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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย (สภอท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2561 งบรายได้ และค่าใช้ จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงินของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย (สภอท) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2561 ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับ
กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากสมาคมตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารของสมาคมต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารของสมาคมมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารของสมาคมพิจารณาว่าจํ าเป็ น
เพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ทํ า งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มูล ที่ ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น สาระสํ า คัญ ไม่ ว่า จะเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารของสมาคมรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์ การบัญ ชี สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่ องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หารของ
สมาคมมีความตังใจที
้ ่จะเลิกสมาคมหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม

________________________________________________________________________________________________________________________________
บริ ษัท บัญชีและกฎหมาย จํากัด
8/53 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
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มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน



ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารของสมาคมใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทําขึ ้นโดยผู้บริหารของสมาคม



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารของสมาคมและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ สมาคมต้ อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร

ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้บริ หารของสมาคมเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบ
จากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า

นายดุสติ แก้ วปานกัน
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8937
บริษัท บัญชีและกฎหมาย จํากัด

________________________________________________________________________________________________________________________________
บริ ษัท บัญชีและกฎหมาย จํากัด
8/53 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 3

หมายเหตุ
สินทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ

4
5
6
7

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรั พย์

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

8
9

หน่วย : บาท
30 มิ .ย. 61
30 มิ .ย. 60

788,799.84
2,793,625.56
917,337.74
154,917.50

653,492.45
2,512,803.43
300,480.00
112,919.80

4,654,680.64

3,579,695.68

62,495.17
145,327.14

90,539.21
143,323.41

207,822.31

233,862.62

4,862,502.95

3,813,558.30

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 4

หมายเหตุ
หนี้สินและทุนสะสม
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
รายได้ คา่ อบรมรับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ค่าบํารุงสมาคมรับล่วงหน้ า
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

หน่วย : บาท
30 มิ .ย. 61
30 มิ .ย. 60

10
11
12

1,442,885.00
74,320.69
142,800.48
67,229.08
54,742.51
1,781,977.76

1,105,700.83
17,720.00
78,900.00
67,816.81
58,066.22
1,328,203.86

12

163,500.03
163,500.03

67,200.00
67,200.00

รวมหนี้สิน

1,945,477.79

1,395,403.86

ทุนสะสม
ยอดคงเหลือต้ นปี
รายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่าย
ยอดคงเหลือสิ ้นปี

2,418,154.44
498,870.72
2,917,025.16

1,853,958.95
564,195.49
2,418,154.44

รวมหนี้สินและทุนสะสม

4,862,502.95

3,813,558.30

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
ค่าบํารุงสมาคมรับล่วงหน้ า
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
งบรายได้ และค่ าใช้ จ่าย
สําหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 5

หน่วย : บาท
รายได้
รายได้ จากการจัดอบรมและสัมมนา
รายได้ คา่ บํารุงสมาคม
รายได้ จากการขายหนังสือและอื่นๆ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ จากการรับบริ จาค
รายได้ อื่น

หมายเหตุ
13
14

รวมรายได้

2561
3,305,323.14
377,700.01
171,310.45
36,520.88
2,545.20
243.58

2560
3,244,702.01
249,058.58
218,875.64
16,946.94
790.00
4,564.35

3,893,643.26

3,734,937.52

2,330,346.44
146,369.97

2,321,607.99
171,942.87

271,193.25
573,653.76
73,209.12

105,013.30
500,755.19
71,422.68

3,394,772.54

3,170,742.03

498,870.72

564,195.49

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา
ต้ นทุนค่าหนังสือและอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายประชุมใหญ่สมาคม
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
รวมค่าใช้ จ่าย

รายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่าย

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

13

15

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเงินทุนสะสม
สําหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 6

หน่วย : บาท
เงิ นกองทุน
รวม

ส่ วนของเงินทุนสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ยกมา
สําหรับปี

เงินกองทุนสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

1,499,996.43

353,962.52

1,853,958.95

เงินกองทุนสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

1,853,958.95

564,195.49

2,418,154.44

เงินกองทุนสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

2,418,154.44

498,870.72

2,917,025.16

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 7

1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาคมฯ
1.1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย (สภอท) เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Tax Auditor Association
of Thailand (TAT)” ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2550
1.2 ที่ตงของสมาคมตามที
ั้
่จดทะเบียน ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 12 ซอยลาดพร้ าว 94 ถนนลาดพร้ าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
1.3 วัตถุประสงค์ของสมาคมตามข้ อบังคับ มีดงั นี ้
1 เพื่อสนับสนุนให้ การตรวจสอบบัญชีภาษี อากรเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2 เพื่อเป็ นศูนย์กลางข้ อมูลด้ านบัญชี ภาษี อากร และข่าวสารใหม่ ๆ ให้ แก่สมาชิก และบุคคลทัว่ ไป
3 เพื่อเป็ นศูนย์สร้ างสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก
4 เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝังจริ ยธรรมของผู้สอบบัญชีภาษี อากร
5 เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของสมาชิก
6 เพื่อให้ บริ การความรู้ด้านบัญชี ภาษี อากรแก่สงั คม
7 เพื่อจัดฝึ กอบรมด้ านการบัญชี การภาษี อากร การตรวจสอบบัญชี และอื่นๆ ให้ แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป
8 สมาคมไม่ดําเนินการเกี่ยวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด
9 เพื่อส่งเสริ มพัฒนาสมาชิกสูว่ ิชาชีพภาษี อากร
10 เพื่อเข้ าเป็ นสมาชิก แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กบั องค์กรด้ านภาษี อากรระหว่างประเทศ
2 เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของสมาคมฯ ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
3 สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วยเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูงระยะเวลาครบกําหนด
ในเวลา 3 เดือน

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 8

3 สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
3.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ได้ แก่เงินฝากประจําที่มีระยะเวลาครบกําหนดมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
3.3 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณ
ด้ วยวิธีเข้ าก่อน ออกก่อน
3.4 อุปกรณ์ - สุทธิ
อุปกรณ์ แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ มราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรง เพื่อตัดต้ นทุน
ของสินทรัพย์เป็ นค่าใช้ จ่ายตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ในเวลา 5 ปี
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ในงบรายได้ และค่าใช้ จ่าย
3.5 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าพัฒนาเว็บไซด์ และค่าแต่งเพลงสมาคม แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้ นตรง ตามอายุการใช้ งานโดยประมาณ 10 ปี
3.6 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
การรับรู้รายได้
รายได้ จากการอบรมและสัมมนา

จะบันทึกเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนของการให้ บริการที่แล้ วเสร็จ

รายได้ จากการจําหน่ายหนังสือ และของที่ระลึก จะบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อมีการส่งมอบ
รายได้ ค่าบํารุงสมาคม และรายได้ จากการรับบริจาค บันทึกเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
ดอกเบี ้ยรับ บันทึกเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
สมาคมฯ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์คงค้ าง

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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หน่วย : บาท
4 เงินสด และรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวม

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

758,799.84

623,492.45

30,000.00

30,000.00

788,799.84

653,492.45

หน่วย : บาท
5 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจําธนาคาร

30 มิ .ย. 61
2,793,625.56

30 มิ .ย. 60
2,512,803.43

รวม

2,793,625.56

2,512,803.43

เงินฝากประจําธนาคาร ณ 30 มิถนุ ายน 2561 จํานวนเงิน 2,793,625.56 บาท ไม่ติดภาระการคํ ้าประกัน
ประกอบด้ วย
* เงินฝากประจํา 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนคืน ณ 26 กันยายน 2561 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.15%
* เงินฝากประจํา 12 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนคืน ณ 21 มิถนุ ายน 2562 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.40%
หน่วย : บาท
6 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า Tax Advisor
เงินสนับสนุนค้ างรับ
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้ า
รวม

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

887,337.74

282,000.00

30,000.00

-

917,337.74

18,480.00
300,480.00

หน่วย : บาท
7 สินค้ าคงเหลือ
เสื ้อ กระเป๋ า และ เหรียญ
หนังสือ
รวม

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

105,729.50

83,947.80

49,188.00

28,972.00

154,917.50

112,919.80

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 10

8 อุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
ยอดตามบัญชี

เพิ่ มขึ้น

ขาย /

ยอดตามบัญชี

30 มิ .ย. 60

(ลดลง)

ตัดบัญชี

30 มิ .ย. 61

ราคาทุน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ สาํ นักงาน
รวม

97,436.93
135,286.03

1,392.52
-

-

98,829.45

-

135,286.03

232,722.96

1,392.52

-

234,115.48

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

47,704.33

13,194.18

-

60,898.51

เครื่องใช้ สาํ นักงาน

94,479.42

16,242.38

-

110,721.80

142,183.75

29,436.56

-

171,620.31

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

49,732.60

(11,801.66)

-

37,930.94

เครื่องใช้ สาํ นักงาน

40,806.61

(16,242.38)

-

24,564.23

90,539.21

(28,044.04)

-

62,495.17

ค่ าเสื่อมราคาสะสม

รวม
สุทธิ

รวม

งวดบัญชีสิ้นสุด
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี

30 มิ .ย. 60
27,443.19

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

งวดบัญชีสิ้นสุด
30 มิ .ย. 61
29,436.56

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 11

หน่วย : บาท
9 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน - สุทธิ
ค่าพัฒนาเว็บไซด์
ค่าแต่งเพลง
ค่าลิขสิทธิ์ Software
หัก ตัดจําหน่ายสะสม - ค่าพัฒนาเว็บไซด์
ตัดจําหน่ายสะสม - ค่าแต่งเพลง
ตัดจําหน่ายสะสม - ค่าลิขสิทธิ์ Software
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

121,500.00

121,500.00

80,000.00

50,000.00

28,000.00

28,000.00

(44,438.68)

(32,288.78)

(30,574.73)

(20,328.36)

(9,159.45)

(3,559.45)

145,327.14

143,323.41

หน่วย : บาท
10 รายได้ ค่าอบรมรั บล่ วงหน้ า
รายได้ ค่าอบรมรับล่วงหน้ า
รวม

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

1,442,885.00
1,442,885.00

1,105,700.83
1,105,700.83

หน่วย : บาท
11 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินรับแทน

30 มิ .ย. 61

30 มิ .ย. 60

45,060.00

-

5,000.00

5,000.00

-

12,720.00

เงินทดรองจ่าย

24,260.69

รวม

74,320.69

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

17,720.00

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 12

หน่วย : บาท
12 ค่ าบํารุ งสมาคมรั บล่ วงหน้ า

30 มิ .ย. 61

ค่าบํารุงสมาคมรับล่วงหน้ า ปี 2561

30 มิ .ย. 60
-

78,900.00

ค่าบํารุงสมาคมรับล่วงหน้ า ปี 2562

142,800.48

27,900.00

ค่าบํารุงสมาคมรับล่วงหน้ า ปี 2563-2583

163,500.03

39,300.00

306,300.51

146,100.00

รวม

ค่าบํารุงสมาคมแต่ละปี ปฎิทินที่ได้ รับชําระภายในวันสิ ้นงวดบัญชี ถูกบันทึกเป็ นรายได้ ทั ้งจํานวนในงวดบัญชีนั ้น
หน่วย : บาท
13 รายได้ จากการจัดอบรมและสัมมนา

รายได้

รายได้ สูงกว่า

ค่าใช้จ่าย

(ตํ่ากว่า)ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม งวดปี สิ ้นสุด 30 มิ.ย. 61 มีดงั นี ้
หลักสูตร Tax Auditor รุ่นที่ 3/60

536,131.09

331,520.40

204,610.69

หลักสูตร Tax Auditor รุ่นที่ 1/61

405,560.90

282,011.22

123,549.68

หลักสูตร Tax Auditor รุ่นที่ 2/61

1,048,925.80

645,018.93

403,906.87

หลักสูตร Tax Advisor

1,052,219.36

787,156.65

265,062.71

หลักสูตร Tax Junior

199,266.35

175,296.45

23,969.90

63,219.64
3,305,323.14

109,342.79
2,330,346.44

(46,123.15)
974,976.70

หลักสูตรอื่นๆ
รวม

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

14 รายได้ ค่าบํารุ งสมาคม
สมาชิกสามัญ
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2559
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2560
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2561
รวม
สมาชิกวิสามัญ
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2559
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2560
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2561
รวม
รวมทั้งสิ้น
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2559
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2560
ค่าบํารุงสมาคม ปี 2561
รวม

หน้ า 13

หน่วย : บาท
30 มิ .ย. 61
30 มิ .ย. 60
60,339.25
182,080.39

35,458.80
141,000.00
-

242,419.64

176,458.80

-

27,001.07

10,480.37
124,800.00

45,598.71
-

135,280.37

72,599.78

70,819.62
306,880.39

62,459.87
186,598.71
-

377,700.01

249,058.58

ั ้ านวนในงวดบัญชีนนั ้
ค่าบํารุงสมาคมแต่ละปี ปฎิทินที่ได้ รับชําระภายในวันสิ ้นงวดบัญชี ถูกบันทึกเป็ นรายได้ ทงจํ

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย (สภอท)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้ า 14

15 ภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร ภายใต้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25 ) พ.ศ. 2525 สมาคม
ต้ องเสียภาษี เงินได้ จากยอดรายได้ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึง ค่าลงทะเบียน หรื อค่าบํารุงที่ได้ รับจาก
สมาชิก หรื อเงิน หรื อทรัพย์สนิ ที่ได้ รับจากการรับบริ จาค หรื อจากการให้ โดยเสน่หา แล้ วแต่กรณี ในอัตราดังนี ้
- ร้ อยละ 10 ของยอดรายได้ สว่ นที่มิใช่ เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
- ร้ อยละ 2 ของยอดรายได้ สว่ นที่เป็ น เงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
16 การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
คณะกรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย (สภอท) มีมติอนุมตั ิให้ ออกงบการเงินนี ้
เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

_________________________________นายกสมาคม
( ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย )

_________________________________เหรัญญิก
( นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล )

สมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
เริ่มประชุม เวลา 08.39 น.
นางกัญ ญา สุ ท ธมนัส วงษ์ ประชาสัมพั นธ์ทํ าหน้าที่ เลขาในที่ ประชุม ใหญ่ สมาคมฯ กล่าวขอบคุณ
สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคม ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน หรือ 1
ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
บัดนี้มีสมาชิกสามัญมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 125 น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27
นายสุริยะ ธีรวัฒ นสาร นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้อํานวยการกองมาตรฐานการสอบบัญ ชีภาษีอากร (คนใหม่) นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล ได้เข้ารับ
ตําแหน่งแทนนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ที่ได้รับการเลือกตั้งชุดใหม่ จะได้หาโอกาสเข้าพบแสดงความยินดีและปรึกษาหารือ เพื่อกําหนดทิศทางในการ
ทํางานคู่กันระหว่างสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย กับ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
สมาคมฯ ได้จัดทําข้อหารือไปทางกรมสรรพากร เกี่ยวกับเงินได้ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเด็น
ประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 (6) และประเด็นการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดว่าจะได้รับคําตอบเร็ว ๆ นี้
ในวาระครบ 10 ปี ( 1 ทศวรรษ) นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ช่วยสนับสนุนกิจการของ
สมาคมฯ มาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
สารจากนายกฯ ในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้นําเสนอเรื่องราวการเติบโตของสมาคมผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรแห่งประเทศไทยตลอดจนการทํางานต่าง ๆ ของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2559
ประธาน ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2559
ด้วยคะแนน 131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.60 จากสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 178 คน
(ไม่เห็นด้วยจํานวน 25 เสียง งดออกเสียงจํานวน 21 เสียง บัตรเสียจํานวน 1 ใบ)

วาระที่ 3 แถลงกิจการ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล และรับรองงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2560
นายกสมาคมฯ ได้แถลงกิจการ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุล สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สรุ ปผลการดําเนินงาน
สําหรั บปีสิ้นสุดวั นที่ 30 มิ ถุนายน
รายได้จากการจั ดอบรม
รายได้ค่าบํ ารุ งสมาคม
รายได้รวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ าย
ทุ นสะสม
เงินสด/เงินฝากคงเหลือ
หนี้ สินรวม
สินทรั พย์ รวม

พ.ศ. 2560
3,244,702.01
249,058.58
3,734,937.52
564,195.49
2,418,154.44
3,166,295.88
1,318,203.86
3,813,558.30

พ.ศ. 2559
2,702,183.42
236,687.84
3,140,698.81
353,962.52
1,853,958.95
2,625,218.02
1,447,787.61
3,301,746.56

ที่ประชุมมีมติ รับรองงบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ด้วยคะแนน 183 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.33 จากสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 194 คน
(ไม่เห็นด้วยจํานวน 6 เสียง งดออกเสียงจํานวน 4 เสียง บัตรเสียจํานวน 1 ใบ)
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานเสนอนายดุสิต แก้วปานกัน ซึ่งเป็นของสมาคมฯ มาตลอด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 อีก
1 ปี และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้ 5,000 บาท
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ น แต่ งตั้ งคุ ณ ดุ สิ ต แก้ ว ปานกั น เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชีส มาคม สํ าหรับ ปี สิ้น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2561
ด้วยคะแนน 193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.47 จากสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 196 คน
(ไม่เห็นด้วยจํานวน 1 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง บัตรเสียจํานวน 1 ใบ)
วาระที่ 5 การตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2560 – 2563
5.1 กําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2560 – 2563
ประธานในที่ประชุมได้ให้ที่ประชุมเสนอจํานวนคณะกรรมการบริหารสมาคมในวาระ 2560-2563
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมข้อ 13. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของ
สมาคม มีจํานวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแต่
ละวาระให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนกรรมการแต่ละวาระ
ซึ่งมีผู้เสนอในที่ประชุมจํานวน 11 คน และ จํานวน 15 คน ตามลําดับ ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ
เพื่อกําหนดจํานวนคณะกรรมการบริหารสมาคมในวาระ 2560-2563
ที่ประชุมมีมติ กําหนดให้จํานวนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2560-2563 จํานวน 15 คน

ผลการลงคะแนน จากสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 200 คน
จํานวนคณะกรรมการ 15 คน จํานวน 182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91
จํานวนคณะกรรมการ 11 คน จํานวน 16 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8
งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน 1 ใบ
5.2 การลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2560 – 2563
ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจง ทําความเข้าใจ วิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
สมาคม เพื่อให้เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเป็นกลาง โปร่งใส จึงขอมติ
ที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งในการดําเนินการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการสมาคม
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้ไปนี้ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
1. ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
2. นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล
3. นายศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
กรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
กรรมการอํานวยการเลือกตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งได้แต่งตั้งสมาชิกสมาคมประเภทวิสามัญเป็นคณะทํางานการเลือกตั้งประจํา
คูหาเลือกตั้งจํานวน 8 คน ดังรายชื่อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวพวงผกา เครือพานิชกุล
นายสมบูรณ์ ตั้งสกุล
นางยุพา วิเศษพานิช
นางลภัสรดา เสนีย์ไชยชน์
นางวิวัสวัต ภคเลิศ
นางสาววีระนุช วิจิตรคงคากุล
นางสาวเอมอร แซ่เตียว
นางสาวนงนุช แซ่เตียว

สรุปผู้ลงคะแนนเลือกตั้งจํานวนทั้งสิ้น 219 คน
บัตรดี (บัตร)
จํานวน
216
สรุปผลการนับคะแนนดังต่อไปนี้
หมายเลข ชื่อ-นามสกุล
1 นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
2 นางสาวดูรณี สุขโชคสุวรรณ
3 นางวิมลวรรณ ซื่อตรงตระกูล
4 นางสาวพรทิวา ศฤงคารรัตนะ
5 นางสาวนิภาธร สุ่มเงิน
6 นางกัญญา สุทธมนัสวงษ์
7 นายอานนท์ โลกานุวัตร
8 นางสาวศิริณี ภวเรืองจํารูญ
9 นายศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์

บัตรเสีย (บัตร)
3
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
181
141
121
132
132
156
137
137
157

ลําดับที่ได้
1
7
14
12
12
3
10
10
2

10
นางสุธินี สุธรรมโชติ
11
นางกนกวรรณ เมธาวณิชย์กุล
12
นางสาวนฤมล สถิตานนท์
13
นายเทวา ดําแดง
14
นางสาววิภาวี จิระพัฒน์พิศาล
15
นายเอกธนัช โคตรมี
16
นายนววิช ฉัตรวชิระกุล
17
นายอาทร เจียมเด่นงาม
18
นายสุรพร ภาณุดุลกิตติ
19
น.อ. ดร. ธัชชัย จินต์แสวง
20
นายนิมิต หาญวุฒิพงศ์
21
นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา
22
นายสุวัฒน์ ฉายาวัฒนา
23
นายองอาจ วิเศษ
ผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน

138
140
120
143
142
149
96
71
109
107
90
110
94
85
1

9
8
15
5
6
4
19
23
17
18
21
16
20
22

ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้ได้รับคะแนนในลําดับที่ได้ 1-15 จํานวน 15 คนเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย วาระ 2560 – 2563
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี สรุปผู้เข้าร่วมประชุมประจําปี 2560
สมาชิกประเภทสามัญ จํานวน 225 คน
สมาชิกประเภทวิสามัญ จํานวน 16 คน
สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ จํานวน 1 คน
ที่ปรึกษาสมาคม จํานวน 3 คน
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
นายอานนท์ โลกานุวัตร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สุริยะ ธีรวัฒนสาร
ประธานในที่ประชุม/นายกสมาคมฯ
(นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร)
กัญญา สุทธมนัสวงษ์
เลขานุการที่ประชุม/ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
(นาง กัญญา สุทธมนัสวงษ์)

