รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมกานตมณี พาเลช สะพานควาย กรุงเทพมหานคร
ผูเขารวมประชุม
1. นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคม ประธานในที่ประชุม
2. คณะกรรมการและสมาชิกสามัญ ลําดับที่ 2-102
3. สมาชิกวิสามัญ ลําดับที่ 103-112
4. อาจารยสิงหชัย อรุณวุฒิพงศ
5. อาจารยสุเทพ พงษพิทักษ
เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.
เลขาสมาคมฯกลาวขอบคุณสมาชิกฯ ที่เข ารว มประชุม ซึ่งตามขอ บังคับของสมาคม ขอ 23 คณะกรรมการจะตอ งจัด ใหมีการ
ประชุ มใหญ สามัญประจํ าป ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป โดยจะตอ งมีสมาชิกเขารว มประชุมไม นอยกวา 100 คน หรือ 1 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดบัดนี้มีสมาชิกมาเขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 102 คน (ที่ไดลง ทะเบียนแจงความประสงคไวจํานวน110 คน) ซึ่งครบ
องคประชุมตามขอบังคับขอ 27
นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมฯ เปนประธานในที่ป ระชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร คุณลัก ขณานันท ลักษมีธนานัน ท เกษียณอายุราชการ และอาจารยสุเทพ
พงษพิทักษ สรรพากรภาค 4 (อดีต ผอ.มบ.) เกษียณอายุราชการ
ผูอํ า นวยการสํ านั ก มาตรฐานการสอบบั ญชีภ าษี อ ากร (คนใหม) อาจารย เกรีย งศั ก ดิ์ ประสงค สุก าญจน ได เชิ ญสมาคมเข า
ปรึกษาหารือดวย เพื่อกําหนดทิศ ทางในการทํางานคูกันระหวางสมาคมผูสอบบัญชีภ าษีอากรฯ กับ สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภ าษี
อากร
สมาคมไดวางแผนการทํางานในอนาคตจึงมีความตองการรับสมัครอนุกรรมการและคณะทํางานของสมาคม 10 คณะโดยสมาชิก
สามารถลงชื่อเขารวมตามงานที่สนใจ
สารจากนายกฯ ซึ่งแจงเกี่ยวกับทิศทางในสวนของความพรอมของ TA ทั้งทางดานความรู ทิศ ทางและเครือขายรวมถึงการศึก ษา
ภาษีอากรอยางจริงจัง มีระบบและอยางตอเนื่อง
กิจกรรมสมาคม
กิจกรรมการกุศลสาธารณะเพื่อการศึกษาประจําป 2557-2558 โครงการกอ สรางอาคารโรงอาหารโรงเรีย นบานหิน โหงน อําเภอ
หวยคต จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากยังไมแลวเสร็จ ในป 2557 จึงไดขยายโครงการมาในป 2558 ดวย โดยรายรับ สําหรับ โครงการนี้มาจาก
การขายของที่ระลึก และรับบริจาคจากสมาชิกในชวงเวลาที่สมาคมจัด อบรมหลักสูตรประจํา และทางสมาคมไดจัดอบรมเพื่อหารายได
สําหรับกิจกรรมการกุศลโดยเฉพาะ คือหลักสูตร “อนุสัญญาภาษีซอน” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ทางสมาคมไดรับเกีย รติจากอาจารย
ดร.พนิต ธีรภาพวงศ
รับเปน วิทยากรโดยไมคิดคาตอบแทน โดยรายไดห ลังจากหั ก คาใชจายมอบใหกับกองทุนสําหรับโครงการ
กิจกรรม การกุศลสาธารณะเพื่อการศึกษานี้ทั้งหมด นอกจากนี้สมาคมฯยังไดขอรับบริจาค จากสมาชิกสมาคม บริษัทเอกชน และผูมีจิต
ศรัทธา การกอสรางสมาคมรวมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและชมรมจิต อาสา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ สราง
โรงอาหาร ที่โรงเรียนบานหินโหงน จังหวัดอุทัยธานี โดยการออกคายอาสา ชวงวันที่ 4-8 กุมภาพัน ธ 2558 โดยดําเนิน การรื้อถอนอาคารที่

ชํารุดเดิมออก กอสรางอาคารใหมแทนอาคารเดิม ในระยะเวลาอันจํากัด สามารถกอสรางไดแลว เสร็จ เฉพาะตัว อาคาร และในชวงวัน ที่ 14
- 15 มีนาคม 2558 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อีกคณะหนึ่งมาอีกครั้งเพื่อ ทําการติด ตั้งระบบไฟฟาและพัด
ลมในโรงอาหาร และทางสมาคมไดจัดงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อใหทางโรงเรีย นปรับพื้น ผิว ซีเมนตใหสวยงามและแข็งแรง พรอมทั้งการ
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร เพื่อ ใหสวยงามทั้งภายในและรอบๆ อาคาร โดยงบประมาณสําหรับ โครงการการกอสรางอาคารโรงอาหารนี้
รวมประมาณเกือ บ 3 แสนบาท กําหนดสงมอบอาคารโรงอาหารวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 จัดอบรมตามโครงการ Tax Junior ในป
2557 - 2558 สมาคมไดจัดอบรมตามโครงการ Tax Junior ตามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 3 สถาบัน ดังนี้
1. TJ รุนที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
2. TJ รุนที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558
3. TJ รุนที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558
รายชื่อนักศึกษาผูผานเกณฑการทดสอบจะประกาศรายชื่อไวในเว็บไซตของสมาคมและสมาคมยังมีโครงการตอเนื่องเพื่อพัฒ นา
กลุมผูผานการทดสอบในการเขารับการฝก งานในสํานัก งานบัญชีเครือ ขายของสมาคม และโครงการการพัฒนาวิทยากรผูสอนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของโครงการในอนาคต
จัดอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องใหกับผูสอบบัญชีภาษีอากร ผูทําบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตในป 2557 - 2558 สมาคมได
เปดอบรมพัฒนาความรูใหแกสมาชิกจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 หลักสูตร “สูศักราชใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอ ากร” รุนที่ 3 มีผูเขารับการ
อบรมจํานวน 208 คน
2. วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558 หลัก สูตร “บัญชีและภาษีอากร พ.ศ. 2558” รุนที่ 1 มีผูเขารั บ การอบรมจํานวน 157 คน
3. วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 หลักสูตร “บัญชีและภาษีอากร พ.ศ. 2558” รุนที่ 2 มีผูเขารับการอบรมจํานวน 353 คน
ในป 2557 - 2558 สมาคมจัดอบรมพัฒนาความรูตอ เนื่องใหกับสมาชิกทั้งหมดจํานวน 3 ครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรมรวมทั้ง
สิ้นจํานวน 718 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน (2556 - 2557) จํานวนผูเขารับการอบรมรวม 713 คน จากการจัดอบรมจํานวน 4 รุน
จะเห็นไดวาผูเขารว มกิจกรรมสมาคมเขาอบรมกับสมาคมใกลเคียงกันทําใหคณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อทํากิจ กรรมดานอื่นๆ
เพื่อแสดงบทบาทของสมาคมตอสังคมไดมากขึ้นรวมถึงการจัดการอบรมและผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นตามลําดับสมาคมจะกําหนดตารางการ
อบรมเปนประจําทุกปในชวงเดือนมกราคม, เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยจะประกาศกํา หนดการจัด อบรมลว งหน า ให สมาชิ ก
ทราบ เพื่อสมาชิกจะไดจัดตารางเวลาการอบรมไวลวงหนาทั้งนี้เพื่อประโยชนของสมาชิก เอง
จัดอบรมหลักสูตรระยะยาว
Tax Advisor ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 วาดวยกฎหมายสรรพากรโครงการอบรมหลัก สูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 วาดว ยกฎหมาย
ภาษีสรรพากร รุนแรก ไดเริ่มอบรม เมื่อ วัน ที่ 20 กัน ยายน 2557 สิ้ นสุ ด โครงการในวัน ที่ 11 มกราคม 2558 โดยมีผูเขา รว มอบรม
ทั้งหมด 35 คน และไดมี ผูผานเกณฑรับมอบวุฒิบัตร จํานวน 22 คน
สํ า หรั บ โครงการอบรมหลั ก สู ต ร ที่
ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 วาดวยกฎหมายภาษีสรรพากร รุนที่ 2 ไดเริ่มอบรมเมื่อ วัน ที่ 4 กรกฏาคม 2558 และในปตอๆ ไปสมาคมจะมี
แผนงานการจัดอบรมตามโครงการนี้ทุกป
จัดทํา TA NEWS TA News เปนวารสารของสมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรแหงประเทศไทย เกิดขึ้นมาตามแนวความคิด ของคุณ
สุริยะ ธีรวัฒนสาร (นายกสมาคม) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารกับสมาชิกสมาคม เผยแพรผลงานทางวิชาการ สรุปกฎหมาย
ใหม และข าวสารของสมาคม โดยทําการจัดสงใหกับ สมาชิก สมาคมภายในวัน ที่ 5 ของทุก เดือ น ทางจดหมายอิ เลคทรอนิค ส (E-mail)
สมาชิกตองตรวจสอบความถูกตองของ Email ในระบบของเว็บไซตสมาคมโดยการสง TA News เปน Soft File ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น จนถึง
ปจจุบันรวม 10 ฉบับ อีกทั้งสมาชิกยังสามารถรับไดจากการDown Load ทางเว็บไซต ของสมาคมฯ โดยการ Log-in

การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ครั้งที่ 1/2557-2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกานตมณี พาเลช กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2/2557-2560 วันอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนยประชุม The Connecion กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3/2557-2560 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ไมแกวดําเนิน รีสอรท อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 4/2557-2560 (1/2558) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ไมแกวดําเนิน รีสอรท อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 5/2557-2560 (2/2558) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนยประชุม The Connecion กรุงเทพมหานคร
ครั้ งที่ 6/2557-2560 (3/2558) วั น ที่ 7 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2558 ณ ศู น ย ป ระชุ ม The Connecion MRT ลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 7/2557-2560 (4/2558) วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนยประชุม The Connecion กรุงเทพมหานคร
ครั้ งที่ 8/2557-2560 (5/2558) วั น ที่ 5 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ณ ศู น ย ป ระชุ ม The Connecion MRT ลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร
ครั้ง ที่ 9/2557-2560 (6/2558) วั น ที่ 12 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ณ ศู น ย ป ระชุ ม The Connecion MRT ลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร
โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการจะมีองคประชุมครบทุกครั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2557
ประธาน ได มอบหมายใหเลขานุ ก ารสมาคม ได อา นรายงานการประชุ มใหญ สามัญประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่งสมาคมไดจั ด ทํ า
รายงานกิจการเปนเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้และสงมอบใหสมาชิก ทุกทานแลว เลขานุการสมาคมจึงไดสอบถามสมาชิกวามี
สมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมครั้งกอนหรือไม ปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขแตประการใด
คุณบูรพงศ สมาชิกจากขอนแกน ไดสอบถามเรื่ององคประชุมหากมีจํานวนไมครบ ทางสมาคมฯมีแผนรองรับอยางไร นายกฯ
ไดชี้แจงวากรณีดังกลาวไดมีกําหนดไวในขอบังคับ ไวแลว หากไมครบองคประชุมก็สามารถเรีย กประชุมไดใหม แตทุกครั้งที่ผานมาไดรับ
ความรวมมือดวยดีจากสมาชิกฯ ถึงแมวาการประชุมแตละครั้งจะสรางความกังวลแกคณะกรรมการก็ตาม
คุณบูรพงศ สมาชิกจากขอนแกน ไดมีการตรวจสอบจํานวนสมาชิกฯที่จะมารวมประชุมกอนหรือไม
นายกฯ ไดชี้แจงวาเจาหนาที่สมาคมฯ ไดทําการตรวจสอบกอนการประชุมใหญทุกครั้ง อยางเชน คราวนี้ก็ตรวจสอบแล ววา จะมี
สมาชิกเขารวมประชุม 110 คน แตในใจก็ตองลุนวาในวันประชุมจริงจะมาตามที่แจงหรือไม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2557

วาระที่ 3 แถลงกิจการ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล และรับรองงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประธานไดแสดงโครงสรางองคกรของสมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรแหงประเทศไทย ใหที่ประชุมทราบ

ประธานไดแนะนํา ผูอํานวยการโครงการตางๆของสมาคมในปจจุบันใหที่ประชุมทราบไดแก
ผูอํานวยการโครงการTax Junior คุณธีรวัฒน โยธานัก
ผูอํานวยการโครงการ Tax Advisor คุณกัญญา สุทธมนัสวงษ และคุณคเณศ รังสิพราหมณกุล
ผูอํานวยการโครงการ TA News คุณทิพสุดา ไชยสาม พรอมกับเชิญชวนใหสมาชิกฯ รวมสงบทความเพื่อลง TA News
ประธานไดแนะนํา เพลงผูสอบบัญชีภาษีอากร (Version Demo) ใหที่ประชุมทราบ
นายกสมาคม เลขานุการสมาคม และเหรัญญิกสมาคมไดรว มกันแถลงกิจการ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล
สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สรุปผลการดําเนินการ
วันที่ 30 มิถุนายน
รายไดรวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

2,969,590.67

1,938,611.71

482,785.48

178,865.82

เงินทุนสะสม

1,499,996.43

1,017,210.95

เงินสด/เงินฝากคงเหลือ

1,735,228.86

1,190,199.79

702,940.12

275,662.15

2,202,936.55

1,292,873.10

รายไดสูงกวารายจาย

หนี้สินรวม
สินทรัพยรวม

รายการเทียบเทาเงินสด (เงินฝากธนาคาร)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ธนาคารไทยพาณิชย

88,634.48

59,424.11

ธนาคารกรุงเทพ

41,530.58

243,172.72

ธนาคารกสิกรไทย

605,063.80

36,618.85

รวม

735,228.86

339,215.68

เงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจํา)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ธนาคารกสิกรไทย

-

544,800.00

ธนาคารกรุงเทพ

-

306,184.11

ธนาคารไทยพาณิชย

1,000,000.00

-

รวม

1,000,000.00

850,984.11

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559
เนื่องดวยไมมีผูสอบบัญชีทานใดเสนองานสอบบัญชี ตามประกาศสมาคม ประธานเสนอคุณดุสิต แกวปานกัน เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2559 อีก 1 ป และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีไว 5,000 บาท
ที่ประชุ มเห็น ชอบและมีมติ เปน เอกฉัน ทแตงตั้งคุณดุ สิต แกว ปานกัน เปนผูสอบบัญชีสมาคม สําหรับป สิ้นสุ ด วัน ที่ 30 มิถุ นายน 2559
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ทิศทางและบทบาทผูสอบบัญชีภาษีอากรในอนาคต
- นโยบายรัฐบาล มุงเนน SME
- แนวคิดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เอาหนารายงาน TA ออกจากงบการเงินที่แนบ
- แนวทางการทํางานของ TA ในอนาคตอาจไมอยูที่การออกหนารายงานอยางเดียว แตอาจจะใหบริการดานที่ป รึก ษา
ภาษี
5.2 บทบาทสมาชิกในฐานะอาสาสมัครคณะอนุกรรมการ คณะทํางานสมาคม
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
นายอานนท โลกานุวัตร

ผูบันทึกรายงานการประชุม

นายสุพจน สําลีแกว

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

สุริยะ ธีรวัฒนสาร
(นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร)

โชตินรินทร แกวประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม/เลขาสมาคมฯ
(นายโชตินรินทร แกวประสิทธิ์)

ประธานในที่ประชุม/นายกสมาคมฯ

