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สารสนเทศที่ควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อม
ของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC*

ดร.อมรา ติรศรีวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การเตรียมความพรอมของผู ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการเคลื่อนยายฝมือแรงงานไปยังกลุ มประเทศสมาชิก

อาเซียน ประกอบดวยการรับรูและปฎิบัติตนใหครบถวนตาม (1) ขอตกลงยอมรับรวมของการประกอบวิชาชีพบริการ

ทางการบัญชีในกลุมประเทศสมาชิก ASEAN โดยมีคุณสมบัติเปนผู ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศถิ่นกําเนิด และ

มีการขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีอาเซียน การขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีตางดาวของประเทศผูรับ การไดใบอนุญาตทํางาน

โดยมีคุณสมบัติตามขอจํากัดดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตามกฎหมาย ขอตกลง กฎเกณฑ เงื่อนไข และการบริการใน

สาขาวิชาชีพบัญชีสามารถทําได 4 รูปแบบ คือ (1.1) การใหบริการขามพรมแดน เปนการใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

(1.2) การรับบริการในตางแดน (1.3) การตั้งกิจการในตางแดน และ (1.4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา ตอง

ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตกลงยอมรับรวมกัน ซึ่งสวนใหญที่บุคคลธรรมดามีโอกาสจะทํางานไดมักจะเปนผูโอนยายภายใน

บริษัทขามชาติ ในระดับผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ และ (2) การเตรียมความพรอมสวนบุคคลของนักบัญชี 3 ดาน

คือ (2.1) ความรู ประกอบดวย ความรูดานภาษาอังกฤษ มาตรฐานการบัญชีสากล การสอบบัญชีสากล ภาษีอากร

การวางแผนภาษี กฎหมาย ความรูทางธุรกิจ ในดานการเงิน เศรษฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.2) ทักษะ

ดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียนการสื่อสารดวยภาษาทองถ่ินของประเทศผูรับ 

ทักษะดานการคํานวน การคิดวิเคราะห และ (2.3) คุณสมบัติสวนบุคคลอันพึงประสงค การเห็นคุณคา ยึดมั่นตอ

จริยธรรม การมีดุลยพินิจและตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด ความเปนผูนํา ความกระตือรือรน ขยัน ใฝเรียนรู กาวทัน

กับการเปลี่ยนแปลง การมีไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติหนาที่ และการมีวิจารณญาณ สุขุม รอบคอบ

คําสําคัญ: ความพรอม วิชาชีพบัญชี ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความตกลงยอมรับรวมกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บทคัดย�อ

* บทความนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการแขงขันของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน

ภายใตกรอบความตกลงยอมรับรวมของบริการวิชาชีพบัญชี” ซึ่งไดรับเงินทุนสนับสนุนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภDo
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6 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

Information Needed for Preparedness of
Thai Professional Accountants for AEC Market

Dr.Amara Tirasriwat
Assistant Professor of Department of Accounting,

Martin de Tours School of Management and Economics, Assumption University

The preparedness of Thai professional accountants for free flow of skilled labour to ASEAN countries 

are the awareness and preparedness to fulfill the followings: (1) Mutual Recognition Arrangements (MRAs) 

on Accountancy Services: qualification of professional accountants in country of origin; qualification of 

registered ASEAN Charter Professional Accountants (ACPA) and Registered Foreign Professional Accountant 

(RFPA) in host countries. The business service in accounting professions in ASEAN can be provided in

4 modes: (1.1) Cross Border by providing services via internet, (1.2) Consumption Abroad, (1.3) Commercial 

Presence and (1.4) Presence of Natural persons, individual professional accountants whose qualifications 

meet to MRAs on accountancy services. The Intra-corporate transferees have more opportunity and potential 

to work in ASEAN countries especially at the level of executives and specialists. and (2) Preparedness to 

be ready to work as professional accountants consists of (2.1) knowledge: English language, International 

Accounting Standards and International Auditing Standards, Taxation and law, business knowledge relevant 

to finance, economics, and information technology, (2.2) skills: English communication skills for listening, 

speaking, reading and writing; local language skills; computation and analytical skills, (2.3) personal desired 

qualifications, value, ethics, attitude, good judgment, intelligent decision making, leadership, diligence, 

skepticism, intellectual, and prudence.

Keywords: Unconditional Readiness, Accounting Profession, Professional Accountants, Mutual Recognition 

Arrangement: MRA, ASEAN Economic Community: AEC

ABSTRACT
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ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560 วารสารวิชาชีพบัญชี 7

สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

1. บทนํา
การกาวเขาสู  ASEAN Economic Community 

(AEC) ในป ค.ศ. 2015 อยางเต็มรูปแบบ มีการเปดเสรี
ทางการคา การบริการ การลงทุน เงินทุน และมีการ
เคล่ือนยายแรงงานฝมืออยางเสรี ใน 10 ประเทศที่ตกลง
ยอมรับรวมกัน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปร เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร บรูไน และกัมพูชา 
ทัง้นี ้วชิาชีพการบัญชเีปนหน่ึงในแปดสาขาอาชีพท่ีขาดแคลน
ในกลุมประเทศ ASEAN (ASEAN Information Center, 
Department of Public Relation, 2014) หากผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความประสงคที่จะกาวเขาสูวิชาชีพดานการ
ทําบัญชี การสอบบัญชี การภาษีอากร บริการคําปรึกษา 
และอื่น  ๆ  ในประเทศผู รับ (Host Country) ใน AEC
ผูประกอบวิชาชีพจะตองทําอยางไร มีขอมูลสารสนเทศอะไร
บางที่ตองศึกษาเรียนรู เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด 
กฎระเบียบใหมีความพรอม สามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่อันพึงประสงคในประเทศผู รับทั้ง 9 ประเทศได
อย างถูกต อง ได รับสิทธิประโยชน ประสบผลสําเร็จ
มีความกาวหนาในสาขาวิชาชีพบัญชี พรอมกับการไดรับ
ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในรูปตัวเงิน และผลประโยชนจากการ
เก็บเก่ียวประสบการณในระดับนานาชาติ อันสงผลตอการ
พัฒนาวิชาชีพอยางย่ังยืนในอนาคต (Amara Tirasriwat & 
Federation of Accounting Profession, 2016)

2. เน้ือหา
เนื้อหาท่ีจะกลาวถึงมุงเนนในประเด็นที่สําคัญ ประกอบ

ดวย (1) คําศัพทสําคัญที่ควรรูเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชี และ AEC (2) ขอตกลงยอมรับรวมกันในบริการ
วิชาชีพบัญชี (Mutual Recognition Arrangements 
(MRAs) on Accountancy Services) คืออะไร และมี
รายละเอียดของขอตกลงรวมกันอะไรบางที่เปนการเอ้ือ
ประโยชน หรือมีปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะ
เกิดข้ึนในการเคลื่อนยายแรงงานฝมือในการประกอบวิชาชีพ
บัญชีในกลุมประเทศ ASEAN (3) ขอกําหนด กฎเกณฑ
ขอผูกพันเฉพาะของประเทศผูรับในแขนงตาง ๆ  ของวิชาชีพ
บัญชี (4) การประเมินศักยภาพและการเตรียมความพรอม
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จากการศึกษาวิจัยในอดีต 
และ (5) ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากการเคล่ือนยาย
แรงงานฝมือของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ไปยังประเทศ
ผูรับในตลาด AEC

2.1 คําศัพท�สําคัญท่ีควรรู�เกี่ยวกับบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข�อง
กบัการประกอบวิชาชีพบญัชีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-
AEC
คําศัพทสําคัญและความหมายเกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพบัญชี และ AEC ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 1
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8 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

บทความวิจัย

ตารางที่ 1 คําศัพทสําคัญและความหมายเก่ียวกับบุคคล สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และ AEC

คําศัพท� (ไทย–อังกฤษ อักษรย�อ) ความหมาย/คําจํากัดความ

ขอตกลงยอมรับรวม (Mutual 

Recognition Arrangements: MRAs)

(Department of Trade Negotiations, 

2015)

ขอตกลงยอมรับรวมในเร่ืองคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเปนขอตกลง

เกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับรวมกันเรื่องคุณสมบัติของผูทํางานดานบริการ

โดยเฉพาะในกลุมที่เปนนักวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี 

พยาบาล นักกฎหมาย ผูใหบริการการโรงแรม และการทองเที่ยว วัตถุประสงค

ของ MRAs เพื่อ (1) การอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายบุคลากรวิชาชีพ

ในประเทศสมาชิกอาเซียน (2) ใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best practices) ในการสอนและฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใชสมรรถนะ

เปนหลัก (Competency-based) ทั้งน้ี เพื่อรวมมือและเสริมสรางความสามารถ

ในหมูสมาชิกอาเซียน และชวยยกระดับมาตรฐานและการลดชองวางความแตกตาง

ของบุคลากร

นักบัญชีตางดาวขึ้นทะเบียน 

(Registered Foreign Professional 

Accountant: RFPA)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 2 ขอ 2.12)

นักบัญชีอาเซียนที่ไดสมัครและผานการอนุมัติโดยองคกรวิชาชีพบัญชีของประเทศ

และ/หรือหนวยงานภาครัฐบาลทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

ของประเทศผูรับใหสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศผูรับได

นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered 

Professional Accountant: ACPA)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 4 ขอ 4.1)

นักบัญชีมืออาชีพที่ขอขึ้นทะเบียนและไดรับอนุมัติ โดยตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามขอกําหนดใน ความตกลงยอมรับรวมสําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

(MRA on Accountancy Service) ในมาตรา 4 ขอ 4.1 ไดกําหนดคุณสมบัติ

ของของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน 5 ประการ (1) สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาทางบัญชี (2) มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังไมสิ้นผลในปจจุบัน 

(3) มีประสบการณในดานที่เกี่ยวของไมนอยกวา 3 ป (4) ปฏิบัติตามนโยบาย

การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องในประเทศถ่ินกําเนิด และ (5) ไดรับใบรับรอง

จากองคกรวิชาชีพบัญชีของประเทศถ่ินกําเนิด
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ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560 วารสารวิชาชีพบัญชี 9

สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

ตารางท่ี 1 คําศัพทสําคัญและความหมายเกี่ยวกับบุคคล สถาบันที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และ AEC (ตอ)

คําศัพท� (ไทย–อังกฤษ อักษรย�อ) ความหมาย/คําจํากัดความ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community: 

AEC)

• เปนหน่ึงในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน มีจุดมุงหมายที่จะใหภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาค

อื่น ๆ  ได

• การรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงคในการเปดเสรีทางการคา

และพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมภูมิภาคใหมีความเขมแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ  ภายใตแนวความคิดที่จะสรางฐานการผลิต

และตลาดรวมเดียวกัน (Single Market and Production Base) ใหเกิดขึ้น

ในภูมิภาค การมุงไปสูการเปน AEC กอใหเกิดการเคล่ือนยายของสินคาและ

บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีในกลุมภูมิภาค

ประเทศถิ่นกําเนิด (Country of 

Origin/ Origin Country)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 2 ขอ 2.3)

ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกกับองคกร

วิชาชีพบัญชีของประเทศและ/หรือเปนนักบัญชีรับอนุญาตจากองคกรวิชาชีพบัญชี

ของประเทศและ/หรือหนวยงานภาครัฐบาล ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบ

วิชาชีพบัญชี

ประเทศผูรับ (Host Country)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 2 ขอ 2.6)

ประเทศสมาชิกของอาเซียนที่จะรับนักบัญชีอาเซียน ที่ไดสมัครจะประกอบวิชาชีพ

หรือไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพบริการทางการบัญชีในประเทศน้ัน ซึ่งไมใช

ประเทศถ่ินกําเนิดของตน

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

(Professional Accountants: PA) 

หรือนักบัญชีมืออาชีพ

(Practicing Professional 

Accountant: PPA)

ผูประกอบการวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญและชํานาญการทางการบัญชีซึ่งไดรับ

การประเมินโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และ/หรือ

สภาวิชาชีพบัญชี วามีคุณสมบัติทางเทคนิค ศีลธรรม และกฎหมาย ในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระ มีแบบแผนและเปนระบบ ไดรับการขึ้นทะเบียน

เปนสมาชิก และ/หรือไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพบัญชี

วิชาชีพบัญชี

(Accounting Profession: AP)

(Accounting Profession Act

B.E. 2547, 2004)

วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการ

วางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
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ตารางที่ 1 คําศัพทสําคัญและความหมายเกี่ยวกับบุคคล สถาบันที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และ AEC (ตอ)

คําศัพท� (ไทย–อังกฤษ อักษรย�อ) ความหมาย/คําจํากัดความ

หนวยงานภาครัฐบาลทําหนาที่กํากับดูแล

การประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional 

Regulatory Authority: PRA)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 2 ขอ 2.10)

หนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหรือเปนตัวแทนที่มีหนาที่ในการออกกฎระเบียบ

การปฏิบัติงานและการกํากับดูแลผูใหบริการทางการบัญชี สําหรับประเทศไทย

คือ คณะกรรมกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)

อาเชียน – ASEAN

(The Association of South East 

Asian Nations: ASEAN)

(Selected Basic ASEAN Indicators, 

2011)

เปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน

(The ASEAN Declaration) หรือที่รูจักกันในชื่อ ปฏิญญากรุงเทพฯ

(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

ณ วังสราญรมย กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกเริ่มแรก

5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ตอมา

บรูไน ไดเขารวมเปนสมาชิกประเทศท่ี 6 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527

และไดมีประเทศสมาชิกเขารวมเพิ่มเติม 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมาร และเวียดนาม หรือเรียกวา กลุม CLMV (Cambodia Laos 

Myanmar Vietnam) รวมประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ มีพื้นที่

ราว 4,435,830 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 591.84 ลานคน

องคกรวิชาชีพบัญชีของประเทศ 

(National Accountancy Body: 

NAB)

(ASEAN, ความตกลงยอมรับรวม

สําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

ในมาตรา 2 ขอ 2.7)

องคกรทางวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกของอาเซียนที่มีอํานาจในการควบคุม

และกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชี สําหรับประเทศไทยองคกรวิชาชีพบัญชี

ของประเทศ คือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภฯ รวมกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

2.2 ข�อตกลงยอมรับร�วมกันในบริการวิชาชีพบัญชี
(Mutual Recognition Arrangements (MRAs)
on Accountancy Services)
ประวัติ ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต คุณสมบัติ 

และข้ันตอนการเคล่ียนยายแรงงานฝมือตาม MRAs on 
Accountancy Services

ประวัติ ความเปนมา ป ค.ศ. 1995 กรอบความตกลง
วาดวยบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement 
on Services: AFAS) สงเสริมความรวมมือในการใหบริการ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการยอมรับคุณสมบัติ
รวมกันตามขอกําหนด เชน การศึกษา ประสบการณ และ
มีเปาประสงครวมกัน คือ การลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เปน
อุปสรรค และขอจํากัดตอการคาบริการในอาเซียน ขอจํากัด
ตอการปฏิบัติกับตางชาติ ไดแก กฎหมาย/มาตรการท่ีรัฐ
ของประเทศภาคีมีการใช บังคับ/ปฏิบัติกับผู  ให บริการ
ตางชาติ แตกตางกับผูใหบริการในประเทศตน เชน กฎหมาย
ที่ดิน ขอจํากัดดานสัญชาติ ภาษี สัดสวนเงินกู ต อทุน
ทุนขั้นตํ่าในการนําเงิน เขามาประกอบธุรกิจในฐานะประเทศ
ผูรับ

ป ค.ศ. 2003 Bali Concord II กําหนดใหมีการ
จัดทําขอตกลงยอมรับรวมในบริการ ดานคุณสมบัติในวิชาชีพ
หลักตาง ๆ  ซึ่งรวมถึงวิชาชีพบัญชี และมีการลงนามในกรอบ
ขอตกลงยอมรับรวมกันของผูประกอบวิชาชีพบัญชี MRAs 
Framework on Accountancy Services ป ค.ศ. 2009

วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ไทย และ ASEAN
อีก 8 ประเทศลงนาม MRAsในบริการวิชาชีพบัญชี แตยัง
ไมมีผลบังคับใชเนื่องจากยังขาดฟลิปปนส และยังตองมีการ
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนอื่น ๆ  รวมกันอีก จนกระท่ัง 13 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ทุกประเทศลงนามและมีขอตกลง
ยอมรับรวมกันในบริการวิชาชีพบัญชี ที่ Nay Rji Taw 
ประเทศเมียนมาร ซึงมีผลบังคับใช

วัตถุประสงค MRAs ในบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อ (1) 
อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายนักวิชาชีพบัญชีภายใน

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน (2) ยกระดับการใหบริการบัญชี
ภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และ (3) แลกเปล่ียน
ขอมูลเพื่อสงเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในดาน
มาตรฐานและคุณสมบัติ

ขอบเขตงานบริการบัญชีภายใตความตกลงยอมรับ
ร วมกัน คือ กิจกรรมท่ีอยู ภายใต การจําแนกประเภท
ผลิตภัณฑกลาง (Central Product Classification: CPC) 
รหัส 862 ขององคกรคาโลก ของสหประชาชาติ ซึ่ง
ครอบคลุมงานบริการท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับบัญชีอยูในสาขา 
(Sector) 8 บริการธุรกิจ (Business Service) สาขายอย 
(Sub-Sector) 8.5 กฎหมาย การบัญชี การสอบบัญชี
การบริการทําบัญชี การบริการภาษีอากร และการจําแนก
สาขาบริการดานบัญชี จัดอยูในหมวด 8621 การบัญชีและ
การสอบบัญชี (Accounting and Auditing Services) 
ประกอบดวย บริการตรวจสอบงบการเงิน บริการวิเคราะห
งบการเงิน บริการเตรียมจัดทํางบกําไรขาดทุนสําหรับบริษัท
เอกชน และ บริการดานบัญชีอื่น ๆ  หมวด 8622 การ
ทําบัญชียกเวนการคืนภาษี (Book-keeping Sevices, 
except Tax return) โดยรูปแบบหมวดการบริการจําแนก
เปน 4 กลุม (Mode) ไดแก Mode 1: การใหบริการ
ขามพรมแดน (Cross border supply) Mode 2:
การบริโภคในตางประเทศ (Consumption aboard) 
Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence) และ 
Mode 4:การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of 
Natural Persence)

คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน 5 ขอ 
ตามขอตกลงใน MRAs ในบริการวิชาชีพบัญชี (จาก
ความตกลงยอมรับรวมสําหรับสาขาบริการวิชาชีพบัญชี
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ในมาตรา ขอ 4.1)
คือ (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชี หรือ
ผานการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีที่ไดรับการยอมรับ 
โดยองคกรวิชาชีพบัญชีในประเทศถิ่นกําเนิด (2) มีการ
ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตท่ียังไมสิ้นผลในปจจุบัน เพ่ือ
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ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศถ่ินกําเนิด ซึ่งออกใหโดย
องคกรวิชาชีพบัญชี (3) มีประสบการณในดานท่ีเกี่ยวของ
ไมนอยกวา 3 ป สะสมไดภายในระยะเวลา 5 ป หลังจาก
มคีณุสมบัตทิางดานการศึกษาตามท่ีกลาวในขอ 1. (4) ปฏบิตัิ
สอดคลองตามนโยบายการพฒันาวิชาชพีอยางตอเนือ่ง (CPD) 
ของประเทศถ่ินกําเนิด และ (5) ไดรับใบรับรองจากองคกร
วิชาชีพบัญชีของประเทศถิ่นกําเนิด และไม มีประวัติ
การกระทําผิดอยางรายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณระดับทองถ่ินและระหวางประเทศในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี

ขั้นตอนการจดทะเบียนเปนนักบัญชีอาเซียน
นักบัญชีที่ต องการจดทะเบียนเปนนักบัญชีอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Accountant:
ACPA) ตองผานการประเมินจากคณะกรรมการกํากับดูแล 
(Monitor ing Committee) ในประเทศถ่ินกํา เ นิด
หลังจากน้ัน คณะกรรมการกํากับดูแลจะนํารายช่ือผู ผาน
การประเมินเสนอตอคณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพ

บัญชีอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Accountant Coordinating Committee: ACPACC)
ซึ่ งประกอบด วยผู แทนจากคณะกรรมการกํา กับดูแล
ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เมื่อคณะกรรมการ
ประสานงานด านวิชาชีพบัญชีอาเซียนเห็นชอบจะรับ
ขึ้นทะเบียนนักบัญชีผูนั้นใหเปนนักบัญชีอาเซียน สวนการ
เขาไปประกอบวิชาชีพบัญชีในตางประเทศ นักบัญชีอาเซียน 
หากมีความประสงคจะไปทํางานตางประเทศ จะตอง
ดําเนินการย่ืนขออนุญาตเปนนักบัญชีตางดาว จดทะเบียน 
(Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) 
ที่ประเทศผู รับท่ีมีความประสงคจะไปทํางาน โดยตอง
เปนการปฏิบัติงานรวมกับนักบัญชีทองถิ่นในประเทศผูรับ
และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ  ภายใน
ประเทศผูรับ และยังคงตองรักษากฎ ระเบียบ การเปน
ผู ประกอบวิชาชีพบัญชีภายในประเทศถ่ินกําเนิดของไทย
ดังรายละเอียดคุณสมบัติปรากฏในตาราง 2

ตารางที่ 2 กฎระเบียบขอบังคับในการควบคุมการใหบริการวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในฐานะประเทศ
ถิ่นกําเนิด

ประเด็น

สาขาวิชาชีพ

การทําบัญชี การสอบบัญชี
การบริการให�คําปรึกษา

ทางการบัญชี

สัญชาติ ไทย ไทย ไมมีขอจํากัด

การยอมรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

ไมมีขอจํากัด ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ไมมีขอจํากัด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ทางการบัญชี/

ปริญญาตรีทางการบัญชี

ปริญญาตรีทางการบัญชี ปริญญาตรี

ประสบการณการทํางาน ไมมีขอจํากัด 3 ป ไมมีขอจํากัด
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ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560 วารสารวิชาชีพบัญชี 13

สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

2.3 การเคล่ือนย�ายแรงงานฝ�มือในบริการ ตามข�อตกลงเฉพาะ
ของสาขาการค�าบริการ สาขาย�อยวิชาชีพบัญชี ที่กําหนด
ในข�อผูกพันการค�าบริการชุดที่ 9
บริการดานการบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการ

จัดทําบัญชี ตามกฎระเบียบขอบังคับในการควบคุมการ
ใหบริการวิชาชีพบัญชีของผู ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยใน
ฐานะประเทศถิ่นกําเนิดดังรายละเอียดในตาราง 2 และ
ขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบ

การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence (Mode 3-(3)) 
ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: 
AFAS) ชุดท่ี 9 (Department of Trade Negotiations, 
2015) ของประเทศไทยและประเทศ ASEAN อื่น ๆ  ใน
ฐานะประเทศผูรับ และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา 
(Movement of Natural Persons (Mode4-(4)) ของ
สมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน 

ตารางท่ี 2 กฎระเบียบขอบังคับในการควบคุมการใหบริการวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในฐานะประเทศ
ถิ่นกําเนิด (ตอ)

ประเด็น

สาขาวิชาชีพ

การทําบัญชี การสอบบัญชี
การบริการให�คําปรึกษา

ทางการบัญชี

การควบคุมลักษณะการให

บริการ

ขึ้นทะเบียนเปนผูทําบัญชี ผานการทดสอบ 6 รายวิชา

สําหรับ CPA

ผานการทดสอบ 3 รายวิชา

สําหรับ TA

ไมมีขอจํากัด

- อายุใบอนุญาต ใบอนุญาตคงอยู ตามเงื่อนไข

การชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต และคาธรรมเนียม

สมาชิกสภาฯ รายป

ใบอนุญาตคงอยู ตามเงื่อนไข

การชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต และคาธรรมเนียม

สมาชิกสภาฯ รายป

ไมมีขอจํากัด

- การตอใบอนุญาต

ตามเกณฑการศึกษาและ

การพัฒนาความรูทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง*

เกณฑการพัฒนาความรู 

อยางตอเนื่อง 12 ขั่วโมงตอป

เกณฑการพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง 40 ขั่วโมงตอป 

(จากเดิม 18 ชั่วโมงปรับเปน 

40 ชั่งโมง ในป พ.ศ. 2560 

(Supot Singsanae, 2016)

ไมมีขอจํากัด

การเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

เปนสมาชิกสภาฯ

แบบสามัญ

เปนสมาชิกสภาฯ

แบบสามัญ

เปนสมาชิกสภาฯ

แบบสามัญ

หมายเหตุ: * มาตรฐานการศึกษาสากลสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2012) ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) 

เร่ิมบังคับใช 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession, 2016)
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14 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

บทความวิจัย

ชุดท่ี 8 ยกเวนประเทศบรูไนเปนไปตามชุดที่ 9 เนื่องจาก
ตามขอตกลงใน Mode 4 ของประเทศอ่ืน ๆ  มิไดกําหนดไว 
และการจัดตัง้ธรุกจิในกลุมประเทศสมาชิก AEC มกีฎระเบียบ

ตามขอตกลงดานกฎหมาย ขอจํากัดของประเภทธุรกิจ
อัตราการถือหุนของตางชาติ ดังรายละเอียดในตาราง 3

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3-(3)) 
และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: AFAS) ชุดท่ี 9

ประเทศสมาชิก

ใน AEC

ข�อผูกพันเฉพาะในรายสาขา

(Sector Specific Commitments)

บรูไนฯ บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) อนุญาตเฉพาะกิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorship) หรือหางหุนสวน (Partnership) เทานั้น 

แตตองจดทะเบียนกับสํานักทะเบียนการคา(Registrar of Business Names) โดยอนุญาต ใหตางชาติ

ถือหุนได 20 คน ทั้งนี้ หางหุนสวนจะตองประกอบดวยบุคคล บริษัทในประเทศ และ/หรือสาขาของ

บริษัทตางชาติ และสํานักงานใหญของบริษัทจะตองอยูในประเทศบรูไน และกําหนดในขอผูกพันทั่วไป 

(Horizontal Section) คือ ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับรอยละการถือหุนของชาวตางชาติหรือผลประโยชน

ของบริษัทท่ีจัดตั้งในบรูไน แตกิจการตางชาติที่เขามาประกอบการตองสามารถพิสูจนไดวามีการจางงาน 

และพัฒนาบุคลากรท่ีเปนคนบรูไนไดมากยิ่งขึ้น

(4) ไมผูกพัน ยกเวนแตที่ระบุไวในในขอผูกพันทั่วไป คือ ผูกพันเฉพาะผูโอนยายภายในบริษัทขามชาติ

(Intra corporate-transferee: ICT) ระดับบริหารจัดการ และผูเชี่ยวชาญเทานั้น ผูโอนยายเปนลูกจาง

ของบริษัทท่ีมีสาขา บริษัทยอย บริษัทในเครือ ที่อยูในบรูไน และเคยทํางานนอกประเทศบรูไนมา

ไมนอยกวา 1 ป นอกจากน้ี การเขามาทํางานในบรูไนถูกจํากัดเพียง 3 ป หลังจากน้ันสามารถตอสัญญา

ไดอีก 2 ป รวมทั้งหมดทํางานไดไมเกิน 5 ป

กัมพูชา บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) ไมมีขอจํากัดการจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence) ในกัมพูชา ยกเวนบริการ และการสอบบัญชี 

ระบุในขอผูกพันทั่วไป คือ ไมมีขอจํากัดการถือหุนของตางชาติ ผูที่ตองการไดรับการสงเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายตองวาจาง ใหการอบรมพนักงานกัมพูชาอยางเพียงพอ เหมาะสม สมํ่าเสมอ และสนับสนุน

ใหไดรับตําแหนงอาวุโส

(4) ไมผูกพัน ยกเวนระบุไวในในขอผูกพันทั่วไป คือ ผูกพันเฉพาะ การเขามาและใหบริการเปนการชั่วคราว 

ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ของการเปน (ก) ผูเยี่ยมเยือน เชน เปนผูเขารวมการประชุม การเจรจา

ตอรอง เขามาอยูโดยไมไดคาตอบแทนจากแหลงใด ๆ  ในกัมพูชา และไมไดเขามาติดตอคาขาย ใหบริการ

โดยตรง กําหนดเวลาเร่ิมแรก 30วัน และขยายเวลาไดถึง 90 วัน (ข) ผูที่รับผิดชอบกอตั้งกิจการ และ 

(ค) ผูโอนยายภายในบริษัทขามชาติ ในฐานะผูบริหารและผูเชี่ยวชาญเทานั้น โดยระยะเวลาการ

ใหถิ่นพํานักช่ัวคราว และใบอนุญาตทํางาน 2 ป และหลังจากน้ันตอสัญญาเปนรายป สูงสุดไมเกิน 5 ป
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ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560 วารสารวิชาชีพบัญชี 15

สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3-(3)) 
และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: AFAS) ชุดท่ี 9 (ตอ)

ประเทศสมาชิก

ใน AEC

ข�อผูกพันเฉพาะในรายสาขา

(Sector Specific Commitments)

อินโดนีเซีย บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) อนุญาตใหกอตั้งกิจการรวมคา โดยตางชาติรวมทุนไดถึง รอยละ 51 และตามขอผูกพันทั่วไปกําหนดวา 

เปนกิจการท่ีเปนสาขา สํานักงานตัวแทน หากเปนกิจการรวมคาตองเปนกิจการท่ีจํากัดหน้ีสิน และ

จํากัดหนี้สินไมเกิน รอยละ 49 ของทุนเรือนหุน

บริการรับทําบัญชี (Book-Keeping Services)

(3) เปนไปตามกฎหมายการลงทุนตางประเทศ (Foreign Investment Law) ของอินโดนีเซีย และ

ตามที่ไดระบุไวในขอผูกพันทั่วไป คือ การลงทุนควรอยูในรูปแบบรวมลงทุน หรือสํานักงานตัวแทน

การรวมลงทุนควรเปนรูปแบบจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Enterprise) และ

หุนตางชาติไมเกิน รอยละ 49

(4) ตามที่ไดระบุไวในขอผูกพันท่ัวไป คือ ผูกพันเฉพาะผูมีอํานาจสั่งการ ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญหรือ

ที่ปรึกษาดานเทคนิค

สปป. ลาว บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) ผูประกอบการใน สปป. ลาว ตองขออนุญาตจากกระทรวงการคลังและมีคุณสมบัติ ก) เปนสมาชิก

ขององคกรวิชาชีพใดของ IFAC หรือองคกรที่ สปป. ลาว เปนหุนสวน ข) ไดรับใบคุณวุฒิตามที่กําหนด 

หรือมีคุณสมบัติเทียบเทาที่อนุมัติจากคณะกรรมการ ค) ผานการอบรมและการทดสอบความถนัด

จรรยาบรรณ มาตรฐานการรายงานการเงิน ตามที่กําหนดไวของกระทรวงการคลังและสถาบันนักบัญชี

รับอนุญาต สปป. ลาว โดยกิจการตองมีผูอํานวยการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตสัญชาติลาว นอกจากน้ี

ยังกําหนดวา หลังจาก 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2020 กิจการทุกประเภท ยกเวนกิจการรวมคาที่ประกอบ

กิจการวิชาชีพใน สปป. ลาว ตองเปนสมาชิกสถาบันนักบัญชีรับอนุญาต สปป. ลาว ตามขอตกลงท่ัวไป 

การลงทุนควรอยูในรูปแบบรวมลงทุนในกิจการรวมคา ตางชาติถือหุนอยางนอย รอยละ 10 ตางชาติ

เปนเจาของทั้งหมด หรือสํานักงานตัวแทน และผูใหบริการตางชาติจะตองได รับใบอนุญาตในการ

ดําเนินงาน และขอตกลง

(4) ไมผูกพัน
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16 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

บทความวิจัย

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3-(3)) 
และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: AFAS) ชุดท่ี 9 (ตอ)

ประเทศสมาชิก

ใน AEC

ข�อผูกพันเฉพาะในรายสาขา

(Sector Specific Commitments)

มาเลเซีย บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) ไมมีขอจํากัด อนุญาตเฉพาะหางหุนสวนที่จดทะเบียนในประเทศกับนักบัญชีชาวมาเลเซีย หรือบริษัทบัญชี

ของมาเลเซีย โดยตางชาติถือหุนและเปนกรรมการ การจดทะเบียนบริษัทตองมีผูถือหุนตางชาติอยางนอย 

2 คน ที่ถือหุนจํานวนอยางนอย 1 หุน และกรรมการอยางนอย 2 คน ที่อาศัยอยูในมาเลเซีย และ

ขอผูกพันท่ัวไป คือ ไมอนุญาตใหซื้อ ขาย ที่ดินหรือผลประโยชนอื่นใดเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยสิน

และอสังหาริมทรัพย เพื่อการเก็งกําไร หรือไมไดใชในการผลิตสินคา บริการหรือการกระทําใดที่ขัดตอ

ผลประโยชนตอภาครัฐ และไมจํากัดขอบเขตการลงทุนหากไดรับสิทธิประโยชนพิเศษเปน BUMIPUTERA 

วิสาหกิจที่มีคนมาเลเซียเปนเจาของในกิจการท่ีใหบริการที่รัฐบาลใหการสนับสนุน และกอตั้ง เพื่อ

สอดคลองกับวัตถุประสงคตามนโยบายเศรษฐกิจใหม และนโยบายการพัฒนาประเทศ

(4) มีขอผูกพันเพิ่มเติมสําหรับผูใหบริการทางการบัญชี ภาษี และสอบบัญชี คือ การสอบ Qualifying 

Examination ทําเปนภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความสามารถในการใหบริการ

เพื่อนําไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมการบัญชีมาเลเซีย (MIA)

บริการรับทําบัญชี (Book-Keeping Services)

(4) มีการสอบ Qualifying Examination ทําเปนภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความสามารถ

ในการใหบริการเพ่ือนําไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมการบัญชีมาเลเซีย (MIA)

เมียนมาร บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) สนับสนุนใหมีการรวมทุน หรือเปนหุนสวนกับนักบัญชีสาธารณะ (Public accountant)

ที่จดทะเบียนของเมียนมารทั้งนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายการลงทุนตางประเทศ

(Foreign Investment Law) ซึ่งกําหนดวา ผูรวมทุนตางชาติจะตองมีคุณสมบัติ และจดทะเบียน

เปนผูสอบบัญชีในประเทศถ่ินกําเนิดของตนดวย และอนุญาตคนตางชาติลงทุนไดถึง รอยละ 70 และ

ขอผูกพันท่ัวไป คือ ตางชาติลงทุนไดเมื่อปฏิบัติตาม Mynmar Companies Act 1914, Partnership 

Act 1950, The Foreign Investment Law (2012), Notification No. 1/2013 of Mynmar 

Investment Commission and Myanma Citizens’ Investment Law (2013) และการลงทุนอาจ

อยูในรูปแบบรวมลงทุน

(4) ตางชาติที่ไมมีแหลงพํานัก ตองมีการจายภาษีหัก ณ ที่จายตามอัตราที่กําหนด และจายภาษีเงินได

หากชาวตางชาติเปนบุคคลธรรมดาไดอยูในเมียนมารไมนอยกวา 183 วัน ในระหวางปที่มีเงินได
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ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560 วารสารวิชาชีพบัญชี 17

สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3-(3)) 
และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: AFAS) ชุดท่ี 9 (ตอ)

ประเทศสมาชิก

ใน AEC

ข�อผูกพันเฉพาะในรายสาขา

(Sector Specific Commitments)

ฟลิปปนส บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) อนุญาตเฉพาะ ผูปฏิบัติงานคนเดียว (Single Practitioner) หรือหางหุนสวนสําหรับการบัญชีสาธารณะ 

(การทําบัญชีของนักบัญชีแบบอิสระ โดยรับทําบัญชีใหกับหนวยงานตาง ๆ  โดยคิดคาจางตามขนาดและ

ลักษณะของธุรกิจ รวมทั้งรับจางสอบบัญชี) จะตองข้ึนทะเบียน เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified 

Public Accountants: CPAs) ในฟลิปปนส ทั้งน้ี CPAs ในการปฏิบัติงานสาธารณะจะตองมี

ประสบการณอยางนอย 3 ป ในสาขาของการปฏิบัติงาน สาธารณะ ซึ่งรวมถึงภาษี กอนที่จะไดรับ

ใบอนุญาต และขอผูกพันท่ัวไป คือ กิจการท่ีสงวนไวตามกฎหมายสําหรับชาวฟลิปปนส ตางชาติ

ตองถือหุนขางนอย และผูบริหารจะตองมีสัญชาติฟลิปปนส และอนุญาตใหกิจการท่ีคนสัญชาติฟลิปปนส

ถือหุนไมนอยกวา รอยละ 60 มีสิทธิซื้อ และครอบครองความเปนเจาของท่ีดินได

(4) อนุญาตใหมีผูเชี่ยวชาญ (Specialists/Experts)

บริการรับทําบัญชี (Book-Keeping Services)

(3) ไมผูกพัน ยกเวนแตอนุญาตใหเฉพาะบริษัทที่มีสัดสวนผูถือหุนตางชาติมีอัตราการถือหุนถึงรอยละ 70

(4) ไมผูกพัน

สิงคโปร บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนแตนักบัญชีสาธารณะ (Public Accountant) จะตองพํานักอยูในสิงคโปรจริง

หรือหุนสวนอยางนอย 1 คน ของบริษัทจะตองพํานักอยูในสิงคโปรจริง และขอผูกพันทั่วไป

(Horizontal Commitments) ไมมีขอจํากัดการเขาสูตลาดสําหรับการลงทุนของตางชาติ

(4) ไมผูกพัน ยกเวนแตท่ีระบุไวใน Horizontal Section คือ) ผูกพันเฉพาะการโอนยายบุคลากรในกิจการ

ขามชาติ (ICT) ระดับผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญเทานั้น

บริการรับทําบัญชี (Book-Keeping Services)

(3) ไมมีขอจํากัด ยกเวนแตเจาของหรือหน่ึงในหุนสวนหรือผูจัดการของบริษัททําบัญชีจะตองเปนนักบัญชี

สาธารณะ (Public Accountant) ที่จดทะเบียนในสิงคโปร และพํานักอยูในสิงคโปรอยูแตเดิม 

(ordinarily resident) หรือเจาของหรือหน่ึงในหุนสวน ผูจัดการผูอํานวยการจะตองพํานักอยูในสิงคโปร

อยูแตเดิม

(4) ไมผูกพัน
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18 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

บทความวิจัย

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันการคาบริการสาขาบริการวิชาชีพบัญชีเฉพาะแบบการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3-(3)) 
และการใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Mode4-(4)) ของสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลงวาดวยบริการของ
อาเซียน (Asian Framework Agreement on Services: AFAS) ชุดท่ี 9 (ตอ)

ประเทศสมาชิก

ใน AEC

ข�อผูกพันเฉพาะในรายสาขา

(Sector Specific Commitments)

ไทย บริการวิชาชีพบัญชี บริการบัญชี และสอบบัญชี (Accounting and Auditing services)

(3) ไมมีขอจํากัด โดยขอผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) กําหนดขอผูกพันการจัดตั้งธุรกิจ

ในรูปแบบบริษัทจํากัด ตางชาติถือหุนได และปฏิบัติตามกฎหมายไทย กิจการรวมคา อัตราสวน

การถือหุนของตางชาติไมเกินรอยละ 49 และมีจํานวนผูถือหุนตางชาตินอยกวากึ่งหน่ึงของผูถือหุน

ในบริษัท

(4) ไมผูกพัน

บริการรับทําบัญชี (Book-Keeping Services)

(3) ไมมีขอจํากัด โดยขอผูกพันท่ัวไป (Horizontal Commitment) กําหนดขอผูกพันการจัดตั้งธุรกิจ

ในรูปแบบ บริษัทจํากัด ตางชาติถือหุนได และปฏิบัติตามกฎหมายไทย กิจการรวมคา อัตราสวน

การถือหุนของตางชาติไมเกิน รอยละ 70

เวียดนาม (3) ไมมีขอจํากัดโดยขอผูกพันท่ัวไป (Horizontal Commitments) กําหนดการลงทุนอาจอยูในรูปแบบ

สัญญาความรวมมือทางธุรกิจวิสาหกิจรวมลงทุน (Business Co-operation Contract) กิจการรวมคา 

และวิสาหกิจที่ตางชาติลงทุนทั้งหมด รอยละ 100

(4) ไมผูกพัน

ที่มา: Department of Trade Negotiations (2015) (Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016): 

ความพรอมในการแขงขันของผู ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตขอตกลงการยอมรับ

รวมบริการวิชาชีพบัญชี)

หมายเหตุ: (3) หมายถึง Mode 3 คือ Commercail Presence และ (4) หมายถึง Mode 4 คือ Movement of Individual 

Personl

2.4 การประเมินศักยภาพ และความพร�อมของผู�ประกอบ
วิชาชีพบัญชีไทยในการก�าวเข�าสู� AEC ผลงานวิจัยในอดีต
ของไทย
มีการศึกษาและงานวิจัยในอดีตในสภาวะแวดลอมของ

ไทยที่กลาวถึงการประเมินตนเองของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
การประเมินจากผูควบคุม / ผูกําหนดกฎเกณฑ / กํากับดูแล
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับศักยภาพ และความพรอม
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในแขนงการทําบัญชี การสอบ

บัญชี และการบริการทางการบัญชี ดังรายละเอียดในตาราง 
4 พบวา การเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
เพื่อกาวสู AEC คือ ความรู และทักษะดานภาษาอังกฤษ 
ภาษาทองถิ่น ความรู ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ การมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติดานความขยัน ใฝเรียนรู 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม และการมีความรับผิดชอบ
ตอผลงานตามหนาท่ีDo
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สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

ตารางท่ี 4 ตัวแปรที่เปนตัววัดศักยภาพและความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อกาวเขาสู AEC สรุปผลการ
ศึกษาและงานวิจัยในอดีต

ด�านความรู� ผู�วิจัย (ป�)

• ภาษาอังกฤษ Kandawan Kaewpab (2012) Kittyaporn Intipeak (2014) Rojjana Khunkeaw & 

Matanachai Suttipan (2015) Weerayut Sukmak & Kanoksak Sukwattanasinit 

(2014) Nongluck Siritit, Suchaya Manawakul, & Pattamaporn Kumchuen 

(2013) Matthanachai Suttipan (2014) Amara Tirasriwat & Federation of 

Accounting Profession (2016)

• ภาษาทองถิ่น Kittyaporn Intipeak (2014) Rojjana Khunkeaw & Matanachai Suttipan (2015)

• เทคโนโลยีสารสนเทศ Nongluck Siritit, Suchaya Manawakul, & Pattamaporn Kumchuen (2013) 

Federation of Accounting Profession, Foreign Department (2014) Amara 

Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• คุณธรรม จริยธรรมของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

Rojjana Khunkeaw & Matanachai Suttipan (2015) Weerayut Sukmak & 

Kanoksak Sukwattanasinit (2014) Walailuk Suwanwalaikorn & Monvika 

Padungsit (2013) Federation of Accounting Profession, Foreign Department 

(2014) Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• MRAs on Accountancy 

Services, AEC

Kandawan Kaewpab (2012) Nattcha Wattanawilai & Jutamon 

Sitthipolwanichkul (2011) Walailuk Suwanwalaikorn & Monvika Padungsit 

(2013) Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน Kandawan Kaewpab (2012)

• มาตรฐานสากล การบัญชี

การสอบบัญชี

Nattcha Wattanawilai & Jutamon Sitthipolwanichkul (2011) Nongluck Siritit, 

Suchaya Manawakul, & Pattamaporn Kumchuen (2013) Federation of 

Accounting Profession, Foreign Department (2014)

• กฎหมายของประเทศผูรับ 

กฎหมายสากล

Weerayut Sukmak & Kanoksak Sukwattanasinit (2014) Nongluck Siritit, 

Suchaya Manawakul, & Pattamaporn Kumchuen (2013) Walailuk 

Suwanwalaikorn & Monvika Padungsit (2013) Federation of Accounting 

Profession, Foreign Department (2014)
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ตารางที่ 4 ตัวแปรท่ีเปนตัววัดศักยภาพและความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพื่อกาวเขาสู AEC สรุปผลการ
ศึกษาและงานวิจัยในอดีต (ตอ)

ด�านทักษะ ผู�วิจัย (ป�)

• การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ Kandawan Kaewpab (2012) Rojjana Khunkeaw & Matanachai Suttipan 

(2015) Weerayut Sukmak & Kanoksak Sukwattanasinit (2014) Walailuk 

Suwanwalaikorn & Monvika Padungsit (2013) Matthanachai Suttipan (2014) 

Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่น Rojjana Khunkeaw & Matanachai Suttipan (2015) Matthanachai Suttipan 

(2014)

• การใชเคร่ืองมืออุปกรณ IT Kandawan Kaewpab (2012) Nongluck Siritit, Suchaya Manawakul, & 

Pattamaporn Kumchuen (2013) Matthanachai Suttipan (2014) Federation of 

Accounting Profession, Foreign Department (2014) Amara Tirasriwat & 

Federation of Accounting Profession (2016)

• การวิเคราะหขอมูล Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• การทํางานเปนทีม Kandawan Kaewpab (2012) Amara Tirasriwat & Federation of Accounting 

Profession (2016)

ด�านคุณสมบัติอันพึงประสงค�ส�วนบุคคล

• ความสามารถในการปรับตัว

เขากับการเปล่ียนแปลง

Weerayut Sukmak & Kanoksak Sukwattanasinit (2014) Federation of 

Accounting Profession, Foreign Department (2014)

• การใชวิจารณญาณ ดุลพินิจ

ในการตัดสินใจ

Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• ความสุขุม รอบคอบ

ชางสังเกตุ

Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)

• ความขยันใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง กาวทันการ

เปลี่ยนแปลง

Nattcha Wattanawilai & Jutamon Sitthipolwanichkul (2011) Walailuk 

Suwanwalaikorn & Monvika Padungsit (2013) Federation of Accounting 

Profession, Foreign Department (2014) Amara Tirasriwat & Federation of 

Accounting Profession (2016)

• ความเปนผูนํา Amara Tirasriwat & Federation of Accounting Profession (2016)
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สารสนเทศท่ีควรรู�เพื่อการเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยเพ่ือรองรับตลาด AEC

2.5 ผลกระทบของการเคล่ือนย�ายแรงงานฝ�มือในวิชาชีพบัญชี
การประกอบการในสาขาการบัญชีของนักลงทุน

ตางชาติกับการใชแรงงานของคนในชาติ และแรงงาน
ขามชาติในแตละประเทศ มีความตองการทางตลาดแรงงาน
ที่ไมเหมือนกัน ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากประกอบกิจการ 
การต้ังธุรกิจขามชาติ และการเคล่ือนยายแรงงานฝมือเสรี
ตามขอตกลงยอมรับรวมของการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงมี
ทั้งผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ ดังน้ี

2.5.1 ผลกระทบดานบวก/ขอไดเปรียบ คือ สามารถ
แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือทางวิชาชีพบัญชีได 
เนื่องจากจะมีแรงงานตางชาติที่มีฝ มือเข ามาทํางานใน
ประเทศไดสะดวกมากขึ้น และหากมีการกอตั้งกิจการ
ตางชาติในประเทศไทยก็จะเปนการเพ่ิมรายไดแกประเทศ
มีการจางงานของแรงงานไทย กอใหเกิดการเพ่ิมรายไดของ
คนในชาติ เปนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยเพ่ิม
มากขึ้น เน่ืองจากมีการแขงขันกันมากข้ึน นอกจากน้ี มีการ
เคลื่อนยายแรงงานฝมือไทยไปยังประเทศผูรับใน AEC ก็
สงผลดีเร่ืองการมีงานทํา การไดรับประสบการณมากข้ีน
ดังนั้นผลกระทบดานบวกกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี

ระดับบุคคล ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีการเพิ่มความรู 
ความสามารถ ประสบการณในระดับนานาชาติ สงผลตอ
ประวัติการทํางาน (Profile) ที่ดีขึ้น รายไดและผลตอบแทน
ในรูปตัวเงินดีขึ้น ประโยชนที่ไดรับเปนผลกระทบทางออม 
คือประสบการณการเรียนรู วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
การรวมงาน ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น และการไดทองเที่ยว
ในตางแดน

ระดับองคกร/หนวยงานท่ีกํากับดูแล มีการสราง
เครือขายความสัมพันธ (Network) เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ใหมีความแข็งแกรงระดับนานาชาติ เพื่อการแขงขันกับ
ภูมิภาคอ่ืน นอกจากน้ี องคกรหรือหนวยงานผูกํากับดูแล 
สามารถออกกฎเกณฑที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาวะ และ
สถานการณเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลลใหมีความกาวหนา
ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ระดับประเทศ มีผลตอการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการ
ประกอบอาชีพบัญชีในตางประเทศยอมไดผลตอบแทน
รายไดที่สูงข้ึน อันสงผลตอรายไดประชาชาติสูงข้ึน ซึ่งเปน
ผลกระทบดานเศรษฐศาสตร

2.5.2 ผลกระทบดานลบ/ขอเสียเปรียบ คือ แรงงาน
ฝมือไทยในสาขาวิชาชีพบัญชีมีความสําคัญและเปนสาขา
อาชีพท่ีขาดแคลนใน AEC มีขอตกลงยอมรับรวมบริการ
วิชาชีพบัญชี (MRAs on Accountancy Services)
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทยอาจถูกแยงงานหรือลดบทบาท
ในการทํางานลง รวมท้ังการเขามาทดแทนของแรงงานท่ีมี
คาตอบแทนที่ตํ่ากวา เนื่องจากคาตอบแทนที่ไมเทากันของ
แตละประเทศ จะกอใหเกิดการขาดแคลนบุคลากร และ
บุคลากรวิชาชีพบัญชีไทยบางสวนจะมีการเคล่ือนยาย
ออกไปทํางานในตางประเทศจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะผูที่
มีความรู ความสามารถที่มีศักยภาพ และสมรรถนะในการ
ทํางานสูง ๆ  ดังนั้น ผลกระทบในเชิงลบ ที่เห็นไดชัดเจนท่ีสุด 
คือ สภาวะสมองไหล ที่คนมีความรู ความสามารถสูง
ไปทํางานในประเทศอื่นดวยแรงจูงใจ ทางดานเงินเดือน
คาตอบแทน สวัสดิการ สงผลตอการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ของคนไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ ชาลง

บทสรุป และข�อเสนอแนะ
การเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย

ในฐานะบุคคลธรรมดา ตอการรองรับความตองการใน
ตลาด AEC นั้น ผู ประกอบวิชาชีพตองรับรู และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของขอตกลงยอมรับรวมบริการวิชาชีพบัญชี
ในการเปนนักบัญชีอาเซียนท่ีผานการอนุมัติขึ้นทะเบียน
การขอข้ึนทะเบียนเปนนักบัญชีตางดาวในประเทศผูรับ และ
ไดรับการตอบรับเขาทํางาน หากการโอนยายบุคลากรของ
องคกร หรือหนวยงานท่ีเปนกิจการขามชาตินั้นสามารถ
ทําไดโดยไมอยูในเงื่อนไขดังกลาวขางตน ก็สามารถกาวสู
การทํางานในตางประเทศได ตามเกณฑของกิจการได  
อยางไรก็ตาม ผู ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีเปาประสงคจะ
กอตั้งธุรกิจในประเทศผู รับในอาเซียน ตองปฏิบัติตามDo
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กฎหมายวาดวยการต้ังกิจการ พระราชบัญญัติการลงทุน
ของคนตางชาติ สัดสวนการถือหุ นของคนตางชาติ และ
ขอตกลงเฉพาะของการคา และการบริการในแตละสาขา 
ตามสัญญาของประเทศคูคา ซึ่งมีขอจํากัด กฎระเบียบ
ขอบังคับของกฎหมายท่ีแตกตางกัน แตสวนมากในสาขายอย
การก อตั้ ง กิจการด านการทําบัญชี ภาษี และบริการ
คําปรึกษาทางการบัญชีนั้นสามารถกอตั้งได ในรูปของ
หางหุนสวน กิจการรวมคา ที่รวมลงทุนกับผูประกอบการ
ในประเทศถ่ินกําเนิด

บุคคลท่ีจะเตรียมความพรอมในการกาวสูการประกอบ
วิชาชีพในประเทศผูรับ ไมวาจะเขาไปในฐานะผูประกอบการ 
หรือลูกจางตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของแตสาขา
อาชีพในประเทศถ่ินกําเนิดของไทยเปนอันดับแรกกอน เชน 
ในสาขาการสอบบัญชี ตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี
สถานะยังคงอยู  โดยปฎิบัติตามกฎระเบียบในประเทศ
ครบถวน การประกอบวิชาชีพในฐานะบุคคลธรรมดาของ
วิชาชีพดานการทําบัญชีมีโอกาส สมรรถนะ และศักยภาพ
ของการประกอบวิชาชีพใน ASEAN มากที่สุด เนื่องจาก
กฎระเบียบของคุณสมบัติผู ทําบัญชีมี เกณฑน อยกว า
ผูสอบบัญชี และภาษีอากร ในการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พึงมี และพัฒนาใหตนเองเพ่ิมพูน
ใหมากยิ่งขึ้นประกอบดวย 3 ดาน คือ (1) ความรู (2) 
ทักษะ และ (3) คุณสมบัติอันพึงประสงค โดยตองมีการ
พัฒนา และเสริมสรางความรู และทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ ภาษาทองถิ่นของประเทศผูรับ การกาวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานสากลทั้งทางการบัญชี 
การสอบบัญชี กฎหมาย และภาษีอากร โดยการพัฒนา
ความรูอยางตอเน่ือง การฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การฝกความมีวินัย เครงครัดตอจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพ

การฝกฝน เรียนรู จากประสบการณการทํางานจริง
เปนการทํางานที่มีคุณคา และใหประโยชนที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานใหดีขึ้น และสงเสริมใหมีการ
พัฒนาแรงงานฝมือที่ยั่งยืน ซึ่งนํามาสูการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหพรอมท่ีกาวสู การประกอบ
วิชาชีพบัญชีใน AEC จึงเปนคุณประโยชนตอผู ประกอบ
วิชาชีพโดยสวนตัวใหมีโอกาสพัฒนาตนเองท้ังดานความรู 
ความเช่ียวชาญในระดับสากล และสงผลตอคุณภาพชีวิต
ที่ดีขี้นในรูปการเงินและสังคม สวนประโยชนตอการพัฒนา
วิชาชีพในองคกรท่ีผูประกอบวิชาชีพไดนํามาใชและแบงปน
แกผู รวมงาน จะชวยพัฒนาองคกรไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ทางภาครัฐ และหนวยงานกํากับดูแลตองมีการจัดทํา
ขอตกลงการสรางงานท่ีมีคุณคา ที่จะมีการพัฒนาแรงงาน
ฝมือท่ียั่งยืน ใหความสนใจในการศึกษา ทบทวน และ
วิเคราะห ขอมูลการเคล่ือนยายแรงงานฝมือในสาขาการ
บัญชี ตลอดจนปจจัย และปญหา และอุปสรรคตาง ๆ  ที่
เกี่ยวข องกับการเคลื่อนย ายแรงงานฝมือเสรีใน AEC
อันเปนประเด็นสําคัญท่ีจะทําใหทราบถึงทิศทางการพัฒนา
ดานแรงงานฝมือในวิชาชีพบัญชีของไทย และการเตรียม
ความพรอมทางดานการบริหารจัดการของผูควบคุม กํากับ
ดูแลผู ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย เพื่อรองรับกรอบความ
รวมมือของประชาคมอาเซียนไดอยางเหมาะสม และเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน
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