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บทคัดย่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และมีเป้าหมาย คือ 1) ตลาด
และฐานการผลิตร่วม 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบทัง้ ทางบวก
และทางลบต่อวิชาชีพทีส่ ามารถเปิ ดเสรี ผลกระทบทางลบได้แก่ปญั หาสมองไหล ขาดแคลนแรงงาน ผูป้ ระกอบการ
ต่างชาติดงึ บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถไปร่วมงานด้วยค่าแรงที่จูงใจมากกว่า ความอ่อนด้อยทางด้านภาษา
ต่างประเทศอาจทาให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอ่นื ได้ส่งผลทาให้ได้ตาแหน่ งหรือค่าจ้างทีต่ ่ า
กว่าแรงงานฝีมอื ในระดับเดียวกัน ผลกระทบทางบวกได้แก่ ตลาดแรงงานอาเซียนมีขนาดใหญ่ขน้ึ แรงงานมีฝีมอื
จะมีโอกาสเข้าแข่งขันมากขึน้ สามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีภายใต้ขอ้ กาหนด MRA
มีการเกือ้ กูลกันด้านบุคลากรวิชาชีพและการพัฒนาวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน เกิดการแข่งขัน
ในตลาดแรงงานอาเซียนส่งผลให้แรงงานตื่นตัวในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะฝีมอื รวมถึงความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
เพื่อจะได้แข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้ ซง่ึ วิชาชีพบัญชีเป็ นสาขาหนึ่งที่อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด
การเปิ ดเสรีในปี พ.ศ. 2558 ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีควรมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิ ดเสรีบริการวิชาชีพ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศึกษาเรื่องกฎระเบียบของกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเรื่องภาษาเพื่อการเจรจา
ต่ อรองและฝึ กฝนตนเองให้มีมาตรฐานในวิช าชีพ เพื่อ เข้า สู่ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในอนาคต
อันใกล้น้ี
คาสาคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อาเซียน, การบริการสาขาวิชาชีพบัญชี, ข้อตกลงการยอบรับร่วม

Abstract
ASEAN Economic Community (AEC) is one of the three integral pillars of the ASEAN
Community. The AEC envisages the following key characteristics: 1) a single market and production
base; 2) a highly competitive economic region; 3) a region of equitable economic development; and, 4) a
region fully integrated into the global economy. The AEC usually results in both negative and positive
impacts on free movement skilled labors. Negative impacts include brain drain, lack of manpower,
circulation of highly skilled labor caused by higher wages from foreign investment, incapability of Thai’s
foreign languages influencing lower positions and wages. On the contrary, positive impacts include larger
building of markets, freely availability of skilled labors into the AEC under the MRA, the encouragement
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of cooperation between professionals and academic development among ASEAN countries, enhancement
of competitive workforce in learning and skill development, as well as the English language performance
influencing global and ASEAN competitiveness. As for an accounting profession, it is working in details in
preparation for free profession in the year 2015. Professional accountants should prepare to catch up
with the coming free professional area effectively, knowledge of ASEAN rules and regulations, languages
of negotiation, and training for professional accounting standards in order to deal with professional
accounting services for the ASEAN community in the near future.
Keywords: Asian Economic Community, Asian, Professional Accounting Services, Mutual Recognition,
Arrangements

บทนา
บริการวิชาชีพสาขาบัญชีเป็ นสาขาวิชาชีพหนึ่ง
ทีจ่ ะต้องเปิ ดเสรีใ นปี พ .ศ .2558 ภายใต้แผนงานการ
จั ด ตั ้ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นที่ ไ ด้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของภูมภิ าคไว้ 4 ด้าน [1] สรุปได้
ดังนี้
1) การเป็ นตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย ว
(Harmonization of Rules and Regulations) จะนาไป
สู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทัง้ หมด
เป็ นอย่างเดียวกัน ทัง้ ในด้านมาตรฐานคุณภาพ ราคา
อัตราภาษี รวมถึง กฎระเบียบในการซือ้ ขาย การขจัด
มาตรการและข้อกีด กันต่ า งๆรวมถึงการมีมาตรการ
อานวยความสะดวกทางการค้า เงื่อนไขการเคลื่อนย้าย
บุคคลสัญชาติอาเซียนและประเภทบริการและการลงทุน
ทีเ่ สรีมากขึน้
2) การสร้างอาเซี ยนให้เป็ นภูมิภาคที่ มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง (A Highly Competitive
Economic Region) ในเวทีการค้าโลกได้แก่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร
การจัดระบบการค้าให้มกี ารแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม และการ
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เป็ นต้น
3) การเป็ นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางๆเศรษฐกิ จ
อย่างเสมอภาค (A Region of Equitable Economic
Development)โดยพัฒนาSMEs และเสริมสร้างขีด
ความสามารถผ่านโครงการความร่วมมือต่ างๆ เพื่อลด
ช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก
4) การเป็ นภูมิภาคที่ มีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิ จโลก( A Region that is Fully Integrated

into the Global Economy) โดยการเน้นและปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศนอก
ภูมภิ าคให้มที ่าทีร่วมกันโดยการจัดทาเขตการค้าเสรี
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆเพื่อให้เครือข่ายการผลิต
การจาหน่ายภายในอาเซียนเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจส่วนอื่น
ของโลกมีการดาเนินงานในลักษณะทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั
โลกภายนอกมากขึน้ ด้วยการพึง่ พาตลาดและอุตสาหกรรม
ในระดับโลกเพื่อส่งเสริมนักธุรกิจของอาเซียนให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างอาเซียนให้มพี ลวัต
และเป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกทีแ่ ข็งแกร่ง
มากขึน้ และสร้างความมันใจว่
่ าตลาดภายในยังคงน่ า
ดึงดูดสาหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจงึ จาเป็ น
ที่อาเซียนจะต้องคานึงถึงบริบทอื่นประกอบนอกเหนื อ
จากการดาเนินงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กฎเกณฑ์แ ละกฎระเบีย บภายนอกจะต้อ งถู ก น ามา
พิจารณาให้มากขึน้ ในการพัฒนานโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปจั จุบนั มีประเทศสมาชิก
ทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวีย ดนาม ซึ่งมีค วามสัม พัน ธ์ อย่างใกล้ชิดทัง้ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

การเปิ ดเสรีการค้าบริ การสาขาวิ ชาชีพบัญชี
ตามกรอบ AFAS
การเปิ ดเสรีการค้าบริการตามกรอบความตกลงว่า
ด้วยการบริการของอาเซียน(ASEAN Framework
Agreement on Services: AFAS) แบ่ง รูป แบบการ
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ให้บ ริก าร(Mode)วิชาชีพบัญชีเ ป็ น 4 ประเภทการ
ให้บริก าร[2] คือMode1 การให้บริการข้ามประเทศ
(Cross-border Services) Mode 2 การเดิน ทางไป
ใช้บ ริก ารในต่ า งประเทศ(Consumption Abroad)
Mode3 การจั ด ตั ้ง ธุ ร กิ จ ในต่ า งแดน (Commercial
Presence) และ Mode 4 การเข้า ไปท างานของ
บุคลากรเป็ นการชัวคราว(Movement
่
of Natural
Persons) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอุปสรรคในการ
เข้าสูต่ ลาดในด้านต่างๆ และเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ให้กบั
บุคคล นิตบิ ุคคลสัญชาติอาเซียน สรุปได้ดงั นี้
(1) สาขาบริการสาคัญ (Priority Integration
Sectors :PIS) ได้แ ก่ สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเทีย่ ว และสาขาโลจิสติกส์
(2) สาขาบริการอื่น (Non-Priority Services
Sector) ครอบคลุมบริการทุกสาขานอกเหนือจากสาขา
บริการสาคัญ (Priority Services Sectors) และการ
บริก ารด้า นการเงิน ที่กาหนดเป้ า หมายการเปิ ด เสรี
ภายในปี พ .ศ.2558 ทัง้ นี้ ส ามารถยกเว้น สาขาที่
อ่อนไหวได้
ป จั จุบ นั อาเซีย นได้ม กี ารจัด ทาข้อ ตกลงการ
ยอมรับร่วม(MRA) ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
แล้ว [3] สรุปได้ดงั นี้
 ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพ
วิศวกรรมลงนามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี พ.ศ.
2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 ข้อ ตกลงการยอมรับ ร่ว มในสาขาบริก าร
วิชาชีพพยาบาลลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
ปี พ.ศ.2549 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลปิ ปิ นส์
 ข้อ ตกลงการยอมรับ ร่ว มในสาขาบริก าร
วิชาชีพสถาปตั ยกรรมลงนามเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายนปี พ.ศ.2550 ณ ประเทศสิงคโปร์
 ข้อ ตกลงการยอมรับ ร่ว มในสาขาบริก าร
วิช าชีพ แพทย์ สาขาวิช าชีพ ทัน ตแพทย์
ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2552
ณ อาเภอชะอา ประเทศไทย
ข้อ ผูก พัน บริก ารวิช าชีพ ของประเทศไทย
ภายใต้กรอบ AFAS แต่ละรูปแบบการให้บริการมีดงั นี้
[4] Mode 1 ไม่มขี อ้ จากัดการให้บริการข้ามพรมแดน

เช่น คนไทยขอให้บริษทั บัญชีในต่างประเทศทาบัญชี
ให้บริษทั โดยติดต่อทางe-mail หรือโทรศัพท์ Mode2
ไม่มขี อ้ จากัดการเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ
เช่ น คนไทยเดิน ทางไปขอค าปรึก ษาด้า นบัญ ชีใ น
ต่างประเทศได้ Mode 3 การจัดตัง้ ธุรกิจในต่างแดน
สัด ส่ ว นหุ้ น ต่ า งชาติ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น จด
ทะเบียน เช่น บริษัทบัญชีต่า งชาติมาจัดตัง้ ธุรกิจ
เพื่อให้บริการบัญชีในประเทศไทยถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 และ Mode 4 การเข้าไปทางานของบุคลากรเป็ น
การชัวคราวผู
่
กพันเฉพาะการโอนย้ายภายในบริษัท
ข้ามชาติ(Intra-Corporate Transferees:ICT) และการ
เปิ ดตลาดบริการของสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตก
ลงว่าด้วยบริการของอาเซียน(AFAS)ข้อผูกพันการเปิด
ตลาดชุดที่ 7 ประเทศไทยมีการเปิ ดบริการวิชาชีพบัญชี
[5]ได้แก่ บริการวิชาชีพบัญชี การตรวจสอบบัญชีและรับ
ทาบัญชีซง่ึ ครอบคลุม กิจ กรรมการบริก ารตรวจสอบ
งบการเงิน การบริก ารวิเ คราะห์ง บการเงิน การ
บ ร ิก า ร เ ต ร ีย ม จั ด ท าง บก าไรขาดทุ นส าหรั บ
บริษทั เอกชน การบริการด้านบัญชีอ่นื ๆและการบริการ
รับ ท าบัญ ชีย กเว้น การคืน ภาษี ซ่ึง จะมีการเจรจาใน
รายละเอียดต่อไปในอนาคต
จากข้อ มูลสานัก การค้า บริก ารและการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ขณะนี้ อ าเซีย นอยู่ ร ะหว่ า งการจัด ตั ง้ กลไกในการ
ดาเนินการตาม MRA และได้ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการตาม MRA ทีเ่ สร็จแล้วก่อนเพื่อให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพในภูมิภาคได้รบั ประโยชน์ อ ย่า งเป็ น รูป ธรรม
จากข้อตกลงดังกล่าว สาหรับกรอบข้อตกลงการยอมรับ
ร่ ว มในสาขาบัญ ชีข องอาเซีย น(ASEAN Mutual
Recognition Arrangement Framework on
Accountancy Services) ที่ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) อานวยความ
สะดวกในการเจรจาจัด ทาข้อ ตกลงการยอมรับ ร่ว ม
วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนโดยให้
โครงสร้ า งเพื่อ น าไปสู่ก ารสรุ ป ข้อ ตกลงนั น้ และ(2)
แลกเปลี่ย นข้อมูลที่ส่งเสริม และค านึง ถึง การพัฒ นา
แนวปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดทัง้ ทางด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ
ของวิชาชีพบัญชีโดยกาหนดหลักเกณฑ์พน้ื ฐานสาหรับ
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การยอมรับซึง่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เ รื่อ งการศึกษา
การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ
ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิสากล การออกใบอนุ ญ าต
และการขอขึ้น ทะเบีย นของวิช าชีพ บัญ ชีซ่ึง จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ มีการ
ลดขั น้ ตอนการขอใบอนุ ญาตโดยลดขั น้ ตอนการ
ตรวจสอบ การรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาหรือความรู้ทาง
วิ ช าชี พ เพื่ อ อ านวยความสะดวก กล่ า วโดยสรุ ป ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในอาเซียนสามารถจดทะเบีย น
หรือ ขอใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียน
อื่น ได้ แ ต่ ย ัง ต้ อ งปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบี ยบภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ เช่น หากนักบัญชีในต่างประเทศจะสอบ
ผู ้ส อบบัญ ชีร บั อนุ ญ าตในไทยก็ต้ อ งผ่ านการสอบ
รายวิ ชาต่ า งๆเหมือ นคนไทย และเมื ่อ วัน ที ่ 12-13
กันยายน ปี พ.ศ. 2554 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ไ ด้เ ข้า ร่ว มการประชุม เชิง ปฏิ บ ัติ ก าร
APEC Accounting Services Initiative ทีซ่ านฟราน
ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาในการประชุ มดังกล่าวมี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อ ง
กฎระเบียบที่เ กี่ย วข้อ งกับผู้ใ ห้บ ริการทางบัญชีเ พื่อ
สร้ า งแนวทางของกฎระเบี ย บภายในประเทศที่
เกีย่ วข้องกับนักบัญชีต่า งชาติโดยมีประเด็นสาคัญ ที่
เกี่ย วข้อ งกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)
ส่วนได้เสียสาธารณะ(Public Interest) ความโปร่งใส
(Transparency) ความสม่ าเสมอ(Consistency) และ
การถ่ายทอดองค์ความรู(้ Knowledge Transfer) สมาชิก
ภาพขององค์กรวิชาชีพด้านบัญชี มาตรฐานการศึกษา
ด้านบัญชีในแต่ ละประเทศ รวมทัง้ กรอบการเจรจา
อื่นๆ เช่น MOU หรือ MRA ทีอ่ าจมีขน้ึ ในอนาคตและ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ ของการเปิ ด
เสรีข องวิช าชีพ บัญ ชี แนวทางในการเสริม สร้า งขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสมาชิก ใน
ระดับนานาชาติ[6] โดยกรอบการเจรจานี้จะเป็ นกรอบ
ใหญ่ ในระดับโลกที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เกิดความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาในระดับภูมภิ าค
ต่อไปในอนาคต โดยผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการเปิ ดเสรี
ด้านการทางานของบุคคลธรรมดารูปแบบที่ 4 (Mode

4) ปจั จุบนั การเจรจายังไม่มคี วามคืบหน้า ในภาพรวม
พบว่ า การเปิ ด เสรีบ ริก ารวิช าชีพ บัญ ชีข องประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นยัง มี อุ ป สรรคอยู่ บ้ า งส าหรั บ บาง
ประเทศ อาทิ เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย มีการจากัดสัดส่วนหุน้ ต่างชาติไว้ไม่เกินร้อย
ละ 49 และประเทศฟิลปิ ปิ นส์ไม่อนุ ญาตให้ต่างชาติถอื
หุน้ เลย ส่วนกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม) บรูไน และสิงคโปร์ได้อนุ ญาตให้นักลงทุน
อาเซียนถือหุ้นข้างมากในธุรกิจบริการวิชาชีพบัญ ชี
อย่างไรก็ตามการเข้าไปให้บริการวิชาชีพในประเทศ
อาเซียนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการกากับดูแล
ภายในของแต่ละประเทศ การทีก่ ลุ่มประเทศอาเซียน
สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานการ
จัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ให้มีการเปิ ดเสรี
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาได้นนั ้ ควรมีการกาหนด
คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอาเซียนให้มี
มาตรฐานเดียวกัน ทีเ่ ป็ นสากลอาจกาหนดหลักเกณฑ์
พื้น ฐานสาหรับ การยอมรับ ร่ ว มกัน อัน ประกอบด้ว ย
หลักเกณฑ์เรื่องการศึกษา การสอบ ประสบการณ์
หลัก จริย ธรรม มาตรฐานวิช าชีพ ที่เ ป็ น สากล เช่ น
กาหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ(IFRS)แบบเต็มรูป โดยมีหน่วยงานกากับดูแล
การให้บ ริก ารวิช าชีพ (Professional Regulatory
Commission)ในระดับ ชาติ ข องแต่ ล ะประเทศก ากับ
ดูแ ล ติด ตามตรวจสอบ ประเมิน ออกใบรับ รอง
มาตรฐานวิ ช าชี พ ผู้ ท่ี ผ่ า นการรับ รองคุ ณ สมบัติ
ดังกล่าวจะได้รบั ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพมีสทิ ธิใน
การเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
อย่างเสรี

ข้ อ จ ากัด ต่ อ การเปิ ดเสรี ก ารบริ ก ารสาขา
วิ ชาชีพบัญชีในประเทศไทย
การเปิ ดเสรี ก ารค้ า บริ ก ารวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ น
ประเทศไทยสิง่ ทีต่ ้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ย นแก้ไข
เร่งด่วนน่ าจะเป็ นกฎเกณฑ์ดา้ นวิชาชีพ เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจ บริการสาขาวิชาชีพในประเทศไทยมี
กฎระเบียบข้อบัง คับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลาย
ฉบับ เช่น บัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกากาหนดงานใน
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อาชีพทีห่ า้ มคนต่างด้าว พ.ศ. 2522 [7] จะห้ามไม่ให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ งานควบคุม ตรวจสอบหรือ
ให้บริการทางบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในเป็ น
ครัง้ คราว เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ประกอบธุ ร กิจ ของคนต่ า งด้ า วซึ่ง มีป ลัด กระทรวง
พาณิชย์เป็ นประธาน ยกเว้นสหรัฐสามารถเข้ามา
ลงทุนดาเนินธุรกิจวิชาชีพบัญชีได้ 100 % เหมือนคน
ไทยตามสนธิ ส ั ญ ญาทางไมตรี ร ะหว่ า งไทยกั บ
สหรั ฐ อเมริ ก า อี ก ทั ง้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี
พ.ศ.2543[8]ได้ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ผู้ ท าบัญ ชี ต้ อ งมี
ภู มิล าเนาหรือ ถิ่น ที่อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก ร มีค วามรู้
ภาษาไทยเพีย งพอที่จ ะท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ ท าบัญ ชีไ ด้
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยัง มีพ ระราชบัญ ญัติวิช าชีพ
บัญ ชี พ.ศ.2547[9]ได้ ก าหนดให้ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
บัญ ชีต้ อ งได้ร ับ ใบอนุ ญ าตหรือ ขึ้น ทะเบีย นกับ สภา
วิช าชีพ บัญ ชี ผู้ทาบัญชีท่ีจะขึ้น ทะเบียนกับสภา
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ต้ อ ง มี ภู มิ ล า เ นา ห รื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรและมีความรูภ้ าษาไทยดีพอทีจ่ ะทาบัญชี
เป็ นภาษาไทยได้ ในกรณีทผ่ี ขู้ อขึน้ ทะเบียนเป็ นผูไ้ ม่มี
สัญชาติไทยต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายภาษีอากรของไทยเพื่อปฏิบตั ิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีแ ละกฎหมายภาษีอ ากรที่
เกี่ยวข้อ งได้ ส่วนผู้สอบบัญ ชีร ับอนุ ญ าตต้อ งเป็ น
สมาชิกสามัญหรือวิสามัญและต้องเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
แต่ในกรณีเป็ นสมาชิกวิสามัญซึง่ เป็ นคนต่างด้าวต้อง
เป็ นผู้มคี วามรู้ภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชี
และจัดทารายงานเป็ นภาษาไทยได้และมีภูมลิ าเนาใน
ประเทศไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าตามประกาศแนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติทเ่ี กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพบัญชีทงั ้ สองฉบับ ดังกล่าวกาหนดวิชาชีพ
บัญชีให้เป็ นอาชีพสงวนของคนไทยจึงเปรีย บได้ก ับ
เป็ นอุปสรรคหรือข้อจากัดต่อการเปิ ดเสรีการค้าบริการ
วิชาชีพบัญชี และเนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้ 10
ประเทศมีภาษาที่แ ตกต่ า งกัน จึง มีก ารกาหนดว่ า ให้
ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษากลางในการสื่อ สารระหว่ า ง
กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยควรมีการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลง คุณสมบัตคิ วามรูใ้ นด้านภาษาไทย

ดีพอสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทเ่ี ป็ นต่างชาติเป็ น
มี ค วามรู้ ใ นภาษาอั ง กฤษดี พ อ ที่ จ ะท าบั ญ ชี เ ป็ น
ภาษาอังกฤษได้

โอกาสและการปรับตัวของผู้ประกอบวิ ชาชี พ
บัญชีไทย
ความหมายของวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547 ได้แก่ วิชาชีพในด้านการทาบัญชี
ด้านการ สอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ
วางระบบบัญชี ด้า นการบัญ ชีภ าษีอ ากร ด้า นการ
ศึกษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชี และบริก ารเกี่ย วกับ
การบัญชีด้านอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง [10]
การเปิ ด เสรีก ารค้า บริก ารของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นในปี พ .ศ.2558 ภาษาอัง กฤษไม่ เ พีย งเป็ น
ภาษาทางการตามข้อ ตกลงการยอมรับ ร่ว มในAEC
แต่ ภ าษาอัง กฤษเป็ น ภาษาสากลที่ใช้ ในการติดต่ อ
สื่อสารในระดับนานาชาติอีกด้ว ย การเตรีย มความ
พร้อมทางด้านภาษาอัง กฤษจึงมีความจาเป็ น ในทุ ก
ระดับ ของทุ ก สาขาวิชาชีพไม่ เพียงแต่ เฉพาะวิชาชีพ
บัญชีเท่านัน้ ทาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจากประเทศ
ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยหรือประเทศที่
เจริญกว่าซึง่ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ามาทางานใน
ประเทศไทย รูปแบบการเข้ามาของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญ ชีต่า งชาติจ ะติด ตามบริษ ัท ในประเทศของตน
ที่ม าลงทุน ในประเทศไทย ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ฟิ ลปิ ปิ นส์อาจเป็ นอีก กลุ่ม ที่ม ีโ อกาสเข้า มาประกอบ
วิช าชีพ บัญ ชีใ นประเทศไทยถึง แม้จะไม่ ได้มีบ ริษัท
ฟิ ลิป ปิ น ส์ม าลงทุ น ในประเทศไทยมากนัก ก็ต ามแต่
ด้ว ยความสามารถในภาษาอัง กฤษที ่โ ดยเฉลี ่ย มี
มากกว่าและค่า ตอบแทนที่อยู่ในระดับ เดียวกัน หรือ
อาจน้อ ยกว่า จึง เป็ น อีก ชาติห นึ ่ง ที่มีโ อกาสเข้ามา
แข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไ ทยหลัง เปิ ด เสรี
อาเซีย นในปี พ .ศ.2558 สาหรับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
บัญ ชีไ ทยมีโ อกาสที่จ ะไปประกอบวิชาชีพ บัญ ชีใ น
ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
และอินโดนีเซีย)โดยติดตามนักลงทุน ไทยที่ไ ปลงทุน
ในประเทศกลุ่ม ดัง กล่า วซึ่ง ประเทศทัง้ 5 ประเทศ
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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นั บ ว่ า มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งจาเป็ น อย่า งยิ ่ง ที่จ ะต้อ งนาเข้า ผู ้ ประกอบ
วิชาชีพบัญชีทไ่ี ด้มาตรฐานจากต่างประเทศ จึงนับว่า
เป็ นโอกาสที่ด ีสาหรับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีไ ทยที่
จะ รุก เข ้า ไ ป ในป ระ เทศ กลุ ่ม ด งั กล่า ว ส่ว นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านใดมีค วามพร้อ มทางด้า น
ภาษาอัง กฤษเป็ น อย่า งดีค วรสนใจศึก ษาภาษาที่
สามโดยเฉพาะในกลุ่ม AEC เช่น เวียดนาม พม่า
หรือ อิน โดนีเ ซีย ถือ เป็ น การสร้า งโอกาสความ
ก้าวหน้ าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวเอง นอกจาก
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแล้วควรมีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางด้านวิชาชีพ
บัญชีรวมถึงจรรยาบรรณ ทัก ษะในการคิด วิเ คราะห์
ความเข้าใจในเศรษฐกิจมหภาค รูข้ า้ มศาสตร์อ่นื เช่น
การเงิน การลงทุน การบริห ารจัด การและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน สร้าง
เครือข่ายพันธมิตร ยกระดับคุณภาพสานักงานบัญชี
รู้ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี สัง คม ประวัติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม กฎระเบียบข้อบังคับและความรู้เกี่ยวกับ
องค์กรวิชาชีพรวมทัง้ หน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องใน
ประเทศที่ผู้ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีไทยเข้าไปทางาน
หรือ ติด ต่ อ ธุร กิจ ซึ่ง จะช่ว ยทาให้ง านประสบความ
สาเร็จและลดความเสีย่ งที่อาจเกิดจากความแตกต่างใน
สังคมและวัฒนธรรมในแต่ล ะประเทศได้เ ป็ น อย่า งดี
ตลอดจนท าให้เ กิด ความทัด เทีย มกับ ผู ้ป ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชีช าติต ะวัน ตกและเป็ น ที่ต ้อ งการใน
ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็ นหนึ่งในสามเสา
หลักของประชาคมอาเซีย นซึ่ง ภายในกลุ่ม สมาชิก
อาเซียนเห็นชอบร่วมกันให้มสี ่งเสริมการดาเนินงาน
แผนความร่ว มมือ ในด้า นต่ า งๆ เช่น การพัฒ นา
บุค ลากร และการส่ง เสริม ขีด ความสามารถ การ
ยอมรับ คุณ สมบัต ิข องผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆเพื่อที่
จะผนึกกาลังความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกซึ่ง
นับวันจะเริม่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ปจั จุบนั สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มกี ารปรับเลขมาตรฐาน
บัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ(International Financial Reporting
Standards : IFRS) ออกมาตรฐานรายงานทางการเงิน
สาหรับ กิจ การที่ไ ม่ม ีส ่ว นได้เ สีย สาธารณะ Thai
Financial Reporting Standards for Non- Publicly
Accountable Entities(TFRSs for NPAEs)จัดทา
แนวทางการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเพื่อให้พร้อมต่ อการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ใหม่ซ่งึ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี พ .ศ .2555
และอยู่ในระหว่างการนามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทีจ่ ดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อการเตรียมความ
พร้อมการบริการสาขาวิชาชีพบัญ ชีข องไทยไปสู่ก าร
เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในอนาคตอันใกล้น้ี
การเปิ ดเสรีคงไม่ได้จากัด แค่เพียงในกลุ่มของอาเซียน
เท่านัน้ เพราะในปจั จุบนั ประเทศไทยกาลังอยู่ในกระบวนการ
เจรจาตามกรอบความตกลงร่วมกันไม่ว่าจะเป็ น ASEAN+3
( จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)ASEAN+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)หรือตามกรอบ
การค้าการลงทุนทัวทุ
่ กภู ม ิภ าคอย่ า งองค์ ก รการค้ า
โลก(World Trade Organization :WTO) การปรับตัว
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีไทยในระยะยาวควรรองรับ
การเปิ ดเสรีในระดับต่างๆทีม่ ากไปกว่าการเปิ ดเสรีใน
ระดับ AEC อย่างเดียว
ท้ายนี้ผเู้ ขียนขอฝากข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการเปิ ด
เสรีการค้าบริการวิชาชีพบัญชีของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ.2558 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
การบริก ารสาขาวิชาชีพบัญชีใ นประเทศไทยทัง้ เชิง
บวกและเชิงลบ ผลกระทบในเชิงบวก เช่น ทาให้เกิด
อัต ราการจ้า งแรงงานนั ก บัญ ชีแ ละผู้สอบบัญ ชีไ ทย
สูงขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งของผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี ผู้บ ริโ ภคมี
ทางเลือกมากขึน้ และได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ ใน
อัตราค่าบริการทีถ่ ูกลง ขยายขนาดสานักงานบัญชี
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โดยการควบรวมกิจการกับสานักงานบัญชีอ่นื เพื่อดึงดูด
ลูกค้าที่เป็ นบริษัทต่ างชาติ ส่วนผลกระทบในเชิงลบ
เช่ น สานัก งานบัญ ชีไ ทยอาจสูญ เสีย แรงงานให้ก ับ
สานั ก งานต่ า งชาติ
สานัก งานบัญ ชีไ ทยอาจไม่
สามารถให้ บ ริก ารที่ห ลากหลายเหมือ นส านั ก งาน
ต่างชาติ จากผลกระทบเชิงบวกผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ไทยจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับการหลังไหลเข้
่
ามา
เปิ ดกิจการและการเข้ามาของนักวิชาชีพต่างชาติ โดย
ต้อ งเข้า รับ การอบรมพัฒ นาความรู้ ความสามารถ
ตนเองอย่ า งต่ อเนื่ อง (CPD)ตา มข้ อ บั ง คั บ ของ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร บั ญ ชี พ .ศ .2543 แ ล ะ
พระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชีพ บัญ ชี พ.ศ.2547 เพื่ อ เพิ่ ม
ศัก ยภาพของตนให้มีคุ ณสมบัติเ ยี่ย งนัก บัญ ชีร ะดับ
สากล เพิ่ ม การลงทุ นในด้ า นโป รแ กรม บั ญ ชี
(Accounting Software)ทีใ่ ช้ในการจัดทาบัญชีและสอบ
บัญชี เน้นการให้บริการทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ป็ นการเฉพาะ
มากขึ้ น เช่ น ให้ บ ริ ก ารสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นE–
Business SMEsทีป่ ระกอบธุรกิจเกษตรกรรม เสนอ
ค่าบริการทีถ่ ูกกว่าสาหรับระดับการบริการทีม่ คี ุณภาพ
ทัดเทียมกันหรือดีกว่า สาหรับประเด็นในเรื่องความ
พร้อมของผูป้ ระกอบวิชาชีพไทยผูเ้ ขียนเห็นว่าปจั จุบนั
สภาวิช าชีพ บัญ ชี ไ ด้มีก ารพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพ
บัญ ชีใ ห้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลตามที่ไ ด้ก ล่ า ว
ข้า งต้น ท าให้ ผู้ป ระกอบการต่ า งชาติใ ห้ค วามสนใจ
ประเทศไทยเป็ น ฐานการให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใน
ภูมภิ าคอาเซียนประกอบกับประเทศไทยมีนักวิชาชีพ
บัญชีจานวนหนึ่งทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทัง้ ทางด้าน
วิชาชีพ ด้านการสื่อ สารภาษาอังกฤษ และด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถออกไปให้บริการทาง
วิชาชีพนอกประเทศได้ซ่งึ ถือว่าเป็ นการขยายโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ไทยเข้าถึงตลาดในอาเซีย น
ได้มากขึน้ สุดท้ายนี้ผเู้ ขียนขอฝากข้อคิดเล็กๆให้กบั ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย“อย่ากลัวว่าเราจะแข่งขัน
ไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ราต้องกลัวคือการเสียโอกาส”
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