ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2555
สวัสดี ทานผูอ าน DBD ACCOUNTING ทุกทาน
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ขาวประชาสัมพันธ

ขอเชิญเขารวมอบรมหลักสูตร
“ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ”
วันทีจ่ ัดอบรม
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555

สถานที่
หองมวงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้าํ )

**รับจํานวนจํากัด เพียง 60 ที่นั่งเทานั้น และไมเสียคาใชจายในการอบรม**
ทั้งนี้ ผูผ านการอบรมตามหลักสูตร จะไดรับมอบใบเกียรติบัตร “ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ” และ
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผูทาํ บัญชีและผูสอบบัญชี
เปนวิชาอื่นๆ 12 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-2547-5981 หรือที่
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/account/files/pdf/July31_Aug1.pdf

จัดโดย ...
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มืออาชีพดานบริการ
สรางธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย
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ขาวกรมพัฒนาธุรกิจการคา

DBD ACCOUNTING ฉบับที่แลว แจงขาวเรื่อง ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ ง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ฉบับใหม (พ.ศ. 2555) ซึง่
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและปรับปรุงใหสํานักงานบัญชีมีการพัฒนาการปฏิบัตงานใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพสํานักงานบัญชีไทยสูมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในป 2558 ดังนั้น DBD ACCOUNTING
ฉบับนี้ขอนําเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑเบือ้ งตนในการเขารับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคาฉบับดังกลาว และสิทธิประโยชนที่สาํ นักงานบัญชีที่ผานการประเมินคุณภาพจะไดรับ ดังนี้

รับทําบัญชีของธุรกิจ ไมนอ ยกวา 30 ราย
มีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีมาแลวเปนเวลาไมนอ ยกวา 1 ป
ผูเปนหุนสวนหรือกรรมการ (กรณีจดั ตั้งในรูปคณะบุคคล/นิติบุคคล) ซึ่งผูรับผิดชอบงาน
ดานการใหบริการรับทํา ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับหัวหนาสํานักงานบัญชี ตามขอ 5 และ 6
หัวหนาสํานักงานบัญชีตอ งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี ปฏิบัติงานเต็มเวลา
มีประสบการณดานการทําบัญชีมาแลวไมนอ ยกวา 5 ป และตองแจงการเปนผูทําบัญชีตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไวแลว
หัวหนาสํานักงานตองไมเปนบุคคลลมละลาย
มีผูชว ยทําบัญชีที่มีคุณวุฒไิ มต่ํากวาปริญญาตรีทางบัญชีและปฏิบตั ิงานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน
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ไดรับหนังสือรับรองคุณภาพซึ่งมีกําหนดอายุ 3 ป นับแตวันทีอ่ อกหนังสือรับรอง โดยตองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพปละ 1 ครั้ง เพือ่ ยกระดับคุณภาพสํานักงานบัญชีใหไดมาตรฐานอยางตอเนือ่ ง
ไดรับการเผยแพรชอื่ และทีต่ ั้งของสํานักงานบัญชีใหสาธารณชนทราบ โดยผานสือ่ ตางๆ เชน ใน Website
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ เปนบุคคลที่ผูขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดจะลงลายมือชือ่
ตอหนาได
ไดรับความเชือ่ ถือในผลงานการใหบริการของสํานักงานบัญชีทั้งจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

จํานวนลูกคาของ
สํานักงานบัญชี
(ราย)

คาใชจายในการตรวจ
ประเมินครั้งแรก (บาท)

30-50 ราย
51-100 ราย
101 รายขึ้นไป

10,000
20,000
30,000

ตรวจประเมินคุณภาพ
(บาท)
ปที่ 1

ปที่ 2

ตรวจประเมินคุณภาพ
ปที่ 3 และตรวจตออายุ
หนังสือรับรอง (บาท)

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

10,000
20,000
30,000

สํานักงานบัญชีที่สนใจเขารับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ สวนสงเสริมวิชาชีพบัญชี สํานักบัญชีธรุ กิจ โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4408
หรือที่ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=25306
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ประเด็นคําถามทั่วไป
1. สามารถหาขอมูลเกีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไดที่ใด
คําตอบ ทานสามารถติดตามขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศไดที่
เว็บไซต www.ifrs.org
2. คําศัพท NPAE และ PAE กําหนดขึน้ โดยใคร
คําตอบ คําศัพท กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ NPAE และกิจการที่มีสว นไดเสียสาธารณะ PAE กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ประเด็นคําถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน
1.

2.

ในกรณีที่เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเปนบัญชี Auto Sweep Account กับบัญชีออมทรัพย แต ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีมียอดติดลบ โดยทีใ่ นรายงานยอดเงินฝากจากธนาคาร (bank statement)
ไมไดแสดงยอดติดลบ กิจการสามารถนํารายการเงินเบิกเกินบัญชีไปหักกลบกับรายการเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดไดหรือไม
คําตอบ กิจการควรจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพือ่ หายอดทีถ่ ูกตอง แลวแสดงรายการเงินฝากนั้น
ตามขอเท็จจริง หากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเปนยอดติดลบ กิจการตองแสดงรายการเปนเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมสามารถนํารายการเงินเบิกเกินบัญชีไปหักกลบกับรายการเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดได
กิจการมีรายการเงินฝากบัญชีกระแสรายวันเปนยอดติดลบ จากการบันทึกบัญชีจายชําระหนี้จากบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน และบริษัทไมมีวงเงิน Overdraft กิจการควรแสดงรายการเงินฝากดังกลาวอยางไร
คําตอบ กิจการควรทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพือ่ หายอดที่ถูกตอง หากรายการเงินฝากบัญชีกระแส
รายวันเปนยอดติดลบเนือ่ งจากบันทึกบัญชีจายเช็คจายลวงหนาหรือมีเช็คจายที่ยังไมไดขึ้นเงิน กิจการควร
ปรับปรุงรายการเช็คจายเหลานั้น เปนรายการตัว๋ เงินจาย และแสดงรายการเปนหนี้สนิ รวมกับเจาหนี้การคา
หรือเจาหนีอ้ นื่ ที่เกี่ยวของ
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3.

4.

5.

6.

รายจายในการจัดทําเว็บไซต เชน คาเชา Domain Name คาบริการพื้นที่เว็บไซต คาจางเขียนเว็บไซต ถือ
เปนคาใชจายหรือสินทรัพยไมมีตวั ตน
คําตอบ กิจการจะรับรูร ายการเปนคาใชจาย หรือสินทรัพยไมมตี วั ตน ขอใหพิจารณาจากคํานิยามและเงื่อนไข
การรับรูร ายการของแตละรายการนั้น โดยสินทรัพยไมมีตวั ตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินและไมมี
ลักษณะทางกายภาพ จะรับรูร ายการเมื่อเขาเงื่อนไขตอไปนี้
1) สามารถระบุแยกจากคาความนิยมได ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อสินทรัพยสามารถแยกหรือ แบงจากกิจการและ
สามารถขายโอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเอกเทศหรือโดยรวมกับสัญญาหรือ ไดมาจากการทํา
สัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอืน่ ๆ โดยไมคํานึงถึงวาสิทธิเหลานั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยกจาก
กิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ
2) กิจการมีความสามารถในการควบคุมสินทรัพยไมมีตวั ตน
3) มีความเปนไปไดคอ นขางแนที่กจิ การจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพยนั้น
4) ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชือ่ ถือ
*หากไมเขานิยามของสินทรัพย ใหบันทึกเปนคาใชจา ยสําหรับงวดไป*
กรณีที่บริษัทกําลังกอสรางอาคาร และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อาคารยังกอสรางไมเสร็จ ควรแสดง
อาคารดังกลาวไวในหมวดใดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีที่
1) อาคารสรางใหกิจการใชเอง
2) อาคารสรางใหบุคคลภายนอกเชา
คําตอบ อาคารระหวางกอสรางที่กจิ การสรางไวใชเอง ใหจัดประเภทเปน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ” และ
อาคารระหวางกอสรางที่กจิ การสรางไวเพือ่ ใหบุคคลภายนอกเชา ใหจดั ประเภทเปน “อสังหาริมทรัพยเพือ่
การลงทุน”
บริษัทตั้งใจจะสรางอาคารชุดเพื่อขาย แตหลังจากสรางเสร็จขายหองไดไมหมด จึงนําหองที่เหลือใหเชาแทน
ควรแสดงอาคารชุดในงบการเงินอยางไร
คําตอบ หองในอาคารชุดที่เหลือ หากกิจการตั้งใจทีจ่ ะถือครองเพื่อประโยชนจากรายไดคา เชา หรือการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของหองในอาคารชุด หรือทั้งสองอยาง ไมใชถอื ครองไวเพือ่ ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ
ใหจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดินและอาคารชุด แสดงเปนสินทรัพยใดใน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คําตอบ แสดงภายใต “อาคารชุด” ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง แนวการปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพยประเภทอาคาร
ชุด หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารรณะ ยอหนา 129
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7.

8.

9.

10.

กิจการเปนเจาของที่ดินเพือ่ สรางปมน้ํามันและปลอยที่ดินบางสวนใหเชา โดยกิจการบันทึกคาเชาเปนรายไดอนื่
แตตอนนีก้ ิจการไมไดทําปมน้ํามันแลว ที่ดินที่มีอยูจึงใหบุคคลภายนอกเชาและหากมีผูสนใจซื้อที่ดิน กิจการ
พรอมทีจ่ ะขาย ที่ดินดังกลาวถือเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนหรือไม
คําตอบ การจะจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนหรือไม ขอใหดวู ัตถุประสงคของกิจการในการถือครอง
อสังหาริมทรัพยนั้น ตองไมไดมีไวเพือ่
1) ใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ หรือ
2) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
โดยอสังหาริมทรัพยนั้น ( เชน ที่ดิน หรือ อาคาร ) จะถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคา เชา หรือ
จากการเพิ่มขึน้ ของมูลคาของที่ดินและอาคาร หรือทั้งสองอยาง จึงจะจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
เหตุใดจึงแสดงลูกหนีก้ ารคารวมกับลูกหนี้อื่น และแสดงเจาหนีก้ ารคารวมกับเจาหนีอ้ ื่น
คําตอบ การกําหนดใหแสดง “ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ ื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนภาษีที่กจิ การคาดวาจะไดรับ ซึ่งจะขอคืนไดไมเกิน 3 ป หากภาษี
ดังกลาวมีอายุเกิน 3 ป จะแสดงรายการอยางไร
คําตอบ กรณีภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลที่กจิ การถูกหัก ณ ทีจ่ าย เและะไดบันทึกเปนสินทรัพยไว กิจการสามารถ
ขอคืนภาษีดังกลาวจากกรมสรรพากร หรืออาจนําไปใชเปนเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลตอน
สิ้นป แตเมือ่ กิจการไมไดใชสิทธิในการขอคืนภาษีหรือเครดิตภาษี และสิทธิดังกลาวหมดอายุตามกฎหมาย
กิจการตองรับรูร ายการสินทรัพยดังกลาวเปนคาใชจายเพื่อคํานวณกําไรขาดทุน
ในรูปแบบรายการยอของหางหุนสวนจดทะเบียน เคยมีการกําหนดใหแสดงงบกําไรขาดทุนสะสม หลังจาก
งบกําไรขาดทุนสุทธิ ยังคงตองทําอยูหรือไม
คําตอบ หางหุนสวนจดทะเบียนสามารถจัดทํางบการเงินตามรูปแบบรายการยอที่กาํ หนดตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ ป 2554 ซึ่งไมมีงบกําไรขาดทุนสะสม โดยงบการเงินที่จัดทําตามที่กําหนด
ใหมประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใหแสดง
ยอดเปรียบเทียบจากปกอ นดวย
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ประเด็นคําถามเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1. คาใชจายกอนการจดทะเบียนบริษัท (Pre-operation costs) ควรแสดงรายการอยางไร
คําตอบ คาใชจา ยกอนการดําเนินงาน หรือรายจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการกอนการดําเนินงาน ตองรับรูเปน
คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เวนแตรายจายนั้นไดรวมเปนราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยคาใชจาย
กอนการดําเนินงานอาจประกอบดวยคาใชจายในการจัดตั้งกิจการ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจา ยในการ
จัดตั้งกิจการเปนนิติบุคคล รายจายในการเปดโรงงานหรือธุรกิจใหม เปนตน
2. กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะไมมีสว นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะแสดงรายการนีอ้ ยางไรในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
คําตอบ กรณีที่กิจการที่มีสว นไดเสียสาธารณะ ไมมีรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ก็ไมตอ งแสดงรายการ
ดังกลาว โดยใหแสดงรายการกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ตอจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับป เมื่อนํา
เสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3. ในงบกําไรขาดทุนที่จําแนกคาใชจายตามหนาที่ จะมีคาใชจา ยประเภทที่สามารถจัดประเภทเปนทั้งคาใชจา ย
ในการขายและคาใชจายในการบริหารได กิจการจะแยกคาใชจายประเภทนีอ้ อกเปนคาใชจายในการขายและ
คาใชจายในการบริหารไดอยางไร
คําตอบ ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนทีจ่ ําแนกคาใชจายตามหนาที่ กิจการตองหาเกณฑที่เหมาะสมและเปน
ระบบในการปนสวนคาใชจายบางประเภทที่สามารถอยูทงั้ คาใชจายในการขายและคาใชจา ยในการบริหาร
เชน เงินเดือน เปนตน

ประเด็นคําถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. กิจการที่ไมมีสว นไดเสียสาธารณะ ตองเปดเผยรายการทีเ่ กี่ยวของกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหรือไม
คําตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ไมไดกําหนดใหกิจการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ แตหากกิจการเห็นถึงประโยชน กิจการสามารถเปดเผย
รายการที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันได โดยใหปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน

8

ในอีกไมกี่ปขางหนานี้ประเทศไทยจะกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics
Community : AEC) ซึ่งทราบหรือไมวา AEC คืออะไร มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร และประเทศไทยพรอมหรือยัง
กับการเขาสู AEC ในป 2558 นี้ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมเขาสูประชาเศรษฐกิจอาเซียน คณะผูจัดทําจึงขอ
สรุปความเปนมาและความคืบหนาเบื้องตนของ AEC ดานสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ดังนี้

(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) เปนองคการความรวมมือในระดับภูมภิ าคมีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย, พมา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, กัมพูชา,
บรูไน ซึ่งความรวมมือของประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ดังนี้
ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community:APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC)
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

เปน 1 ใน 3 เสาหลักสําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการคาของอาเซียนใหมีการเจริญเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน
ในอนาคต นอกจากนี้ถาพิจารณาวาอาเซียนคือเขตเศรษฐกิจเดียว อาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 9
ของโลก หรืออันดับที่ 3 ของเอเชีย (รองจากจีนและญี่ปุน) ดังนัน้ ในการกําหนดยุทธศาสตรใหอาเซียนเปน
ภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับโลกเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนและเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยเขาสูภูมภิ าค AEC จึง
วางเปาหมายสําคัญ ดังนี้
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สงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ
การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนทีเ่ สรีมากขึ้น
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน เชน สงเสริมการแขงขัน การคุม ครอง
ทรัพยสินทางปญญา การวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ลดชองวางในระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และการสงเสริม
สนับสนุนศักยภาพของ ASEAN SMEs ใหมีความสามารถที่จะเรียนรูแ ละทํางานรวมกับบริษัทขามชาติขนาด
ใหญได
สงเสริมการรวมตัวเขากับประชาคมโลกของอาเซียน เชน การทําขอตกลงทางการคากับ
ประเทศคูคาสําคัญๆ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC)
ดานการบริการสาขาวิชาชีพบัญชี

 ขอผูกพันสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Services : AFAS) กําหนดใหสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ตามขอผูกพันชุดที่ 7 ของ
ไทย ประกอบดวย 5 ธุรกิจ ดังนี้
(1) บริการตรวจสอบงบการเงิน
(2) บริการวิเคราะหงบการเงิน
(3) บริการเตรียมจัดทํางบกําไรขาดทุนสําหรับบริษัทเอกชน
(4) บริการดานบัญชีอื่นๆ
(5) บริการรับทําบัญชี ยกเวนการคืนภาษี
ในปจจุบนั ขอผูกพันชุดที่ 7 – ผูกพันเพียงการโอนยายพนักงานบริษัทในเครือ โดยจํากัดเฉพาะโอนยาย
ในกลุมบุคลากรระดับบริหารจัดการเทานัน้ แตมีบางประเทศทีผ่ ูกพันผูใหบริการวิชาชีพอิสระดวย เชน มาเลเซีย
และ ฟลิปปนส
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 กรอบขอตกลงยอมรับรวมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement
Framework on Accountancy Services : MRA) กําหนดหลักเกณฑการยอมรับรวมกันของคุณสมบัตินักบัญชี
อาชีพ ดังนี้
(1) การศึกษา – ตองไดรับการศึกษาตามเงือ่ นไขที่มีผลบังคับใชในประเทศแหลงกําเนิด (สําหรับ
ประเทศไทยตองมีคุณวุฒิตามที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
การเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 และขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549)
(2) ใบอนุญาต – หากมีใบอนุญาตอืน่ ในการประกอบวิชาชีพ แตละประเทศจะตองพยายาม
อยางเต็มความสามารถในการอํานวยความสะดวกใหผูทาํ บัญชีและผูสอบบัญชีของประเทศสมาชิกอื่น ไดรับการ
อนุมัติที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพบัญชี
(3) การแสดงใหเห็นวามีความสามารถ – จําเปนตองมีการกําหนดใหผทู ําบัญชีและผูส อบบัญชี
แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (เชน การทดสอบเปนผูสอบบัญชีของแตละประเทศ)
(4) ประสบการณ – ผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีจะตองมีประสบการณครบถวนตามความ
ตองการทีร่ ะบุไวของแตละประเทศ เชน ประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดใหผูสอบบัญชีตองฝกหัดงาน
เปนเวลาตอเนือ่ งกันไมนอยกวา 3 ปและมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอ ยกวา 3,000 ชั่วโมง

บัญชีทา ยพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพทีห่ ามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 กําหนดใหบริการวิชาชีพ
ถือเปนอาชีพสงวนของคนไทย โดย (8) เกี่ยวของกับงานควบคุม ตรวจสอบ หรือใหบริการทางบัญชี
ยกเวนงานตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) หามมิใหคนตางดาว
ประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่
กําหนดไวในบัญชีสาม (บัญชีสาม (6) การทํากิจการบริการทางบัญชี) เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตาง ยกเวน
สหรัฐสามารถเขามาลงทุนดําเนินธุรกิจวิชาชีพขางตน ได 100% เทาคนไทยตามสนธิสัญญาทางไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7 (6) และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผูทําบัญชี
เชน มีถนิ่ ที่อยูใ นประเทศไทย มีความรูภาษาไทยเพียงพอ มีคุณวุฒิตามที่กฎหมายกําหนด
พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับใบอนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 18)
ไดกําหนดเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบ
อนุญาตเปนผูส อบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้ง ขอกําหนดสภาวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การพิจารณาคุณวุฒกิ ารศึกษาของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูส อบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
ถึงแมวาในปจจุบันยังมีขอ จํากัดทางดานกฎหมายสําหรับประเทศ
สมาชิกในการเขามาประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย แตในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558
นี้ ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ ที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจหรือวิชาชีพบัญชี
ของไทย เชน - การเปดเสรีดา นการคาบริการ เปดใหประเทศสมาชิกสามารถถือหุนในบริษัทไทยได 70%
- การเปดเสรีดานการลงทุน ใหถือปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเชนเดียวกับนักลงทุนของตน
คนไทยหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรเรียนรูแ ละตระหนักถึงผลกระทบ
ทางเชิงบวกและเชิงลบของการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปขางหนานี้ โดยติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวของ AEC พัฒนาความรูทกั ษะดานภาษาตางประเทศ และอบรมและพัฒนาความรูความสามารถดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับ
วิชาชีพและเสริมสรางความมั่นคงใหกับธุรกิจตอไป
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