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บทคดัย่อ 
           ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน และมเีป้าหมาย คอื 1) ตลาด
และฐานการผลติร่วม 2) การสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 3) การพฒันาเศรษฐกจิ
อย่างเสมอภาค 4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอาจส่งผลกระทบทัง้ทางบวก
และทางลบต่อวชิาชพีทีส่ามารถเปิดเสร ีผลกระทบทางลบได้แก่ปญัหาสมองไหล ขาดแคลนแรงงาน ผูป้ระกอบการ
ต่างชาตดิงึบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถไปร่วมงานด้วยค่าแรงที่จูงใจมากกว่า ความอ่อนด้อยทางดา้นภาษา 
ต่างประเทศอาจท าใหแ้รงงานไทยไม่สามารถแข่งขนักบัแรงงานชาตอิื่นไดส้่งผลท าใหไ้ดต้ าแหน่งหรอืค่าจา้งทีต่ ่า
กว่าแรงงานฝีมอืในระดบัเดยีวกนั  ผลกระทบทางบวกไดแ้ก่ ตลาดแรงงานอาเซยีนมขีนาดใหญ่ขึน้  แรงงานมฝีีมอื
จะมโีอกาสเขา้แขง่ขนัมากขึน้สามารถเขา้สูต่ลาดแรงงานในประชาคมอาเซยีนไดอ้ย่างเสรภีายใต้ขอ้ก าหนด MRA  
มกีารเกือ้กลูกนัดา้นบุคลากรวชิาชพีและการพฒันาวชิาการระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนดว้ยกนั   เกดิการแข่งขนั
ในตลาดแรงงานอาเซยีนสง่ผลใหแ้รงงานตื่นตวัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะฝีมอืรวมถงึความรูด้า้นภาษาองักฤษ
เพื่อจะได้แข่งขนัในเวทอีาเซยีนและเวทโีลกได้ซึง่วชิาชพีบญัชเีป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอยีด
การเปิดเสรใีนปีพ.ศ. 2558  ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรมกีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปิดเสรบีรกิารวชิาชพี
บญัชไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยศกึษาเรื่องกฎระเบยีบของกลุ่มประเทศอาเซยีน ศกึษาเรื่องภาษาเพื่อการเจรจา
ต่อรองและฝึกฝนตนเองให้มีมาตรฐานในวิชาชีพเพื่อเข ้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียนในอนาคต
อนัใกลน้ี้   
 

ค าส าคญั: ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน, อาเซยีน, การบรกิารสาขาวชิาชพีบญัช,ี ขอ้ตกลงการยอบรบัร่วม 
 

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   

 

บทน า  
        บรกิารวชิาชพีสาขาบญัชเีป็นสาขาวชิาชพีหนึ่ง
ทีจ่ะต้องเปิดเสรใีนปีพ  .ศ . 2558 ภายใต้แผนงานการ
จัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตรร์ะยะยาวของภูมภิาคไว ้4 ดา้น [1] สรุปได้
ดงันี้  
       1)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
(Harmonization of Rules and Regulations)  จะน าไป 
สู่การใช้กฎระเบยีบการค้าในประเทศสมาชกิทัง้หมด
เป็นอย่างเดยีวกนั ทัง้ในด้านมาตรฐานคุณภาพ  ราคา
อตัราภาษี รวมถึงกฎระเบยีบในการซือ้ขาย  การขจดั
มาตรการและข้อกีดกนัต่างๆรวมถึงการมีมาตรการ
อ านวยความสะดวกทางการคา้ เงื่อนไขการเคลื่อนยา้ย
บุคคลสญัชาตอิาเซยีนและประเภทบรกิารและการลงทุน
ทีเ่สรมีากขึน้       
     2)  การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูง (A Highly Competitive 
Economic Region) ในเวทกีารคา้โลกไดแ้ก่การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การเงนิการธนาคาร 
การจดัระบบการคา้ใหม้กีารแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม และการ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นตน้    
      3) การเป็นภมิูภาคท่ีมีการพฒันาทางๆ เศรษฐกิจ 
อย่างเสมอภาค (A Region of  Equitable Economic  
Development)โดยพฒันาSMEs  และเสรมิสร้างขดี
ความสามารถผ่านโครงการความร่วมมอืต่างๆ เพื่อลด
ช่องว่างการพฒันาเศรษฐกจิของแต่ละประเทศสมาชกิ 
      4)  การเป็นภมิูภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากบั
เศรษฐกิจโลก( A Region  that  is Fully  Integrated  

into  the  Global  Economy) โดยการเน้นและปรบั
ประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกบัประเทศนอก
ภูมภิาคให้มที่าทรี่วมกนัโดยการจดัท าเขตการค้าเสรี
อาเซยีนกบัประเทศคู่เจรจาต่างๆเพื่อใหเ้ครอืขา่ยการผลติ  
การจ าหน่ายภายในอาเซยีนเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิสว่นอื่น
ของโลกมกีารด าเนินงานในลกัษณะทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บั
โลกภายนอกมากขึน้ดว้ยการพึง่พาตลาดและอุตสาหกรรม
ในระดบัโลกเพื่อสง่เสรมินกัธุรกจิของอาเซยีนใหส้ามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล และสรา้งอาเซยีนใหม้พีลวตั
และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกทีแ่ขง็แกร่ง
มากขึน้ และสรา้งความมัน่ใจว่าตลาดภายในยงัคงน่า
ดงึดูดส าหรบัการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติจงึจ าเป็น
ที่อาเซียนจะต้องค านึงถึงบริบทอื่นประกอบนอกเหนือ 
จากการด าเนินงานภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบภายนอกจะต้องถูกน ามา
พจิารณาใหม้ากขึน้ในการพฒันานโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ปจัจุบนัมปีระเทศสมาชกิ
ทัง้หมด 10 ประเทศ  ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซยี 
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  สงิคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งมีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดทัง้ทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม 
 

การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาวิชาชีพบญัชี
ตามกรอบ AFAS    
        การเปิดเสรกีารคา้บรกิารตามกรอบความตกลงว่า
ด้วยการบริการของอาเซียน(ASEAN Framework  
Agreement on Services: AFAS) แบ่งรูปแบบการ
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ปีที ่7  ฉบบัที ่14  เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม  l  2556 

ให้บริการ(Mode)วชิาชพีบญัชเีป็น 4 ประเภทการ
ให้บรกิาร[2] คอืMode1  การให้บรกิารขา้มประเทศ
(Cross-border  Services) Mode 2 การเดินทางไป
ใช้บร ิการในต่างประเทศ(Consumption Abroad) 
Mode3 การจัดตั ้งธุ รกิจในต่างแดน (Commercial 
Presence) และ Mode 4 การเข้าไปท างานของ
บุคลากรเป็นการชัว่คราว(Movement of Natural 
Persons)  โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อลดอุปสรรคในการ
เขา้สูต่ลาดในดา้นต่างๆ และเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใหก้บั
บุคคล   นิตบิุคคลสญัชาตอิาเซยีน สรุปไดด้งันี้  
     (1) สาขาบรกิารส าคญั (Priority Integration 
Sectors :PIS) ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาสขุภาพ  สาขาการท่องเทีย่ว และสาขาโลจสิตกิส ์ 
      (2) สาขาบรกิารอื่น (Non-Priority Services 
Sector) ครอบคลุมบรกิารทุกสาขานอกเหนือจากสาขา
บรกิารส าคญั(Priority Services Sectors) และการ
บรกิารด้านการเงนิที่ก าหนดเป้าหมายการเปิดเสรี
ภายในปีพ.ศ.2558 ทัง้นี้สามารถยกเว้นสาขาที่
อ่อนไหวได ้    
      ปจัจุบนัอาเซยีนได้มกีารจดัท าขอ้ตกลงการ
ยอมรบัร่วม(MRA) ลงนามโดยรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน
แลว้ [3] สรุปไดด้งันี้ 

 ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบรกิารวชิาชพี
วศิวกรรมลงนามเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม ปีพ.ศ. 
2548 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

 ข้อตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบริการ
วชิาชพีพยาบาลลงนามเมื่อวนัที ่ 8 ธนัวาคม 
ปี พ.ศ.2549 ณ เมอืงเซบ ูประเทศฟิลปิปินส ์

 ข้อตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบริการ
วชิาชพีสถาปตัยกรรมลงนามเมื่อวนัที่ 19 
พฤศจกิายนปีพ.ศ.2550 ณ ประเทศสงิคโปร ์  

 ข้อตกลงการยอมรบัร่วมในสาขาบริการ
วิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทนัตแพทย ์
ลงนามเมื่อวนัที ่ 26 กุมภาพนัธปี์ พ.ศ. 2552 
ณ อ าเภอชะอ า ประเทศไทย   

        ขอ้ผ ูกพนับรกิารวชิาชพีของประเทศไทย
ภายใต้กรอบ AFAS แต่ละรปูแบบการใหบ้รกิารมดีงันี้
[4] Mode 1 ไม่มขีอ้จ ากดัการใหบ้รกิารขา้มพรมแดน 

เช่น คนไทยขอใหบ้รษิทับญัชใีนต่างประเทศท าบญัชี
ใหบ้รษิทัโดยตดิต่อทางe-mail หรอืโทรศพัท์  Mode2
ไม่มขีอ้จ ากดัการเดินทางไปใช้บรกิารในต่างประเทศ 
เช่น คนไทยเดินทางไปขอค าปรึกษาด้านบัญชีใน
ต่างประเทศได้  Mode 3 การจดัตัง้ธุรกจิในต่างแดน
สัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน เช่น บริษัทบัญชีต่างชาติมาจัดตัง้ธุรกิจ
เพื่อใหบ้รกิารบญัชใีนประเทศไทยถอืหุน้ไดไ้ม่เกนิรอ้ย
ละ 49 และ Mode 4 การเขา้ไปท างานของบุคลากรเป็น
การชัว่คราวผูกพนัเฉพาะการโอนย้ายภายในบริษัท
ขา้มชาต(ิIntra-Corporate Transferees:ICT) และการ
เปิดตลาดบรกิารของสมาชกิอาเซยีนภายใต้ความตก
ลงว่าดว้ยบรกิารของอาเซยีน(AFAS)ขอ้ผกูพนัการเปิด
ตลาดชุดที ่7 ประเทศไทยมกีารเปิดบรกิารวชิาชพีบญัชี
[5]ไดแ้ก่ บรกิารวชิาชพีบญัช ี  การตรวจสอบบญัชแีละรบั
ท าบญัชซีึง่ครอบคลุมกิจกรรมการบริการตรวจสอบ
งบการเง ิน  การบรกิารวเิคราะห์งบการเง ิน  การ
บ ร ิก า ร เ ต ร ีย ม จัดท า งบก า ไ รขาดทุ นส าหรับ
บรษิทัเอกชน  การบรกิารดา้นบญัชอีื่นๆและการบรกิาร
รับท าบัญชียกเว้นการคืนภาษีซึ่งจะมีการเจรจาใน
รายละเอยีดต่อไปในอนาคต 
        จากขอ้มูลส านักการค้าบรกิารและการลงทุน 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจ ัดตัง้กลไกในการ
ด าเนินการตาม MRA และได้ให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินการตาม MRA ทีเ่สรจ็แลว้ก่อนเพื่อใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพในภูมิภาคได้รบัประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
จากขอ้ตกลงดงักล่าว   ส าหรบักรอบขอ้ตกลงการยอมรบั
ร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน(ASEAN Mutual 
Recognit ion Arrangement    Framework on 
Accountancy Services) ที่ลงนามเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์
ปีพ.ศ.  2552 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) อ านวยความ
สะดวกในการเจรจาจดัท าข้อตกลงการยอมรบัร่วม  
วิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีนโดยให้
โครงสร้างเพื่อน าไปสู่การสรุปข้อตกลงนัน้และ(2) 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริมและค านึงถึงการพฒันา
แนวปฏบิตัิที่ดทีี่สุดทัง้ทางด้านมาตรฐานและคุณสมบตัิ
ของวชิาชพีบญัชโีดยก าหนดหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรบั



122  l วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัธนบุร ี 
 

การยอมรบัซึง่ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์เรื่องการศกึษา 
การสอบ   ประสบการณ์  กระบวนการให้การยอมรบั 
ระบบข้อมูลเอกสาร  ระเบยีบวินัยและหลกัจริยธรรม 
มาตรฐานและแนวปฏิบตัิสากล  การออกใบอนุญาต
และการขอขึ้นทะเบียนของวิชาชีพบัญชีซึ่งจะต้อง
ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบภายในของแต่ละประเทศ  มกีาร
ลดขัน้ตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ   การรบัรองคุณวุฒกิารศกึษาหรอืความรู้ทาง
วิชาชีพเพื่ออ านวยความสะดวก  กล่าวโดยสรุปผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชใีนอาเซยีนสามารถจดทะเบยีน
หรอืขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซยีน
อื่นได้แต่ยังต้องปฏบิตั ิตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ๆ เช่น หากนักบญัชใีนต่างประเทศจะสอบ
ผู ้สอบบญัชรีบัอนุญาตในไทยก ็ต้องผ่านการสอบ
รายวิชาต่างๆเหมือนคนไทย และเมื ่อวนัที ่  12-13 
กนัยายน ปี พ  .ศ .  2554 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราช ูปถมัภ ์ได ้เขา้ร ่วมการประช ุม เชิงปฏิบัติการ 
APEC Accounting Services Initiative ทีซ่านฟราน
ซิสโก  ประเทศสหรฐัอเมริกาในการประชุมดังกล่าวมี
วตัถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ให้บรกิารทางบญัชเีพื่อ
สร้างแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบันักบญัชตี่างชาติโดยมปีระเดน็ส าคญัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) 
ส่วนได้เสยีสาธารณะ(Public Interest)  ความโปร่งใส 
(Transparency)  ความสม ่ าเสมอ(Consistency) และ
การถ่ายทอดองคค์วามรู(้Knowledge Transfer) สมาชกิ
ภาพขององคก์รวชิาชพีดา้นบญัช ี มาตรฐานการศกึษา
ด้านบญัชีในแต่ละประเทศ  รวมทัง้กรอบการเจรจา
อื่นๆ เช่น MOU หรอื  MRA ทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตและ
เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัประโยชน์ของการเปิด
เสรีของวิชาชีพบัญชี แนวทางในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศสมาชกิใน
ระดบันานาชาต[ิ6] โดยกรอบการเจรจานี้จะเป็นกรอบ
ใหญ่ในระดับโลกที่อาจมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เกดิความสอดคลอ้งกบักรอบการเจรจาในระดบัภูมภิาค
ต่อไปในอนาคต  โดยผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าการเปิดเสรี
ดา้นการท างานของบุคคลธรรมดารูปแบบที่ 4 (Mode 

4) ปจัจุบนัการเจรจายงัไม่มคีวามคบืหน้า ในภาพรวม
พบว่าการเปิดเสรีบริการวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังมีอุปสรรคอยู่บ้างส าหรับบาง
ประเทศ อาท ิเช่น ประเทศไทย  อนิโดนีเซยี และ
มาเลเซยี มกีารจ ากดัสดัสว่นหุน้ต่างชาตไิวไ้ม่เกนิรอ้ย
ละ 49 และประเทศฟิลปิปินสไ์ม่อนุญาตใหต่้างชาตถิอื
หุน้เลย   สว่นกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า 
เวยีดนาม) บรูไน และสงิคโปรไ์ดอ้นุญาตใหน้ักลงทุน
อาเซียนถือหุ้นข้างมากในธุรกิจบริการวิชาชีพบญัช ี
อย่างไรกต็ามการเข้าไปให้บรกิารวชิาชพีในประเทศ
อาเซียนจะต้องปฏบิตัิตามกฎระเบียบการก ากบัดูแล
ภายในของแต่ละประเทศ   การทีก่ลุ่มประเทศอาเซยีน
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานการ
จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนที่ให้มีการเปิดเสรี
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดาไดน้ัน้ควรมกีารก าหนด     
 คุณสมบตัขิองผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนอาเซยีนให้มี
มาตรฐานเดยีวกนัทีเ่ป็นสากลอาจก าหนดหลกัเกณฑ์
พื้นฐานส าหรับการยอมรับร่วมกันอันประกอบด้วย
หลกัเกณฑ์เรื่องการศึกษา  การสอบ  ประสบการณ์  
หลักจริยธรรม  มาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากล เช่น
ก าหนดใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ(IFRS)แบบเตม็รปู โดยมหีน่วยงานก ากบัดูแล
การให้บริการวิชาชีพ(Professional Regulatory 
Commission)ในระดับชาติของแต่ละประเทศก ากับ
ดูแล  ติดตามตรวจสอบ      ประเมิน  ออกใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ  ผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
ดงักล่าวจะได้รบัใบรบัรองมาตรฐานวชิาชีพมสีทิธใิน
การเดินทางไปท างานในประเทศสมาชกิอาเซียนได้
อย่างเสร ี 
 
ข้อจ ากัดต่อการเปิดเสรีการบริการสาขา
วิชาชีพบญัชีในประเทศไทย           
        การเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยสิง่ทีต่้องมกีารพจิารณาปรบัเปลี่ยนแกไ้ข
เร่งด่วนน่าจะเป็นกฎเกณฑด์า้นวชิาชพี เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจบริการสาขาวิชาชีพในประเทศไทยมี
กฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลาย
ฉบบั เช่น บญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาก าหนดงานใน
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ปีที ่7  ฉบบัที ่14  เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม  l  2556 

อาชพีทีห่า้มคนต่างดา้ว พ.ศ. 2522 [7] จะหา้มไม่ให้
คนต่างดา้วประกอบธุรกจิงานควบคุม ตรวจสอบหรอื
ให้บรกิารทางบญัช ียกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็น
ครัง้คราว เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมพฒันา
ธุรกจิการคา้โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีปลัดกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธาน ยกเว้นสหรฐัสามารถเข้ามา
ลงทุนด าเนินธุรกจิวชิาชีพบญัชไีด ้100 % เหมอืนคน
ไทยตามสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่ างไทยกับ
สหรัฐอเมริกา  อีกทัง้พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ .ศ .2543[8]ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้ท าบัญชีต้องมี
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  มีความรู้
ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได้ 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547[9]ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภา
วิชาชีพบญัชี  ผู้ท าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภา
วิช าชีพบัญชีต้ อ งมีภู มิ ล า เ นาห รือ ถิ่ นที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจกัรและมคีวามรูภ้าษาไทยดพีอทีจ่ะท าบญัชี
เป็นภาษาไทยได ้ในกรณีทีผู่ข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูไ้ม่มี
สญัชาติไทยต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการบญัชี
และกฎหมายภาษีอากรของไทยเพื่อปฏิบตัิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่
เกี่ยวข้องได้ ส่วนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตต้องเป็น
สมาชกิสามญัหรอืวสิามญัและต้องเป็นผูม้สีญัชาตไิทย 
แต่ในกรณีเป็นสมาชกิวสิามญัซึง่เป็นคนต่างดา้วต้อง
เป็นผู้มคีวามรู้ภาษาไทยดพีอที่จะสามารถสอบบญัชี
และจดัท ารายงานเป็นภาษาไทยไดแ้ละมภีูมลิ าเนาใน
ประเทศไทย ผู้เขยีนมคีวามเหน็ว่าตามประกาศแนบ
ทา้ยพระราชกฤษฎกีาและพระราชบญัญตัิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวิชาชีพบัญชีทัง้สองฉบบัดงักล่าวก าหนดวิชาชีพ
บญัชีให้เป็นอาชีพสงวนของคนไทยจึงเปรียบได้กับ
เป็นอุปสรรคหรอืขอ้จ ากดัต่อการเปิดเสรกีารคา้บรกิาร
วชิาชพีบญัช ีและเน่ืองจากกลุ่มประเทศอาเซยีนทัง้ 10 
ประเทศมีภาษาที่แตกต่างกนัจึงมีการก าหนดว่าให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่าง
กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกนั ประเทศไทยควรมีการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลง คุณสมบตัคิวามรูใ้นดา้นภาษาไทย

ดพีอส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีเ่ป็นต่างชาตเิป็น
มีความรู้ ในภาษาอังกฤษดีพอที่จะท าบัญชีเ ป็น
ภาษาองักฤษได ้  
 

โอกาสและการปรบัตวัของผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัชีไทย                  
           ความหมายของวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วชิาชพีบญัชพี.ศ.2547  ไดแ้ก่ วชิาชพีในดา้นการท าบญัช ี 
ดา้นการ สอบบญัช ี  ดา้นการบญัชบีรหิาร  ดา้นการ
วางระบบบญัชี  ด้านการบญัชภีาษีอากร  ด้านการ 
ศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี และบริการเกี่ยวกบั
การบญัชีด้านอื่นตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง [10] 
การเปิดเสรีการค้าบริการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพ.ศ.2558 ภาษาอังกฤษไม่เพียงเป็น
ภาษาทางการตามข้อตกลงการยอมรบัร่วมในAEC 
แต่ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อ 
สื่อสารในระดับนานาชาติอีกด้วย  การเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็นในทุก
ระดับของทุกสาขาวิชาชีพไม่เพียงแต่เฉพาะวิชาชีพ
บญัชเีท่านัน้  ท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชจีากประเทศ
ที่อยู่ในระดบัเดียวกันกบัประเทศไทยหรือประเทศที่
เจรญิกว่าซึง่ไดแ้ก่ สงิคโปร์ มาเลเซยีเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย รูปแบบการเขา้มาของผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัชีต่างชาติจะติดตามบริษ ัทในประเทศของตน
ที่มาลงทุนในประเทศไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
ฟิลปิปินสอ์าจเป็นอีกกลุ่มที่ม ีโอกาสเข้ามาประกอบ
วิชาชีพบญัชีในประเทศไทยถึงแม้จะไม่ได้มีบริษัท
ฟิลิปปินส์มาลงทุนในประเทศไทยมากนักก็ตามแต่
ด้วยความสามารถในภาษาองักฤษที่โดยเฉลี ่ยมี
มากกว่าและค่าตอบแทนที่อยู่ในระดบัเดยีวกนัหรอื
อาจน้อยกว่าจ ึงเป็นอกีชาต ิหนึ ่งที่มีโอกาสเข้ามา
แข่งขนักับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยหลงัเปิดเสรี
อาเซียนในปีพ.ศ.2558   ส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพ
บญัช ีไทยม ีโอกาสที่จะไปประกอบวิชาชีพบญัชีใน
ประเทศกลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า  เวยีดนาม 
และอนิโดนีเซยี)โดยติดตามนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน
ในประเทศกลุ่มดงักล่าวซึ่งประเทศทัง้  5 ประเทศ 
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นับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่อย่างจ ากัด ไม่
เพยีงพอต่อการรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่าง
ต่อเนื่องจ าเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้องน าเข ้าผู ้ประกอบ
วชิาชพีบญัชทีีไ่ดม้าตรฐานจากต่างประเทศ จงึนับว่า
เป็นโอกาสที่ดีส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีไทยที่
จ ะ ร ุก เ ข ้า ไป ในประ เทศก ลุ ่มด งักล ่าว   ส ่วนผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่านใดมีความพร้อมทางด้าน
ภาษาองักฤษเป็นอย่างดีควรสนใจศึกษาภาษาที่
สามโดยเฉพาะในกลุ่ม AEC เช่น เวยีดนาม   พม่า 
หร ืออ ินโดน ีเซ ียถ ือ เป็นการสร ้าง โอกาสความ 
ก้าวหน้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวัเอง   นอกจาก
ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษแล้วควรมีความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทกัษะทางดา้นวชิาชพี
บญัชรีวมถงึจรรยาบรรณ  ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 
ความเขา้ใจในเศรษฐกจิมหภาค  รูข้า้มศาสตรอ์ื่น เช่น 
การเงินการลงทุน   การบร ิหารจ ดัการและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์   ปฏบิตังิานตามมาตรฐาน  สรา้ง
เครือข่ายพนัธมิตร     ยกระดบัคุณภาพส านักงานบญัช ี 
รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม ประวัติศาสตร ์ 
วฒันธรรม  กฎระเบยีบข้อบงัคบัและความรู้เกี่ยวกบั
องคก์รวชิาชพีรวมทัง้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งใน
ประเทศที่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีไทยเข้าไปท างาน
หรือติดต่อธุรกิจซึ่งจะช่วยท าให้งานประสบความ 
ส าเรจ็และลดความเสีย่งที่อาจเกดิจากความแตกต่างใน
สงัคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างด ี
ตลอดจนท าให ้เก ิดความทดัเท ียมกบัผู ้ประกอบ
ว ิชาช ีพบญัช ีชาติตะวนัตกและเป็นที่ต ้องการใน
ตลาดแรงงานอาเซยีนในอนาคต     
 
  บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นหนึ่งในสามเสา
หลกัของประชาคมอาเซียนซึ่งภายในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนเหน็ชอบร่วมกนัให้มสี่งเสรมิการด าเนินงาน
แผนความร่วมม ือในด ้านต่างๆ เช ่นการพฒันา
บุคลากร และการส่งเสริมขดีความสามารถ  การ
ยอมรบัคุณสมบตัิของผู้ประกอบวชิาชพีต่างๆเพื่อที่ 
จะผนึกก าลงัความแขง็แกร่งทางดา้นเศรษฐกจิเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลกซึ่ง
นบัวนัจะเริม่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้  ปจัจุบนัสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ไดม้กีารปรบัเลขมาตรฐาน
บญัชใีห้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ(International Financial Reporting 
Standards : IFRS) ออกมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ส าหรบัก ิจการที่ไม่ม ีส ่วนได ้เสยีสาธารณะ  Thai 
Financial Reporting Standards for Non- Publicly 
Accountable Entities(TFRSs for NPAEs)จดัท า
แนวทางการปฏิบตัิงานสอบบัญชีเพื่อให้พร้อมต่อการ
ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการสอบบญัชฉีบบั
ใหม่ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่1มกราคมปีพ  .ศ . 2555 
และอยู่ในระหว่างการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ทีจ่ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อการเตรยีมความ
พร้อมการบริการสาขาวชิาชพีบญัชีของไทยไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และในอนาคตอนัใกลน้ี้
การเปิดเสรคีงไม่ได้จ ากดัแค่เพยีงในกลุ่มของอาเซยีน
เท่านัน้เพราะในปจัจุบนัประเทศไทยก าลงัอยู่ในกระบวนการ
เจรจาตามกรอบความตกลงร่วมกนัไม่ว่าจะเป็น ASEAN+3 
(  จนี ญี่ปุ่นและเกาหลใีต้)ASEAN+6 (จนี ญี่ปุ่น เกาหลใีต ้
อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์)หรอืตามกรอบ
การคา้การลงทุนทัว่ทุกภูมิภาคอย่างองค์กรการค้า
โลก(World Trade Organization :WTO) การปรบัตวั
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีทยในระยะยาวควรรองรบั
การเปิดเสรใีนระดบัต่างๆทีม่ากไปกว่าการเปิดเสรใีน
ระดบั AEC อย่างเดยีว 
        ทา้ยนี้ผูเ้ขยีนขอฝากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการเปิด
เสรกีารคา้บรกิารวชิาชพีบญัชขีองประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนทีจ่ะเกดิขึน้ในปีพ.ศ.2558 ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
การบริการสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยทัง้เชิง
บวกและเชงิลบ  ผลกระทบในเชงิบวก เช่น  ท าให้เกดิ
อัตราการจ้างแรงงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีไทย
สูงขึ้น ท าให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยดี้านระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  ส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้บริโภคมี
ทางเลอืกมากขึน้และได้รบับรกิารทีม่คีุณภาพดขีึน้ใน
อตัราค่าบรกิารทีถู่กลง  ขยายขนาดส านักงานบญัชี
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โดยการควบรวมกจิการกบัส านกังานบญัชอีื่นเพื่อดงึดูด
ลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติ  ส่วนผลกระทบในเชิงลบ 
เช่น  ส านักงานบัญชีไทยอาจสูญเสียแรงงานให้กับ
ส านักงานต่างชาติ  ส านักงานบัญชีไทยอาจไม่
สามารถให้บริการที่หลากหลายเหมือนส านักงาน
ต่างชาต ิ จากผลกระทบเชงิบวกผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ไทยจงึควรเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัการหลัง่ไหลเขา้มา
เปิดกจิการและการเขา้มาของนักวชิาชพีต่างชาติโดย
ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้  ความสามารถ
ตนเองอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง (CPD)ตามข้อบังคับของ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร บั ญ ชี  พ .ศ .2543 แ ล ะ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ .2547 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของตนให้มีคุณสมบัติเยี่ยงนักบัญชีระดับ
สากล    เพิ่มการลงทุ น ในด้านโปรแกรมบัญชี
(Accounting Software)ทีใ่ชใ้นการจดัท าบญัชแีละสอบ
บญัช ี  เน้นการใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นการเฉพาะ
มากขึ้น เช่น ให้บริการสอบบัญชีธุรกิจที่ เป็นE–
Business  SMEsทีป่ระกอบธุรกจิเกษตรกรรม เสนอ
ค่าบรกิารทีถู่กกว่าส าหรบัระดบัการบรกิารทีม่คีุณภาพ
ทดัเทยีมกนัหรอืดกีว่า  ส าหรบัประเดน็ในเรื่องความ
พรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีไทยผูเ้ขยีนเหน็ว่าปจัจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ได้กล่าว
ข้างต้นท าให้ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจ
ประเทศไทยเป็นฐานการให้บริการทางวิชาชีพใน
ภูมภิาคอาเซยีนประกอบกบัประเทศไทยมีนักวชิาชพี
บญัชจี านวนหนึ่งทีม่คีวามรู ้ ความสามารถทัง้ทางดา้น
วิชาชีพ   ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถออกไปให้บรกิารทาง
วชิาชพีนอกประเทศได้ซึ่งถือว่าเป็นการขยายโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพไทยเข้าถึงตลาดในอาเซียน
ไดม้ากขึน้  สดุทา้ยนี้ผูเ้ขยีนขอฝากขอ้คดิเลก็ๆใหก้บัผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีไทย“อย่ากลวัว่าเราจะแข่งขนั
ไม่ได ้ สิง่ทีเ่ราตอ้งกลวัคอืการเสยีโอกาส”   
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