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. ....มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ วิธีการประชุมการเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมพิจารณาวิธีการ
เสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ การอภิปราย และการลงมติ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 4   ผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี             
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 
     สภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือท่ี สวบช. 1187 /2556 ลงวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2556 รายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และเมษายน – มิถุนายน 
2556 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี  5   สํานกังาน ก.ล.ต. นําส่งเรื่องคณะกรรมาธิการยุโรป
ยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยว่า
เทียบเท่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป 
          สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือท่ี กลต.กช. 1447/2556 ลงวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2556 เร่ือง คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับระบบการ
กํากับดูแลผู้สอบ บัญชีในตลาดทุนไทยว่าเทียบเท่ามาตรฐานของ
สหภาพ ยุโรป ถึงประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ 
วิชาชีพบัญชี เพ่ือแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) (“EC”) กําหนดให้บริษัทต่างประเทศท่ีประสงค์จะ
เสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรป (“EU”) ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทนั้น ต้องไปข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานอิสระท่ีทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศสมาชิก EU เว้นแต่ประเทศ 
เหล่านั้นมีระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
มาตรฐานของสหภาพยุโรป  
          สําหรับประเทศไทย ก.ล.ต. ได้ดําเนินมาตรการหลาย
ประการนับต้ังแต่ปี 2553 เพ่ือยกระดับการกํากับดูแลผู้สอบบัญชี
ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 
2553 และการเข้าตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของ
สํานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสังกัด รวมท้ัง ได้ประสานงานกับ 
EC เพ่ือขอให้ EC ยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีของ
ประเทศไทย ซ่ึงในการประชุมของ EC เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมรับทราบ 



เรื่อง มตทิีป่ระชุม 

ได้มีมติยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
มาตรฐานเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนอีก 9 ประเทศ เช่น 
บราซิล ไต้หวัน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น การท่ี EC ให้การ
ยอมรับระบบการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทย ทําให้
ประเทศสมาชิก EU และประเทศไทยสามารถให้ความไว้วางใจซ่ึงกัน
และกันในการตรวจสอบการทํางานของสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ดําเนินการโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้ (mutual reliance) ทําให้บริษัท
ไทยสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิก EU ได้สะดวก
ย่ิงข้ึน โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชี ท่ีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานโดยไม่ต้องไปข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ี
กํากับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศสมาชิก EU ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพใน การแข่งขันให้แก่บริษัทไทยและทําให้วิชาชีพสอบบัญชี 
ของไทยเป็นท่ีน่าเชื่อถือในสายตานานาชาติ 
 
 เรื่องท่ี 6  สภาวิชาชีพบัญชีนําส่งร่างข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ... 
             สรุปเนื้อหาท่ีสําคัญของร่างข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... ดังนี้  
             (1) ผู้สอบบัญชีใดตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินเกิน ๒๐๐ รายต่อปี ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีนั้นตรวจสอบบัญช ี
เกินกว่าความรู้ ความสามารถ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติตนในลักษณะท่ีทําให้เกิดความเสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพบัญชี  (เดิมกําหนดไว้ 300 รายต่อปี)  
             (2) ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อกิจการท่ีตนจะลงลายมือชื่อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินในปีถัดไปท่ีเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันท่ี 
๓๐ มิถุนายนของทุกปี  
            (3) ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งยืนยันรายชื่อกิจการท่ีตนลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี  ดังนี้   
                - กิจการท่ีตนลงลายมือชื่อต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน  ต้องแจ้งภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายนของปีท่ีลงลายมือชื่อ  
                - กิจการท่ีตนลงลายมือชื่อต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ต้องแจ้งภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปีท่ีลงลายมือชือ่   
            (4) ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้         
ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชมีีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

    ท่ีประชุมมีมติรับทราบการออกข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้  
    (1) สภาวิชาชีพบัญชีควรมีการชี้แจงถึงข้อพิจารณาในการ
กําหนดจํานวนรายธุรกิจจํานวน 200 ราย ให้ผู้สอบบัญชีได้รับ
ทราบ ถึงแม้จะมีผู้สอบบัญชีเพียง 350 คนท่ีลงลายมือชื่อเกิน 
200 รายธุรกิจก็ตาม ซ่ึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวอาจมีศักยภาพ 
และบุคคลากรเพียงพอท่ีจะรับงานสอบบัญชีได้เกินกว่า 200 
รายธุรกิจก็ได้ คณะกรรมการจรรยาบรรณควรได้พิจารณาใน
ประเด็นนี้ประกอบด้วยก่อนท่ีจะตัดสินว่าผู้สอบบัญชีท่ีลง
ลายมือชื่อเกินกว่า 200 รายธุรกิจปฏิบัติงานในลักษณะท่ีทํา
ให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ 

    (2) ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีศึกษาระบบการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีของประเทศอ่ืน เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน   
ว่ามีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนรายธุรกิจในการตรวจสอบบัญชี
หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการออกข้อกําหนดดังกล่าว 
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีควรเน้นการกํากับดูแลคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในเชิงส่งเสริมและพัฒนา
มากกว่าการพิจารณาโทษจรรยาบรรณ 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

ครั้งท่ี 32 (4/2556) 
วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2556 

1. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน
การบัญชี จํานวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 
      (1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง สัญญาเช่า  
      (2) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
การพิจารณาของท่ีประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการ 
บัญชี จํานวน 2 ฉบับ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 
โดยให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
กฎหมายของ กกบ. ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคํารูปแบบ 
และเนื้อหาโดยให้คงสาระสําคัญของร่างมาตรฐานฯ ไว้ 
แล้วให้ฝ่ายเลขานุการส่งให้สภาวิชาชีพบัญชีนํา 
มาตรฐานการบัญชีท้ัง 2 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับและนําเสนอ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ทราบต่อไป 

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

    (2) การกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของ
สภาวิชาชีพบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (3) การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 สําหรับสํานักงาน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 

    (4) การดําเนินการตามผลการหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  กรณีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไม่ดําเนินการตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ของ กกบ. 

 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

    ท่ีประชุมมีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษา
แนวทางในการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของ
ประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีให้
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบ
บัญชีของประเทศไทยให้น่าเชื่อถือย่ิงข้ึน และรองรับ
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 โดยมอบหมายให้นายธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย  
เป็นประธานอนุกรรมการ   
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 

 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

ครั้งท่ี 31 (3/2556) 
วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

1. เรื่องเพ่ือพิจารณา  
    (1) ผลการหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกากรณี คณะกรรมการจรรยาบรรณไม่
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของกกบ.  
         (1.1) เรื่องเดิม 
                  คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้พิจารณาอุทธรณ์และมี  
คําวินิจฉัยให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาโทษของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 3 ราย และคณะ 
กรรมการจรรยาบรรณแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขคําสั่งตามคําวินิจฉัยของ กกบ. ได้ เนื่องจาก  
ยังมีประเด็นข้อกฎหมาย จึงขอให้ กกบ. พิจารณาท่ี
ประชุม กกบ. ได้มีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 28 
(7/2555) เม่ือวันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 ให้
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น
เกี่ยวกับอํานาจของ กกบ. กรณีพิจารณาอุทธรณ์
และมีคําวินิจฉัย ซ่ึงตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดว่า
คําวินิจฉัยของ กกบ. ให้เป็นที่สุด กกบ. จะออก  
คําวินิจฉัยโดยสั่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณใน
ฐานะที่เป็นผู้ออกคําสั่งลงโทษเป็นผู้ดําเนินการแก้ไข
คําสั่งให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ กกบ. ได้หรือไม่  
         (1.2) ข้อเท็จจริง 
                  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
มีหนังสือท่ี นร 0901/0624 ลงวันท่ี 5 เมษายน 
2556 แจ้งผลการพิจารณาตามท่ี กกบ. ขอหารือ 
(เร่ืองเสร็จท่ี 408/2556) สรุปได้ว่า กกบ. ในฐานะ
ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ จะต้องมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบผล
ของคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 โดยไม่จําต้องสั่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ในฐานะท่ีเป็นผู้ออกคําสั่งลงโทษดําเนินการแก้ไข
คําสั่งเดิมให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. 
แต่อย่างใด 
 
 
 

 
มติท่ีประชุม 
    (1) มอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    (2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ศึกษาข้อมูล
ดังกล่าว  รวมท้ังทบทวนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ของคณะทํางานกําหนดแนวปฏิบัติในการกล่าวหา 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (คําสั่ง กกบ. ท่ี 9/2555 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2555) และรายงานให้ กกบ. 
ทราบต่อไป 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

      (2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
มาตรฐานการบัญชี จํานวน 1 ฉบับ ร่างการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 2 ฉบับ 
และร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี จํานวน  
3 ฉบับ (รวม 6 ฉบับ) ดังนี้ 
           (2.1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 
เร่ือง ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2552)  
           (2.2) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ 
เงินสดให้เจ้าของ  
           (2.3) ร่างการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้า  
           (2.4) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 15 เร่ือง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน  
           (2.5) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่
เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า  
           (2.6) ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
สําหรับร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการบัญชีตาม  
(2) - (6) ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
 

2. เรื่องเพ่ือทราบ 
    (1) การแจง้ผลของคําวินจิฉัยอุทธรณ์ของ กกบ. รหัส 
013 (2/2555) 
 

    (2) สภาวิชาชีพบัญชีนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ีอวันท่ี 
27 มีนาคม 2556 (เล่มท่ี 130 ตอนพิเศษ 40 ง 
วันท่ี 27 มีนาคม 2556) รวม 6 ฉบับ 
          - ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
          - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับท่ี 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 
ท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 

มติท่ีประชุม 
    ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการบัญชี จํานวน  
1 ฉบับ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน จํานวน 2 ฉบับ และร่างการตีความมาตรฐาน 
การบัญชี จํานวน 3 ฉบับ รวมจํานวน 6 ฉบับ ตามท่ี 
สภาวิชาชีพบัญชีนําเสนอ และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการแจ้งมติของท่ีประชุมให้สภาวิชาชีพบัญชี
ทราบก่อนนําร่างมาตรฐานการบัญชี  ร่างการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และร่างการตีความ 
มาตรฐานการบัญชี ท้ัง 6 ฉบับ ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

         - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 
การรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
         - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง 
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
         - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลและ 
การด้อยค่า 

 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

ครั้งท่ี 30 (2/2556) 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2556 

1. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    (1) การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 
014 (3/2555) 
          (1.1) การกล่าวหา 
                  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.)  
(ผู้กล่าวหา) มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เพ่ือกล่าวหาว่าผู้สอบบัญชี ก  
(ผู้อุทธรณ์รหัส 014 (3/2555) ) ปฏิบัติงาน
บกพร่องไ ม่ เป็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
โดยบกพร่องในประเด็นท่ีเป็น สาระสําคัญร้ายแรง
จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกระดาษ  
ทําการในการสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของ บริษัท ก จํากัด (มหาชน) สําหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 วันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 อันเป็นเหตุ
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษและสั่งพักการ  
ให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 2 ปี 
            (1.2) การอุทธรณ์ 
                  ผู้สอบบัญชี ก มีหนังสือลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2555 อุทธรณ์คําสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณต่อ กกบ. ขอให้มีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับท่ี ทส 7/2555 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 หรือให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มีคําสั่งลดโทษตามคําสั่งจรรยาบรรณ
ฉบับท่ี ทส 7/2555 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  
ท้ังนี้ ขอให้คํานึงถึงระยะเวลาท่ีผู้อุทธรณ์ต้องได้รับ
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้อุทธรณ์จากคําสั่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับท่ี ทส 8/2554  
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ต้ังแต่วันท่ี 2 กันยายน 
2554  ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณยังมิได้มีคําสั่ง
ยกเลิกตามคําวินิจฉัยของ กกบ. ในการประชุมคร้ังท่ี 
25 (4/2555) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 ใน  
6 ประเด็น  ดังนี้ 
    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองในกรณีท่ีผู้กล่าวหาไม่มีสิทธิ
การกล่าวหา 
    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองซํ้าในคํากล่าวหาเดียวกัน 

 
การพิจารณาของท่ีประชุม 
    ท่ีประชุมมีความเห็น ดังนี้  
    (1) ท่ีประชุมมีความเห็นสอดคล้องตามคณะอน ุ 
กรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ว่า ผู้ อุทธรณ์
ปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยบกพร่องในประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญ
ร้ายแรงจากการสอบบัญชีและแสดงความเห็น  
ต่องบการเงินตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวหา
สําหรับประเด็นอุทธรณ์เร่ืองสิทธิการกล่าวหาของ
สํานักงาน ก.ล.ต. นั้น เห็นว่า ยังไม่เกินสามปีนับแต่
วันท่ีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา 53 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
อุทธรณ์เสนอ 
 

    (2) การพิจารณาระดับการลงโทษ ท่ีประชุม  
มีความเ ห็นสอดคล้องตามคณะอนุกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองอุทธรณ์ เม่ือพิจารณาพฤติกรรม   
ท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติกรรมท่ีผ่านมา   
ของผู้อุทธรณ์กับระดับโทษท่ีได้รับแล้ว เห็นว่า ไม่มี 
เหตุ อันควรพิจารณา ลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่  
ผู้ อุทธรณ์  เนื่องจากผู้ อุทธรณ์ มีพฤติกรรมการ
ประพฤติผิดอย่างต่อเนื่องและถูกลงโทษหลายคร้ัง  
            ดังนั้น  คําสั่ งลงโทษของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ ฉบับท่ี ทส 7/2555 ณ วันท่ี 28 
มิถุนายน 2555 ให้ “พักใช้ใบอนุญาต โดยกําหนด
เป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันท่ีผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้ง
คําสั่ง”  จึงถือว่าเหมาะสมแล้ว 
 

มติท่ีประชุม 
    อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 (5) 
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกคําร้องอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
รหัส 014 (3/2555) 
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    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีเกินกว่าเหตุ 
    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 4 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองโดยมีเหตุอคติ 
    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 5 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองในขณะท่ียังมิได้พิจารณา
กระดาษทําการ ท้ั งหมดท่ีผู้ อุ ทธรณ์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีสําหรับกรณี บริษัท ก จํากัด 
(มหาชน) มาประกอบการพิจารณา  
    ประเด็นอุทธรณ์ท่ี 6 คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ออกคําสั่งทางปกครองโดยไม่ให้น้ําหนักกับข้อเท็จจริง 
ท่ีมีสาระสําคัญ 
    (1.3) การดําเนินการและการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
            คณะกรรมการจรรยาบรรณมีความเห็นสรุป 
ดังนี้ 
            - ผู้สอบบัญชี ก ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่ถูกกล่าวหา และมี
ความเห็นสอดคล้องตามรายงานการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน 
            - เห็นชอบระดับการลงโทษตามคําวินิจฉัย
ผลการสอบสวน ลงโทษตามมาตรา 49 (3) ให้ “พักใช้ 
ใบอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี” 
            จึงออกคําสั่งลงโทษ ฉบับท่ี ทส 7/2555 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 ลงโทษตามมาตรา 49 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้พัก 
ใช้ใบอนุญาต โดยกําหนดเป็นระยะเวลาสองปี  
นับแต่วันท่ีผู้สอบบัญชี ก ได้รับแจ้งคําสั่ง  
 

 2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    (1) ผู้อุทธรณ์รหัส 010(4/2554)ย่ืนคําคัดค้าน
คําให้การแก้คําฟ้องคดีหมายเลขดําท่ี 2609/2555 
 
    (2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 3 ฉบับ  ดังนี้  
         - ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบํารุง 
สมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ... 
 

 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
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         - ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.... 
 
        - ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยวิธีการ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี 
พ.ศ.... 

    (3) สภาวิชาชีพบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสท่ี 4 ประจําปี ๒๕๕5 
 

3. เรื่องอื่นๆ 
    (1) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community : AEC) 
 
 
 
 
 
    (2) ทิศทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

    ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือดําเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) รายงานให้ กกบ. 
ทราบเป็นระยะ 
 
    ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้สภาวิชาชีพบัญชี 
ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดต้ังองค์กร
อิสระเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยประสานงานกับฝ่าย
เลขานุการ และรายงานให้ กกบ. ทราบเป็นระยะต่อไป 
 

 



การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดแูลการประกอบวิชาชพีบญัช ี(ปีงบประมาณ 2556) 
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ครั้งท่ี 29 (1/2556) 
วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2556 

1. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    (1) การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์รหัส 
013 (2/2555) 
          (1.1) การกล่าวหา 
                  กรมสรรพากร มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยขอให้พิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กรณีท่ีกรมสรรพากร
ได้ตรวจพบข้อมูลว่าผู้สอบบัญชี A และบริษัท
สํานักงานบัญชี ก  ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี A เป็นกรรมการ
ผู้มีอํานาจของบริษัท เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการให้
คําปรึกษาเก่ียวกับการบัญชีภาษีอากร โดยให้
คําแนะนําแก่บริษัท ข กรณี บริษัท ข มีรายจ่ายท่ีไม่
สามารถบันทึกบัญชีได้จํานวน 5.19 ล้านบาท (ไม่มี
ใบเสร็จ) โดยแจ้งว่าจะดําเนินการเรื่องจัดต้ังคณะ
บุคคลให้” รวมท้ังได้จัดต้ังคณะบุคคลเพ่ือกระจาย
ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับงาน 
ตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยมิได้มีการดําเนินการ
ในรูปคณะบุคคลจริง และทําหลักฐานต่างๆ อัน
เป็นเท็จ เช่น การขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
คณะบุคคล สัญญาจัดต้ังคณะบุคคล สัญญาจ้างถม
ท่ีดิน เป็นต้น เพ่ือสร้างรายจ่ายให้กับลูกค้า สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549  
           (1.2) การอุทธรณ์ 
                   ผู้สอบบัญชี A อุทธรณ์คาํสั่งของคณะ 
กรรมการจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ใน 4 ประเด็น ดังนี ้
                   ประเด็นท่ี 1 ช่วงระยะเวลาท่ีมีการ
ดําเนินการดังกล่าว ผู้สอบบัญชี A ไม่ใช่กรรมการผู้มี
อํานาจในบริษัทสํานักงานบัญชี ก ตนไม่มีส่วนรู้เห็น
และไม่มีอํานาจท่ีจะดําเนินการ 
                   ประเด็นท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เอกสารของสํานักงานบัญชี ก โดยแก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี 
A เป็นชื่ออ่ืน หรือการสั่งจ่ายเช็คเป็นชื่อผู้สอบบัญชี 
A นั้น ถือเป็นเร่ืองปกติในการทําธุรกิจ ไม่ได้เป็นการ
ปลอมแปลงเอกสาร หรือทําหลักฐานอันเป็นเท็จ 
                   ประเด็นท่ี 3 การจัดต้ังคณะบุคคล 
หลายคณะเพ่ือรับงานบัญชีและสอบบัญชีเนื่องจาก 
ผู้สอบบัญชี A ไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้

 
การพิจารณาของท่ีประชุม 
    ท่ีประชุมมีความเห็นสรุป  ดังนี้ 
    (1) การย่ืนอุทธรณ์เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
จึงให้รับอุทธรณ์รายนี้ไว้พิจารณา 
    (2) ท่ีประชุมเห็นว่า ผู้อุทธรณ์รายนี้ มีพฤติกรรม
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีอย่างชัดเจนตามท่ีกรมสรรพากรกล่าวหา ในฐานะ
ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้คําปรึกษาแนะนําแก่
ลูกค้าเพ่ือประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาษีอากร และ
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสารหลักฐาน อัน
เป็นเท็จเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย 
ซ่ึงการกระทําของผู้อุทธรณ์ดังกล่าว ถือเป็นการใช้
ความรู้ความสามารถทางบัญชีท่ีไม่เหมาะสม และเป็น
การกระทําอันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิ
แห่งวิชาชีพ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2534) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.
2505 เร่ือง มรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ข้อ 2 (5) (ก) อุทธรณ์รายนี้ จึงฟังไม่ข้ึน   
         แม้ในปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูก
ยกเลิกโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
แล้วก็ตาม แต่ลักษณะของการกระทําดังกล่าวยังคง
เป็นความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 30 แห่งข้อบังคับ
ฉบับดังกล่าว ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราช 
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 
    (3) การพิจารณาระดับการลงโทษ ท่ีประชุม
เห็นว่า ระดับการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 
3 ปี เหมาะสมแล้ว ข้อกล่าวหาไม่ใช่การกล่าวหา
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี แต่ปฏิบัติงานในการให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร จึงไม่สามารถ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงาน   
ของผู้สอบบัญชีในเรื่องท่ีถูกกล่าวหาได้ 
    (4) ข้อสังเกตของท่ีประชุม กรณีท่ีผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตมีสังกัดอยู่ในนิติบุคคลหรือสํานักงานบัญชี 
ซ่ึงให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทําบัญชี 
ซ่ึงต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประพฤติ 
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ท้ังหมดต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จึงได้จัดต้ังคณะบุคคล 
แยกตามผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ภายหลังกรมสรรพากร  
ได้วางแนวปฏิบัติใหม่ไม่ให้มีการจัดต้ังคณะบุคคลใน
รูปแบบดังกล่าว และผู้สอบบัญชี A ได้ดําเนินการแก้ไข 
การย่ืนแบบตามท่ีกรมสรรพากรแนะนําเรียบร้อยแล้ว  
                   ประเด็นท่ี 4 คณะกรรมการจรรยา- 
บรรณลงโทษผู้อุทธรณ์โดยเชื่อหนังสือกล่าวหาจาก
กรมสรรพากรโดยไม่มีหลักฐาน จึงขอให้ กกบ. 
ตรวจสอบคุณสมบัติและความเป็นกลางของคณะ 
กรรมการจรรยาบรรณ เพราะเอียงเอนไปทางกรม 
สรรพากรมากเกินไป 

         (1.3) การดําเนินการและการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
                   คณะกรรมการจรรยาบรรณมีความ 
เห็นว่า ผู้สอบบัญชี A ประพฤติผิดจรรยาบรรณของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยมีพฤติกรรมตามท่ีกรม 
สรรพากรกล่าวหา กล่าวคือ ใช้ความรู้ความสามารถ
ทางบัญชีท่ีไม่เหมาะสม และเป็นการกระทําอันนํามา 
ซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ ตามกฎ 
กระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 เร่ือง มรรยาท 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้อ 2 (5) (ก) และเห็นชอบ 
ระดับการลงโทษตามคําวินิจฉัยผลการสอบสวน 
ลงโทษตามมาตรา 49 (3) ให้ “พักใช้ใบอนุญาตการ 
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี”  
                  คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีคําสั่ง 
ฉบับท่ี ทส 6/2555 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555  
ให้พักใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ีผู้สอบบัญชี A ได้รับแจ้ง
คําสั่ง 
 

ผิดจรรยาบรรณ นอกจากการพิจารณาลงโทษผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาตแล้ว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ 
พิจารณาลงโทษหรือดําเนินการใดๆ แก่สํานักงาน
หรือนิติบุคคลนั้นๆ ท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดอยู่  
รวมท้ัง พิจารณาโทษของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็น 
หัวหน้าสํานักงานหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลด้วย ไม่ว่าจะได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 
หรือไม่ก็ตาม เพ่ือเป็นการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการควบคุมจรรยาบรรณ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553  รวมทั้ง การ
ป้องปรามมิให้เกิดพฤติกรรมกระทําผิดต่อลูกค้า
รายอื่นและเป็นบรรทัดฐานต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
รายอื่นด้วย  โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการนําข้อ 
สังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาในรายละเอียดเพ่ือ
สร้างแนวทางปฏิบัติ หรือกําหนดมาตรการป้องกัน 
หรือการควบคุมกํากับดูแลต่อไป 
 

มติท่ีประชุม 
    อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60 (5) 
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกคําร้องอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
รหัส 013 (2/2555) 

        (2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน จํานวน 1 ฉบับ และร่างการ 
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 
4 ฉบับ  ดังนี้ 
              (2.1) ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
              (2.2) ร่างการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม 
    ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน จํานวน 5 ฉบับ ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีเสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติของท่ีประชุม 
พร้อมท้ังข้อสังเกตของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สภา
วิชาชีพบัญชีทราบและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนนําร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

ในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
              (2.3) ร่างการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสีย 
จากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
              (2.4) ร่างการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุง
ย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี  
เงินเฟ้อรุนแรง 
              (2.5) ร่างการตีความมาตรฐานการ
รายงาน ทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล และการด้อยค่า 
 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ท้ัง 5 ฉบับ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้  
มีผลใช้บังคับต่อไป 

 2. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
    (1) การดําเนินการตาม มติ กกบ. กรณีคณะ 
กรรมการจรรยาบรรณไม่ดําเนินการตามคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ กกบ.  
         ฝ่ายเลขานุการทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา เพ่ือหารือเกี่ยวกับอํานาจของ 
กกบ. กรณีพิจารณาอุทธรณ์และมีคําวินิจฉัย  ซ่ึงตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีคําวินิจฉัยของ กกบ.  
ให้เป็นท่ีสุด กกบ. จะสามารถออกคําสั่งหรือดําเนินการ 
ใดๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งทางปกครองท่ีออก
โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้หรือไม่ อย่างไร 
และการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กกบ. มีข้ันตอน
ดําเนินการอย่างไร หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สามารถออกคําสั่งใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย
ของ กกบ. ได้หรือไม่เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 
    (2) สภาวิชาชีพบัญชีนําการตีความมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ลง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 
2556 (เล่มท่ี 130 ตอนพิเศษ 6 ง วันท่ี 17 มกราคม 
2556) รวม 5 ฉบับ  
          - ร่างแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอน
และการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



ประชุมกกบ. 
ครั้งท่ี / วันท่ี 

เรื่อง มติ 

          - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
สัญญาเช่าหรือไม่ 

          - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการร่างการตี 
ความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผย 
ข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

          - ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 

    (3) ผู้อุทธรณ์รหัส 012 (1/2555)ได้ย่ืนฟ้อง 
กกบ. ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี 
36/2556 กรณีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ี 4/2555 
เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 วินิจฉัยยกอุทธรณ์  
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีย่ืนอุทธรณ์เกินสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับคําสั่ง 
 

    (4) สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งผลการพิจารณากรณี
นายทวีชัย เจริญศิลาวาทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อุทธรณ์ เร่ืองการขอคืนใบอนุญาตผู้สอบบัญชี 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติ
ว่าคําอุทธรณ์ดังกล่าวรับฟังได้ จึงมีผลทําให้ใบอนุญาต 
เป็นผู้สอบบัญชีเลขทะเบียนเดิม 4760 ของนายทวีชัย 
เจริญศิลาวาทย์ ไม่สิ้นผลตามมาตรา 41 วรรคสอง (5) 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
ให้มีผลนับแต่วันท่ี 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป  
ท้ังนี้ ให้ยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 11225 นับแต่วันท่ี 19 ธันวาคม 
2555 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน 
ท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย นายทวีชัยได้ลงนาม
แสดงความเห็นโดยใช้ใบอนุญาต เลขทะเบียนดังกล่าว 
ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 
2555 แต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



 


	มติกกบ. 46.pdf
	มติกกบ. 47
	มติกกบ. 48
	มติ กกบ. 29-45
	มติกกบ 45
	มติกกบ 44
	29 ถึง 43
	มติกกบ. 43.pdf
	29 ถึง 42
	มติกกบ. 42.pdf
	29 ถึง 41
	มติกกบ. 41.pdf
	29 ถึง 40
	มติกกบ. 40.pdf
	29 ถึง 39
	มติกกบ. 39.pdf
	รวม 29 ถึง 38
	รวม 29 ถึง 38.pdf
	มติ 37 และ38.pdf
	มติกกบ. 38.pdf
	มติ กกบ. ครั้งที่ 37
	มติ กกบ. 37.pdf
	มติ กกบ. ครั้งที่ 37.pdf
	มติกกบ. 37 หน้าสุดท้าย

	มติกกบ. 37หน้าสุดท้าย


	รวมมติ กกบ 29 ถึง 37
	มติ กกบ. ครั้งที่ 37.pdf
	รวมมติ กกบ. 29 ถึง 36
	รวม 29  ถึง 36.pdf
	รวม 35 และ 36.pdf
	36.pdf
	35

	34
	33
	สรุปมติกกบ 32
	สรุปมติกกบ 31
	สรุปมติกกบ 30
	สรุปมติกกบ 29




	สรุปมติกกบ. 33








