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สาขาบริการการบัญชี
1. ภูมิหลัง / ลักษณะธุรกิจ
การบัญชี (Accounting) เปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางบัญชี อันประกอบดวย การบันทึก
การจัดเก็บ และการรวบรวมรายการรายรับรายจาย และการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางบัญชี
ตลอดจนการจัดทํารายงานทางการเงิน การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณตางๆ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของกิจการ รวมถึง รายการที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก เชน การ
ซื้อวัตถุดิบ การขายสินคา และการใหบริการ เปนตน และจะตองนํารายการหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงิน
ที่เกิดขึ้นแลวและมีหลักฐานถูกตองเชื่อถือได รวมถึงตองมีหนวยเงินตรากําหนดไวมาจดบันทึกรายการทางบัญชี
ซึ่งเรียกวา รายการคา (Business transaction) โดยรายการคาจะตองมี เอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ง
หมายถึ ง เอกสารใด ๆ ที่ใชเ ปน หลักฐานในการลงรายการในบัญชี แลวนํามาจัดหมวดหมูตามลักษณะและ
ประเภทของรายการนั้น สวนการทําบัญชี (Bookkeeping) คือ งานประจําที่เกี่ยวของกับการบันทึกและรวบรวม
ขอมูลประจําวันเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การทําบัญชีเปนสวนหนึ่งของการ
บัญชี
การสรุ ป ผลในรู ป แบบของรายงานงบการเงิ น (Financial statement) จะต องมี การจั ดทํา ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในแตละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชีหรือระหวางงวดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี ซึ่งอาจเปนระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป แตโดยปกติจะกําหนดระยะเวลาในการจัดทําปละ 1 ครั้ง
ซึ่งงบการเงินจะเปนประโยชนตอผูใชงบในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจโดยอาศัยงบการเงินอันประกอบดวย
1) งบกําไรขาดทุน (Income statement หรือ Profit and loss statement) เปนงบที่แสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในระหวางงวดบัญชีหรือสิ้นสุดงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ประกอบดวย รายละเอียดของรายได
และคาใชจายที่เกี่ยวของจากการดําเนินงานของกิจการและผลกําไร/ขาดทุน
2) งบดุล (Balance sheet) เปนงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการในวันสิ้นงวดบัญชี หรือ ณ วันใด
วันหนึ่ง ประกอบดวย รายละเอียดของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ (ทุน) จากนั้นนํางบการเงินที่ได
จัดทํามาประเมินผลและสรุปผลของงบการเงินเหลานั้น และรายงานตอฝายบริหารของกิจการ เพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคต

สวนประกอบอื่นๆ ของงบการเงิน ไดแก
3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ (Statement of changes in owner’s equity) เปน
งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เปนองคประกอบตาง ๆ ในสวนของเจาของจาก
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ตนงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชี โดยแยกแสดงแตละรายการตามประเภทของรายการจากการกระทบยอดระหวาง
ยอดยกมา ณ วันตนงวดกับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด โดยใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลมาจากรายการ
ดังตอไปนี้
- กําไรหรือขาดทุน
- แตละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
- รายการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปนเจาของของผูเปนเจาของ
4) งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) เปนงบการเงินที่แสดงถึงการไดมาและใชไปของรายการ
เงินสดและรายการที่เทียบเทาเงินสด รวมทั้งเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงินของกิจการในระหวางงวดบัญชีหนึ่ง โดยการกระทบยอดเงินสดยกมาตนงวดใหเทากับเงิน
สดคงเหลือปลายงวด
5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to financial statement) เปนสวนประกอบของงบการเงิน ที่
แสดงถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า งบการเงิ น นโยบายการบั ญ ชี แ ละข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่นําเสนอในงบการเงิน
สํ า หรั บ การแบ ง ส ว นระบบบั ญ ชี นั้ น สามารถแบ ง ออกเป น 2 ส ว น คื อ การบั ญ ชี ส ว นย อ ย (Micro
Accounting) และการบัญชีสวนรวม (Macro Accounting) รายละเอียดดังนี้
1) การบัญชีสวนยอย (Micro Accounting) คือ ระบบบัญชีที่จัดวางไวสําหรับการรวบรวม บันทึก
วิเ คราะห และเสนอขอมู ล เกี่ย วกั บ ระบบเศรษฐกิจของแตล ะหนว ยธุร กิจ ซึ่งการบัญ ชีสว นยอยนี้แบงเปน 2
ประเภท คือ
1.1) การบัญชีสวนยอยที่มุงหาผลกําไร (Profit Motive Accounting) หมายถึง ระบบบัญชีที่จัด
วางขึ้นเพื่อใชในกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อมุงแสวงหากําไร ไมวาจะเปนกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ
การใหบริการ
1.2) การบัญชีสวนยอยที่มิไดมุงหาผลกําไร (Non-Profit Motive Accounting) หมายถึง
ระบบบัญชีที่จัดวางขึ้นเพื่อใชในสถาบันที่มิไดมุงแสวงหาผลกําไร เชน มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย
เปนตน
2) การบัญชีสวนรวม (Macro Accounting) คือ ระบบบัญชีที่จัดวางไวสําหรับรวบรวม บันทึก
วิเคราะห และเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสวนรวมของชาติ เชน ระบบบัญชีรายไดและผลิตภัณฑประชาชาติ
บัญชีงบดุลประชาชาติ ระบบบัญชีวางแผนเศรษฐกิจ ระบบเงินหมุนเวียนของชาติ และระบบบัญชีดุลการชําระ
หนี้ระหวางประเทศ เปนตน
ขอแตกตางของการบัญชีกับการทําบัญชี
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โดยนิยามแลว การทําบัญชี (Bookkeeping) เปนเพียงสวนหนึ่งของการบัญชี (Accounting) โดยการ
ทําบัญชีเปนงานดานการลงบันทึกรายการในสมุดบัญชี แลวคัดกรองรายการดังกลาวเพื่อแยกตามลักษณะและ
ประเภทของข อมู ล ทางบั ญ ชี ร วมถึ ง รายการปรั บ ปรุง ตอนสิ้น งวดและนํา มาจัด ทํา งบการเงิน ซึ่ งผู ที่ทํ าการ
ปฏิบัติงานดังกลาวนี้ เรียกวา ผูทําบัญชี (Bookkeeper) โดยผูทําบัญชีจะทําหนาที่รับผิดชอบในการทําบัญชี
ใหกับผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ซึ่งเรียกวา “นักบัญชี (Accountant)” ซึ่งผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนรายการใหถูกตองครบถวน สวนการบัญชีเปนงาน
ของนักบัญชี (Accountant) ซึ่งมีขอบเขตกวางกวางานของผูทําบัญชี โดยจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางและตองเรียนจบในสายงานบัญชี เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
นอกจากนี้นักบัญชีตองสามารถวิเคราะหงบการเงินที่ทําขึ้น แลวรายงานตอผูบริหารไดดวย ดังนั้น นักบัญชีตอง
เปนผูที่มีความรูทางการบัญชีอยางกวางขวางและลึกซึ้งกวาผูทําบัญชี
อยางไรก็ดี สาเหตุที่สายงานบัญชีไมไดเปดกวางใหกับคนที่เรียนจบมาจากสาขาอื่น เนื่องจากงานบัญชีเปน
งานเฉพาะทาง ที่ตองอาศัยความรูความเขาใจในเนื้อหาของงานอยางลึกซึ้ง ไมสามารถฝกหัดกันไดภายในเวลา
อันรวดเร็วเหมือนสายงานอื่น ๆ สํ าหรับ การประกอบวิชาชี พบัญชี นั้น อยางน อยจะตองมี ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย ผูทําบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified
Public Accountant : CPA) และผูสอบภาษีอากร (Tax auditor)
ประโยชนของการทํางบการเงิน
1) เปนหลักฐานในการบันทึกรายการเปดบัญชี เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม
2) เปนเอกสารรายงานตอทางราชการ และยังเปนเอกสารใชประกอบการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได
3) ทําใหทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการคาได เพื่อใชศึกษาผลกระทบตางๆ และ
กําหนดแนวทางการแกไข
สถาบันวิชาชีพทางการบัญชีในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีสถาบันที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางการบัญชีอยู 2 สถาบัน ที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจตาง ๆ ใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนกับทุกฝายที่ใชขอมูลทางการ
บัญชี คือ
1) สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (สภาวิชาชีพบัญชี) มีหนาที่ในการ
กําหนดมาตรฐานในการจัดทําบัญชีและมาตรฐานในการสอบบัญชี เพื่อใหนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และมีความสอดคลองกับหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปในระดับ
นานาชาติ
2) คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) มีหนาที่ในการออกขอบังคับ กฎเกณฑ
และข อกําหนด ในการออกใบอนุญาตประกอบวิช าชีพสอบบัญชีใหแก นักบั ญชีที่ต องการเปนผูส อบบั ญชีรั บ
อนุญาต
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จากระบบสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีดังกลาว จึงทําใหสามารถจัดรูปแบบงานในวิชาชีพบัญชีไดเปน 3
ประเภท คือ
1) งานบัญชีสวนบุคคลหรือธุรกิจ (Private accounting) คือ งานบัญชีท่ัวไป เปนงานที่นักบัญชีทํา
ใหแกธุรกิจทุกประเภทในฐานะพนักงานประจําขององคกร/หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง นับตั้งแตการลงบันทึก
รายการ การวางระบบบัญชี และการทํารายงานทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนการวิเคราะหสถานะทาง
การเงิ น และการจั ด ทํ า รายงานนํ า เสนอฝ า ยบริ ห ารของกิ จ การ โดยตํ าแหน ง ของนั กบั ญชี เ หล านี้ ไดแ ก
ผูอํานวยการบัญชี สมุหบัญชี และพนักงานบัญชี เปนตน
2) งานบัญชีสาธารณะ (Public accounting) คือ งานบัญชีอิสระ เปนงานที่นักบัญชีจะใหบริการดาน
การบัญชีโดยไมตองเปนพนักงานประจําของหนวยงานหรือองคกรใด ซึ่งงานสําคัญของนักบัญชีอิสระ คือ งาน
รับจางสอบบัญชี โดยมีการจัดตั้งสํานักงานเพื่อประกอบวิชาชีพอิสระ เชนเดียวกับวิชาชีพแพทย ทนายความ
สถาปนิก และวิศวกร ซึ่งจําเปนตองไดรับอนุญาตการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกอน
3) งานบัญชีรัฐบาล (Governmental accounting) คือ งานบัญชีที่ทําใหกับหนวยงานรัฐบาล โดยนัก
บัญชีมีสถานะเปนขาราชการประจําของหนวยงานราชการนั้น มีการดําเนินงานที่มิไดมุงแสวงหากําไร และเปน
การดํ า เนิ น งานที่ ต อ งอาศั ย หลั ก ฐานบั น ทึ ก การรั บ จ า ยเงิ น อย า งละเอี ย ด โดยผ า นขั้ น ตอนตามระเบี ย บที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนดไว
ลักษณะงานโดยทั่วไปของการใหบริการงานบัญชี ไดแก การรับทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวาง
ระบบบัญชี การทําบัญชีตนทุน การพยากรณทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร และการบัญชีเพื่อการบริหาร
เปนตน
โดยนักบัญชีจะมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
• เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลทางการเงินตามระบบบัญชี
• ทําบัญชีรายรับ รายจาย ใหกับองคกร
• ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางบัญชี
• บันทึกการจายเงิน การรับเงิน และการทําธุรกรรมทางการเงิน
• ทํางบดุล และสรุปรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
• จัดแสดงรายรับรายจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ทํารายงานปดงบการเงินประจํางวดบัญชีใหกับบริษัท
จากการที่ผูใชประโยชนขอมูลทางการบัญชีเปนทั้งบุคคลภายในและภายนอกกิจการ ซึ่งมีความตองการ
ใชขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน จึงสามารถแบงประเภทของการจัดทําบัญชีออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ
1. การบัญชีการเงิน (Financial accounting) เปนการจัดทําขอมูลทางการบัญชีและรายงานทางการ
เงินของกิจการ เพื่อนําเสนอตอบุคคลภายในกิจการและบุคคลภายนอกทั่วไป ไดแก งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการจัดทําขอมูล
ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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2. การบัญชีบริหาร (Management accounting) เปนการจัดทําขอมูลทางการบัญชีและรายงาน
ทางการเงินของสวนงานตางๆ เพื่อนําเสนอตอบุคคลภายในกิจการเทานั้น เพื่อใชในการวางแผนและกํากับดูแล
การดํ า เนิ น งานของกิ จ การ โดยการจั ด ทํ าข อมู ล อาจไม จํา เป น ต องเป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่รั บ รอง
โดยทั่วไป
ทั้งนี้ ความแตกตางระหวางการบัญชีการเงินกับการบัญชีบริหาร สามารถสรุปเปนประเด็นดานตางๆ ได
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางการบัญชีการเงินกับการบัญชีบริหาร
การบัญชีการเงิน

การบัญชีบริหาร

ผูใชงบการเงิน
รูปแบบการนําเสนอ

บุคคลภายนอกที่มีสวนไดเสียกับองคกร

บุคคลภายในองคกร เพื่อใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการ

นําเสนอรายงานในรูปแบบของงบการเงิน

เนื้อหาในการนําเสนอ

ไมมรี ูปแบบเฉพาะในการนําเสนอ แตจะมีการนําเสนอตามความตองการ
ของผูใช เปนทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมเกี่ยวกับการเงินซึ่งอยูในรูป
ของขอมูลเชิงคุณภาพ
- รายงานผลการดําเนินงานโดยละเอียดตามความตองการของผูใช
- ใชหลักการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหลักการของระบบบัญชีคู
- โดยทั่วไปนําเสนอขอมูลการคาดการณในอนาคต

- รายงานผลการดําเนินงานขององคกร
- ใชหลักการของระบบบัญชีคู
- นําเสนอขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต โดยนํามาสรุปในรูปแบบของรายงาน
ทางการเงิน
ตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบและ ไมตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตจะนําเสนอขอมูลตาม
ขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ความตองการของผูใช

มาตรฐานการนําเสนอ
วัตถุประสงคในการนําเสนอ

นําเสนอขอมูลรายงานทั่วไป สําหรับผลการดําเนินงานและสถานะทางการ นําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคเฉพาะของผูใช
เงินของกิจการ

การกําหนดใหนําเสนอขอมูล
ระยะเวลาในการนําเสนอ
กระบวนการตรวจสอบ
ขอมูลที่เกี่ยวของในการ
นําเสนอ

ตองนําเสนอขอมูลตามมาตรฐานการบัญชี

ไมจําเปนตองนําเสนอขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีก็ได

นําเสนอขอมูลตามรอบบัญชี โดยอยางนอยตองนําเสนอปละครั้ง

นําเสนอไดบอยครั้งตามความตองการของผูใช

รายงานการนําเสนอตองไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการนําเสนอไมตองไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

การรวบรวมขอมูลที่นําเสนอรายงานทางการเงินจะเกี่ยวของเฉพาะกับขอมูล การรวบรวมขอมูลที่นําเสนอรายงานทางการเงินจะเกี่ยวของกับขอมูลหลาย
ทางการบัญชี
ดานนอกเหนือจากขอมูลทางการบัญชี เชน การเงิน การตลาด การวิจัย
และเศรษฐศาสตร เปนตน

ที่มา : http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learning/Elearning/E-learning/E-Learning_c/chapter/chapter1.htm
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รูปแบบการใหบริการวิชาชีพบัญชี (Mode of Supply)
Mode 1 : การบริการขามพรมแดน (Cross-border supply) เชน คนไทยขอใหบริษัทบัญชีใน
ตางประเทศทําบัญชีใหบริษัทโดยผานทางอิเล็กทรอนิกส
Mode 2 : การเขาไปรับบริการในตางประเทศ (Consumption abroad) เชน คนไทยเดินทางไป
ขอรับคําปรึกษาดานบัญชีในตางประเทศ
Mode 3 : การจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศ (Commercial presence) เชน บริษัทบัญชีตางชาติ
เขามาจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการบัญชีในประเทศไทย
Mode 4 : การเขาไปทํางานของบุคลากรเปนการชั่วคราว (Presence of natural persons)
เชน นักบัญชีไทยเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
แผนภาพที่ 1 บริการทางวิชาชีพบัญชี 1

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

1

TSA 200 - 800 : มาตรฐานสําหรับวิชาชีพสอบบัญชี
TSRE 2400 - 2410 : มาตรฐานงานสอบทาน
TSAE 3000 - 3420 : มาตรฐานงานที่ใหความเชื่อมั่น
TSRS 4000, 4410 : มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
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2. พันธกรณีในสาขาบริการวิชาชีพบัญชีของไทยในเวทีตางๆ
ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเปดตลาดสาขาบริการวิชาชีพภายใตความตกลงระหวางประเทศใน 8
กรอบ ไดแก
1) องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)
2) ความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)
3) ความตกลงการคาเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement : TAFTA)
4) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุน (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA)
5) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement : ACFTA)
6) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน - เกาหลี (ASEAN - Korea Free Trade Agreement : AKFTA)
7) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement Establishing
the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area : AANZFTA) และ
8) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN – Japan Comprehensive Economic
Partnership Agreement : AJCEP)
โดยพันธกรณีที่ไทยเปดตลาด มีขอกําหนดวาตางชาติที่ตองการเขามาจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการบัญชีใน
ไทย จะสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนทุนจดทะเบียน และหากคนตางชาติตองการเขามาทํางาน
เปนนักบัญชีในไทยในฐานะบุคคลธรรมดาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ

ตารางที่ 2 ขอผูกพันการเปดตลาดสาขาบัญชีของไทยภายใตความตกลงตางๆ
WTO

ASEAN

ASEAN+1

Bilateral FTA
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Mode 1

ไมผูกพัน

ไมผูกพัน ยกเวน ACFTA
ถาเปนการสอบบัญชี (auditing)
ที่ผูกพันการเขาสูตลาด
ตองเปนการลงลายมือชื่อโดยผู
(Market Access) แตไม
ตรวจสอบบัญชีที่ไดรับ
ผูกพันการปฏิบตั ิเยีย่ งคนชาติ
ใบอนุญาตในไทยเทานั้น
(National Treatment)

Mode 2
Mode 3

ไมผูกพัน

ผูกพันแบบไมมีเงื่อนไข / ขอจํากัด
ตางชาติถือหุนได
ไมเกินรอยละ 49

ตางชาติถือหุนได
ไมเกินรอยละ 70

Mode 4

ตางชาติถือหุนได
ไมเกินรอยละ 49

ตางชาติถือหุนได
ไมเกินรอยละ 49

ไมผูกพัน

ทั้งนี้ หากจะประเมินผลกระทบจากการเปดเสรีบริการดานการบัญชี สามารถสรุปเปนตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการเปดเสรีการบริการสาขาบัญชีในกรอบตางๆ
ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

1. เป ด โอกาสให นั ก บั ญ ชี ไ ทยสามารถออกไปทํ า งานใน 1. บริษัทบัญชี/นักบัญชีตางชาติมีโอกาสเขามาจัดตั้งธุรกิจ/
ประเทศสมาชิกภายใตความตกลงตางๆ ไดมากขึ้น
ทํางานในประเทศไทยมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น
2. ชวยยกระดับการเพิ่มศักยภาพของนักบัญชีไทย
3. ยกระดับการศึกษาดานบัญชีในประเทศใหมคี ุณภาพยิ่งขึ้น

2. นั ก บั ญ ชี ไ ทยจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาพื้ น ฐานการจั ด ทํ า หรื อ
ตรวจสอบบั ญ ชี เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให ทั ด เที ย มกั บ
ตางชาติ รวมถึงทักษะดานภาษาตางประเทศ

4. นั ก บั ญ ชี ไ ทยมี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย นและเรี ย นรู 3. ผูประกอบการไทยยั งไม มีค วามพรอ มในการเป ดเสรีใ น
ประสบการณกับนักบัญชีตางชาติ
สาขานี้
5. ผู ใ ช บ ริ ก ารด า นบั ญ ชี มี ท างเลื อ กในการใช บ ริ ก ารจาก 4. ผูประกอบการไทยยังไมมีความพรอมในการดําเนินธุรกิจใน
ตางชาติที่มีคุณภาพมากขึ้น
ประเทศคู เ จรจา เนื่ อ งจากผู ป ระกอบการส ว นใหญ
6. บริษัทตางชาติสามารถเพิ่มสัดสวนการลงทุนไดเต็มที่และ เป น SMEs และมี ก ารแข ง ขั น ระหว า งกั น เองสู ง รวมทั้ ง มี
ตนทุนที่สูงกวาแตมีเทคโนโลยีที่ดอยกวาตางชาติ
ไมจําเปนตองรวมทุนกับคนไทย

ขอเสนอแนะในการเตรียมพรอม ประเทศไทยอาจมีความพรอมที่จะเปดเสรีในระยะยาว (มากกวา 5 ป)
หากภาครัฐเรงดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนวิชาชีพอยางจริงจัง พรอมทั้งปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในให
ทันสมัย และสงเสริมทักษะที่จําเปนแกผูประกอบการวิชาชีพ
3. กฎเกณฑดานวิชาชีพบัญชี

๑๐

การใหบริการสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย มีกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของจํานวนมาก เนื่องจาก
บริการวิชาชีพบัญชีเปนอาชีพสงวนของคนไทย ตามที่ระบุไวในบัญชีแนบทายพระราชกฤษฎีกากําหนดงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
สําหรับบัญชี 3 แนบทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่ระบุถึงธุรกิจที่
คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว มีกิจการบริการทางบัญชีเปนธุรกิจ
หนึ่งในบัญชีดังกลาว ซึ่งหามไมใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซึ่งมี
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ยกเวนสหรัฐฯ ซึ่งสามารถเขามาลงทุนดําเนินธุรกิจงานบัญชีไดถึงรอยละ
100 เทียบเทากับคนไทยตามสนธิสัญญาทางไมตรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ วิชาชีพบัญชีของไทยยังมีกฎหมายเฉพาะ ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะสามารถ
ประกอบวิชาชีพ ไดแก
1) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (Account Act B.E. 2543) กําหนดใหผูทําบัญชีตองขึ้น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีและมีการกําหนดคุณสมบัติผูทําบัญชี (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย)
2) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (ใชแทนพ.ร.บ. ผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505) กําหนดใหผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยผูทําบัญชีที่จะขึ้นทะเบียน
กับสภาวิชาชีพบัญชี ตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย และมีความรูพื้นฐานดานภาษาไทยดี
พอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได สําหรับกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูไมมีสัญชาติไทย ตองมีความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทย เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบัญชีและ
กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของได ในสวนของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองเปนสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของสภา
วิชาชีพบัญชีและตองเปนผูมีสัญชาติไทย แตในกรณีเปนสมาชิกวิสามัญซึ่งเปนคนตางดาว ตองมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย และเปนผูมีความรูภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชีและจัดทํารายงานเปนภาษาไทยได
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชี
-พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
-กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนไมตองจัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544
-ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
-คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของ ผูขึ้นทะเบียน
เปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2556
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวาดวยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
-ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543
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-ประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545
-ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทํา บัญชี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
-ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
-ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี พ.ศ. 2547
-ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพ
-พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 18) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 20) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554
-ขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูขอขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
-ขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ตองทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2553
3.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต
-ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 15) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรม
หรือเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550
3.5 มาตรฐานการบัญชี
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ปจจุบันประเทศไทยใชมาตรฐานสอบบัญชีเทียบเทากับมาตรฐานระหวางประเทศ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (The International Accounting
Standards Board : IASB) ประกาศใชแลว ลาสุดอยูระหวางกระบวนการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราง TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน IAS 32 Financial Instrument : Presentation
ราง TFRS 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน IFRS 7 Financial Instrument : Disclosures
ราง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

IFRS 9 Financial Instrument

ราง TFRIC 2 เรื่อง หุนของสมาชิกในกิจการสหกรณและเครื่องมือ
ที่คลายคลึง
ราง TFRIC 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
ราง TFRIC 19 เรื่อง การชําระหนีส้ ินทางการเงินดวยตราสารทุน

IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities
and Similar Instruments
IFRIC16 Hedges of a Net Investment in a Foreign
Operation
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with
Equity Instruments

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards :
TFRS) ซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี เปนการวางแนวทางการรายงานในรูปแบบงบ
การเงิน เพื่อใหอานเขาใจงายแกผูใชรายงานการเงินกลุมตางๆ รวมทั้งเพื่อสะทอนเนื้อหาที่แทจริงของรายการ
ธุรกรรมที่รวบรวมไวทั้งธุรกรรมประจําวันและธุรกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดทํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
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4. ธุรกิจบริการวิชาชีพบัญชีโลก
เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเปนสมาชิกของสมาพันธนักบัญชีโลก (International of Federation of
Accountants : IFAC) โดยสมาชิกทุกประเทศตองปฏิบัติตาม IFAC Member body compliance program &
Statements of memberships obligations (SMOs) ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรฐานที่กําหนดโดย IFAC โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศของตนใหมีความเขมแข็ง โดย IFAC ไดกําหนดหัวขอที่ประเทศ
สมาชิกตองปฏิบัติตาม ดังนี้
- SMO 1 : Quality assurance
- SMO 2 : International education standards for professional accountants and other
pronouncements issued by the IAESB2
- SMO 3 : International standards and other pronouncements issued by the IAASB3
- SMO 4 : IESBA4 code of ethics for professional accountants
- SMO 5 : International Public Sector Accounting Standards (IPSAS5) and other
pronouncements issued by the IPSASB
- SMO 6 : Investigation and discipline
- SMO 7 : International financial reporting standards and other pronouncements issued
by the IASB6
ลาสุดสมาพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) กระตุนใหหนวยงานภาครัฐของประเทศตางๆ ทั่วโลก
ปรับปรุงระบบบัญชีใหมีความโปรงใสและเผยแพรขอมูลที่มีคุณภาพนาเชื่อถือ เพื่อใหสามารถนําเอาระบบบัญชี
และขอมูลที่เกี่ยวของมาชวยในการแกไข ปองกันปญหา และใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เสนอใหนําหลักเกณฑพื้นฐานจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ (International Public Sector
Accounting Standards : IPSAS) ที่ประกาศใชโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ
(International Public Sector Committee : IPSC) มาปรับใชใหสอดคลองกับระบบบัญชีของประเทศตน

2

IAESB (The International Accounting Education Standards Board) : คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาวิชาการบัญชีระหวางประเทศ
IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) : คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการประกันคุณภาพ
ระหวางประเทศ
4
IESBA (The International Ethics Standards Board for Accountants) : คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสําหรับนักบัญชี
5
IPSAS (The International Public Sector Accounting Standards Board) : มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ
6
IASB (The International Accounting Standards Board) : คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
3
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5. ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาการบัญชีของไทย
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผูนําอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดรวมลงนามในแถลงการณ Bali concord II ซึ่งไดมีการกําหนดใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมกันจัดทําความตกลงยอมรับรวม (MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักใหแลวเสร็จ
ภายในป 2551 เพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผูมีความสามารถ
พิเศษของอาเซียนไดอยางเสรี ทั้งนี้ อาเซียนไดเจรจาจัดทํา MRA วิชาชีพแพทย ทันตแพทย และนักบัญชี และ
ไดมีการลงนาม MRA โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 40
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยขอบเขตของ MRA ในสาขาบัญชีครอบคลุมงานบริการดานบัญชี แตไมรวมถึง
การลงนามในรายงานทางการเงินของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified auditor) และบริการดานบัญชีอื่นๆ ที่
ตองมีใบอนุญาต โดยมีเปาหมายใหประเทศสมาชิกอาเซียนอํานวยความสะดวกดานการเคลื่อนยายแรงงาน
ฝมือในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ภายในป 2558
หลักการในการจัดทํา MRA Framework สาขาบัญชี คือ การกําหนดกรอบแนวทางเพื่อใชเปนพื้นฐาน
ในการเจรจา MRA ดานบัญชีในอนาคตของอาเซียน ไมวาจะเปนการเจรจาสองฝายหรือหลายฝาย โดยวาง
หลักเกณฑพื้นฐานสําหรับการยอมรับในคุณสมบัติวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑเรื่องการศึกษา การสอบ
ประสบการณ กระบวนการให การยอมรั บ ระบบข อ มู ล เอกสาร ระเบีย บวิ นั ย และหลั ก จริ ย ธรรม รวมถึ ง
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ MRA ที่จะจัดทําขึ้นในอนาคตจะตองไมลดทอนสิทธิ อํานาจ หนาที่ของ
สมาชิกอาเซียนแตละประเทศในการกํากับดูแลและออกกฎระเบียบ หรือกฎหมายภายในประเทศ โดยการออก
ใบอนุญาตและการขึ้น ทะเบีย นวิช าชี พบัญชีของประเทศสมาชิ กอาเซียน ยังคงตองปฏิ บัติตามกฎระเบีย บ
ภายในของแตละประเทศดวย นอกจากนี้ MRA Framework ไดกําหนดกรอบการดําเนินการและขอบเขต
ความรับผิดชอบของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบสาขาบัญชี เพื่อใหมีมาตรฐานและการพิจารณาในรูปแบบ
เดียวกัน ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชีและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา และกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ ไดรวมมือกันประชาสัมพันธเพื่อใหความรูความเขาใจกับผูประกอบวิชาชีพเรื่อง MRA
รวมทั้งเรงพัฒนาผูประกอบวิชาชีพไทยใหมีความพรอมในการไปทํางานในประเทศอื่นๆ ของอาเซียน
สําหรับแนวทางการขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน จะเปนแนวทางเดียวกันกับวิศวกรและ
สถาปนิ กอาเซี ยน กล าวคื อ จะต อ งเป น นั ก บั ญ ชี ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นอย า งถู ก ต อ งตามกฎหมาย (Professional
Accountant : PA) ของประเทศตนทาง และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่อาเซียนตกลงกัน จึงจะมีสิทธิในการ
สมัครเปนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant : ACPA) โดยจะไดรับ
การพิจารณาในเบื้องตนจากคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee : MC) ของประเทศตนทาง
ซึ่งมาจากหนวยงานที่กํากับดูแลวิชาชีพบัญชี และ MC จะยื่นใบสมัครที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติแลวให
คณะกรรมการประสานงานดานบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating
Committee : ACPACC) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก MC ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พิจารณา
รับรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อขึ้นทะเบียนเปน ACPA โดย ACPA ที่ตองการจะเขาไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
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ปลายทางจะตองสมัครขอขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional
Accountant : RFPA) กับหนวยงานกํากับดูแลของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ นักบัญชีที่ตองการเขาไปประกอบ
วิชาชีพบัญชีผาน MRA นี้ จะตองทํางานรวมกับนักบัญชีทองถิ่นและตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในของ
ประเทศปลายทางทุกประการ
แผนภาพที่ 3 ความเกี่ยวของกันระหวาง MRA และ ACPA ของนักบัญชี

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี
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ขอบเขตงานบริการบัญชีภายใตความตกลงยอมรับรวม (MRA) เปนกิจกรรมที่อยูภายใต CPC 862 ตาม
การจําแนกขององคกรสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับบัญชี ทั้งนี้ไมรวมถึงการ
ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการใหบริการทางบัญชีอื่นที่ตองมีใบอนุญาตภายในประเทศ
โดยอาชีพที่สามารถปฏิบัติงานภายใตขอบเขต MRA ได อาทิ ผูชวยนักบัญชี เจาหนาที่การเงิน งานตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหและจัดการขอมูล ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย/วิทยากรทางดาน
บัญชี และนักวิชาชีพบัญชี ซึ่งสามารถรวมงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีได
6. ASEAN MRA
ความตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพของอาเซียน(MRA) ในบริการดานบัญชี ถูกจัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกผูประกอบการวิชาชีพบัญชีในการออกไปใหบริการดานบัญชีในกลุม
ประเทศอาเซียน ซึ่งไดกําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Accountant : ASEAN CPA) ตามระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี วาดวยการขึ้นทะเบียนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน พ.ศ. 2559 ในประเทศไทยไว 6 ประการ คือ
1) ตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี
2) หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีสะสมอยาง
นอย 3 ป ภายในระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงเวลาใดก็ได
3) ผานการทดสอบตามหลักเกณฑที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด หรือมีใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตที่ยังไมสิ้นผลหรือถูกพักใช
4) มีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
5) ไมอยูในระหวางตองโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547
6) ไมเคยตองโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (4) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
วัตถุประสงคในการจัดทํา MRA สาขาวิชาชีพบัญชี คือ
1) อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพบัญชีภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
2) ยกระดับการใหบริการบัญชีภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหบริการดานการบัญชี
เปนไปตามมาตรฐาน
3) แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อสงเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในดานมาตรฐานและคุณสมบัติ
ปจ จุบั นภายใต กรอบความตกลงอาเซียนวาดว ยการยอมรับ รว มในคุณสมบัติวิช าชีพสําหรับ สาขา
บริการบัญชี กําหนดใหบริการบัญชีเปนกิจกรรมที่อยูภายใต CPC 862 รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 บริการวิชาชีพบัญชี (Accounting services)
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กิจกรรม
รหัส CPC
คําอธิบาย
บริการวิชาชีพบัญชี การรับทําบัญชี
8621
ครอบคลุมกิจกรรม ดังตอไปนี้
และการตรวจสอบบัญชี (Accounting
• บริการตรวจสอบงบการเงิน (Financial auditing
and auditing services)
services)
• บริการวิเคราะหงบการเงิน (Accounting review
services)
• บริการจัดเตรียมงบกําไรขาดทุนสําหรับบริษัท
เอกชน (Compilation of financial statement
services)
• บริการดานบัญชีอื่นๆ (Other accounting
services)
บริการรับทําบัญชี ยกเวนการคืนภาษี 8622
ครอบคลุมกิจกรรม ดังตอไปนี้
(Book-keeping services, except
• บริการรับทําบัญชี ยกเวนการคืนภาษี7
tax returns)
7. หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานของไทยที่รับผิดชอบสาขาธุรกิจการบัญชีมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกัน ไดแก ธนาคาร
แหงประเทศไทย กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยหนวยงานหลักที่กํากับดูแลนักบัญชี คือ
1) สภาวิชาชีพบัญชี กําหนดให
- ผูทําบัญชีตองเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และ
- ผู ส อบบั ญ ชี ต อ งรายงานการพั ฒ นาความรู ต อ เนื่ อ งทางวิ ช าชี พ (Continuing
Professional Development : CPD) และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม พรบ.
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
2) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
- ผูทําบัญชีตองมีคุณสมบัติ หนาที่ และตองรายงานการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ
(CPD) ตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 และดูแลการรับรายงานงบการเงิน
7
บริการบัญชีภาษีอากร (Accounting Services) อยูภายใต CPC 863
สํ า หรั บ เจตนารมณ ข องนายกสมาคมนั ก บั ญ ชี แ ละผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห ง ประเทศไทย
ได ดํ า เนิ น การสถาปนาสมาคมนั กบั ญ ชี และผูส อบบั ญ ชีรับ อนุญ าตแหงประเทศไทยเปน สภาวิ ช าชี พบัญ ชี
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และเพื่อยังประโยชนแกวิชาชีพบัญชีและนักบัญชี
ทุกคน อันนับเปนองค กรชั้นนํ าของภูมิภาคในการพัฒ นาผูประกอบวิช าชีพบัญชีใหมีความเปน มืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ สามารถใหบริการ และพรอมรับการแขงขันในระดับสากล โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1) พัฒนามาตรฐานสําหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีสูระดับสากล
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2) สรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตอผูใชบริการในวิชาชีพ
3) สงเสริมผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนนักปฏิบัติและมีความรูขามศาสตร
4) สงเสริมการสรางองคความรูเพื่อเผยแพร และสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) มีสวนรวมในการสรางประโยชนและพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง
ดานหนวยงานตางประเทศที่ดูแลรับผิดชอบสาขาการบัญชี อาทิ The International Accounting
Standards Board (IASB) The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) และ
The International Federation of Accountants (IFAC) เปนตน
สําหรับหนวยงานในระดับภูมิภาคอาเซียน มีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) Monitoring Committee (MC) คณะกรรมการกํากับดูแลซึ่งแตละประเทศแตงตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาผูขอ
ขึ้นทะเบียน ACPA
2) ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) คณะกรรมการ
ประสานงานดานวิชาชีพบัญชีแหงอาเซียน ประกอบดวยผูแทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พิจารณารับขึ้นทะเบียน ACPA
3) Professional Regulatory Authority (PRA) สภาวิชาชีพบัญชี เปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
4) National Accountancy Body (NAB) คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบดว ย ผู แทนจากองคกรวิช าชีพบัญชี สภาวิ ชาชีพบัญชี รว มกับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จการคา กระทรวง
พาณิชยทําหนาที่พิจารณาการยื่นขอเปนนักบัญชีตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional
Accountant : RFPA)
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8. แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของไทย
สภาวิชาชีพบั ญชีเ ปน หนึ่งในองคกรชั้น นําระดับภูมิภาค ซึ่งมีห นาที่ สําคั ญในการพัฒ นาผู ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของไทยใหมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานการบัญชีควบคูไปกับการมีจรรยาบรรณในการใหบริการ
และสามารถพรอมรับการแขงขันไดในระดับสากล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) การกําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ในทุกๆ ดาน รวมถึงการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
2) การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมวิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญจากทั้งในและตางประเทศ
เขารวม เชน โครงการอบรมผูอํานวยการบัญชีระดับสูงของบริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ การบริหารองคการ
และการนําเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ การอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีอากร และการอบรมระบบ
e-Learning เปนตน
3) การจัดทําฐานขอมูลดานวิชาการ เพื่อประโยชนในการเผยแพรความรูทางวิชาชีพบัญชีใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาและจัดทําสื่อการสอนวิชาการบัญชี โดยใชเทคโนโลยีใหมๆ
4) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาตางๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การ
กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา การอบรม และการรับรองคุณภาพการศึกษาดานการบัญชี
5) การเพิ่มบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะผูนําองคกรวิชาชีพระหวางประเทศ โดยการเขารวม
เปน กรรมการในองคกรวิช าชี พบัญชีระหว างประเทศตางๆ พรอมทั้งเขารว มประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
6) การเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของสภาฯ สูสาธารณชน โดยมุงเนนการสรางความรูความ
เข า ใจอย างถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี เพื่ อให ก าวทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงความรู และมาตรฐานการบั ญ ชี
ในปจจุบัน
7) การเพิ่มบทบาทในการใหคําแนะนํากับธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนฐานธุรกิจที่สําคัญของไทย เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชี การนําเสนองบการเงิน และการนําระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับงาน
ดานการบัญชี
8) การจัดโครงสรางการบริหารสภาฯ และการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน เชน
8.1) การพัฒนาระบบ e-Services เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการใหบริการสมาชิกได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2) การพัฒนาเว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลที่เปน
ประโยชนตอสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพบัญชี
8.3) การพัฒนาบริหารงานสาขาเพื่อขยายการใหบริการแกสมาชิกที่อยูในสวนภูมิภาคไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
8.4) การพัฒนาระบบการทํางานใหเปนมาตรฐาน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางโปรงใส

๒๑

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
8.5) การเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานและใหบริการแกสมาชิกไดอยางมืออาชีพ
9. ประเด็นดานอื่นๆ
9.1 ขอตกลง MRA สาขาบัญชี : หลังจากที่ขอตกลง MRA Framework สาขาบัญชีไดมีการลงนามโดย
รั ฐมนตรี เศรษฐกิ จอาเซี ยนแล ว สมาชิ กอาเซี ยนได เริ่ มการหารื อถึ งแนวทางการดํ าเนิ นการเพื่ อให เป นไปตาม
วัตถุประสงคของขอตกลง เชน การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล (MC) ซึ่งลาสุดจากการประชุม ACPACC ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สมาชิกอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศได ลงนามเปนที่เรียบรอยสํ าหรับการจั ดตั้ ง MC
รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมในการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และประเทศสมาชิกไดรวมกัน
พิจารณา AFA8 Mapping of the AFA Strategic เพื่อเปนแผนงานของ AFA ในการดําเนินการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพบัญชีในอนาคต
ทั้งนี้ แนวทางในการดําเนินงานตามกรอบ MRA สาขาบัญชี เริ่มตั้งแตการเตรียมการกอนที่นักบัญชีวิชาชีพ
อาเซียนจะยายถิ่นฐานไปทํางานในประเทศอื่นในกลุมอาเซียน ซึ่งควรตองจัดหานักบัญชีที่จะรวมงานดวยใน
ประเทศปลายทาง และขอขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตางดาว (RFPA) กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลของประเทศปลายทางจะเปนผูดูแลในการขึ้นทะเบียน

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเปนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตางดาว
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AFA (ASEAN Federation Of Accountants) : องคกรวิชาชีพบัญชีของอาเซียน

๒๒

ที่มา : http://www.fap.or.th/images/column_1456797821/FAPNews39_WEB.pdf

แผนการดําเนินงานหลักของ AFA มุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะของนักบัญชีในภูมิภาคอาเซียน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ASEAN MRA สาขาวิชีพบัญชี ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานหลักของ AFA ประกอบดวย

๒๓

1) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการบัญชีของอาเซียนใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
2) สนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) รวมทั้งผูประกอบการ
จากการประชุม ACPACC ครั้งที่ 9 ผูเขารวมการประชุมใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงดานกฎหมายและขอบังคับ รวมถึงกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลตางๆ ผานเว็บไซต www.acpacc.org
เพื่อใหผูเขารวมประชุมพิจารณา ซึ่งจะเปนการประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของรับทราบถึงสถานการณลาสุดและ
เพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ไดมีการทบทวนราง TOR ของ ACPACC โดย
จะพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุม ACPACC ครั้งที่ 10 ตอไป
9.2 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9 9) : การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จะเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2562 มีสาระสําคัญสําคัญ คือ การปรับปรุง
วิธีการกันเงินสํารองดวยการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้มากขึ้น เพื่อทําใหงบ
การเงินซึ่งรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสามารถสะทอนความเสี่ยงของกิจการไดอยางแทจริง โดย
ขณะนี้ TFRS 9 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) วาจะบังคับ
ใชกับกิจการที่มีสวนไดเสียตอสาธารณะ (Publicly Accountable Entities : PAEs) ในป 2562 ตามแผนที่ได
กําหนดไว หรือเลื่อนการบังคับใชไประหวางป 2563 หรือ ป 2565 แตทั้งนี้ ไมวาจะมีผลบังคับใชเมื่อใดธุรกิจ
สามารถถือปฏิบัติไดกอนวันที่มีผลบังคับใช
ผลกระทบจากการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
การนํา TFRS 9 มาใชจะสงผลกระทบตอกิจการที่ถือครองสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจสถาบันการเงินจะไดรับผลกระทบมากกวาธุรกิจประเภทอื่น เพราะมีการถือครองเครื่องมือทาง
การเงินเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนตราสารหนี้ ตราสารหุน และตราสารอนุพันธ นอกจากนี้ ความเขาใจที่ระบุ
วาเมื่อมีการนํา TFRS 9 มาบังคับใช จะมีผลทําให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดยากขึ้นและจะมีดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ซึ่งความเขาใจดังกลาวตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับความไมเหมาะสมของนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใน
ป จ จุ บั น รวมถึ ง ความไม ส อดคล อ งกั น ระหว า งการกํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย กั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ ซึ่ง หาก
สมมติฐานดังกลาวเปนจริง มาตรการจากภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบดังกลาวถือเปนพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งหนึ่งใน
นั้น คือ การใชกลไกตางๆ ผานธนาคารของรัฐและยังไมจําเปนตองใช TFRS 9
อยางไรก็ดี การเลื่อนการบังคับใช TFRS 9 ออกไปไมวาจะเปนป 2563 หรือ 2565 ไมควรเปนทางเลือก
ของมาตรการเยียวยาผลกระทบดังกลาว เพราะจะสงผลเสียตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดทุน รวมทั้ง
กระทบต
อประชาชนผูฝากเงินกับธนาคารที่ตองการขอมูลทางการเงินที่สามารถสะทอนผลการดําเนินงานและ
9
TFRS (Thai Financial Reporting Standards) : มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
ความมั
นของธนาคารไดอยางแท
บัญชี โดย่นคงทางการเงิ
TFRS 9 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบัจบทีริ่ง9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ประเด็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ประกอบดวย

๒๔

1) การจัดประเภทและการวัดมูลคาที่ตองทําการวิเคราะหผลิตภัณฑที่จําหนายอยูในปจจุบัน การสราง
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหการแยกอนุพันธแฝง และการแนะนํารูปแบบของนโยบายแผนการอบรม
2) วิธีการคํานวณผลการดอยคา อาทิ การจัดทําเครื่องมือในการคํานวณผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นสําหรับลูกคาทุกกลุม
3) การบัญชีปองกันความเสี่ยง ตองจัดทํากลยุทธปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด หากการปองกันความเสี่ยงไมมีประสิทธิภาพจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน
4) การเปดเผยขอมูล เพื่อใหมีการเตรียมตัวดานมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ดีพอ และเพื่อให
สามารถจัดการกับผลกระทบที่มีตอการจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินได

************************************
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2561
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Assessment Statement เปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเปน ASEAN CPA

