
สวัสดีค่ะ กุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก และเป็นตอนจบของซีรี่ย์ของเราที่เกี่ยว
กับการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน ฉบับนี้ ขอเป็นบทสรุปส่งท้าย
ให้เห็นภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อไว้เป็นแนวทางในการปรับตัวของ
เรากันนะคะ

การประกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศอาเซียน (ตอนที่ 10) : 

เร่ิมต้นด้วยจ�ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีเป็นสมำชิกกบัองค์กร

วิชำชีพบญัชีในประเทศของตนเองก่อน     ซึ่งประเทศท่ีมีจ�ำนวน 

มำกท่ีสดุคือ ประเทศไทย มี 57,467 คน หรือ 33% รองลงมำได้แก่ 

มำเลเซีย มีจ�ำนวน 32,750 คน สงิคโปร์ จ�ำนวน 28,869 คน ใน

ขณะท่ีบรูไน ลำว กมัพชูำและเมียนมำร์ มีจ�ำนวนสมำชิกรวมกนั

ไมถ่งึพนัคน 

กำรเป็น Public Accountant (PA) ของแตล่ะประเทศในอำเซียน

ของเรำนัน้ มีกำรก�ำหนดคณุสมบตัิเก่ียวกบักำรศกึษำ กำรเป็น

สมำชิกขององค์กรวิชำชีพบญัชี ประสบกำรณ์ท�ำงำน ในภำพ

รวมคล้ำยๆ กนั ตวัอยำ่งเชน่ ทกุประเทศยอมรับวฒิุกำรศกึษำ

ปริญญำตรีทำงด้ำนบญัชี บำงประเทศก�ำหนดประสบกำรณ์ใน 

กำรท�ำงำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงน้อย 2-3 ปี นอกจำกนี ้ สิงคโปร์ 

มำเลเซีย เวียดนำม และ บรูไน ให้กำรยอมรับวฒิุทำงกำรศกึษำ

ของผู้ ท่ีเป็นสมำชิกกับองค์กรวิชำชีพในต่ำงประเทศท่ีเป็นสำกล

เช่น ACCA หรือ CPA Australia ว่ำมีระดบักำรศกึษำท่ีเทียบ

เท่ำได้ นอกจำกคณุสมบตัิทำงด้ำนกำรศกึษำและประสบกำรณ์

แล้ว ลำวได้ก�ำหนดควำมสำมำรถในกำรพดูภำษำฝร่ังเศสหรือ

ภำษำองักฤษไว้ เวียดนำมเองก็มีกำรก�ำหนดวำ่ต้องมีทกัษะทำง

ภำษำตำ่งประเทศในระดบั C - Level อยำ่งน้อย 1 ภำษำ จำก

ภำษำองักฤษ รัสเซีย ฝร่ังเศส จีนหรือเยอรมนั นอกจำกนีห้ลำยๆ

ประเทศยงัมีกำรก�ำหนดอำยขุัน้ต�่ำในกำรเป็น PA เชน่ สงิคโปร์ 

บรูไนก�ำหนดอำยุขัน้ต�่ำท่ี 21 ปี  และสุดท้ำยคือมีกำรทดสอบ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถทัง้ทำงด้ำนบญัชี กำรตรวจสอบ รวมถงึ

กฎหมำยภำษีอำกร ซึง่ข้อก�ำหนดข้ำงต้นเหลำ่นีก็้มีลกัษณะ

คล้ำยกับขัน้ตอนในกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ สอบบัญชีของ

ประเทศไทยเรำน่ีแหละคะ่

กำรคงไว้ซึง่กำรเป็น PA ในแต่ละประเทศมีกำรก�ำหนดชัว่โมง

กำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพบญัชี โดยท่ีอินโดนีเซีย 

มำเลเซีย เมียนมำร์ 

และ สงิคโปร์  ก�ำหนด

ให้ มีกำรพัฒนำควำม รู้ต่อ

เน่ือง 120 ชัว่โมงในระยะเวลำ 3 ปี กมัพชูำ  และเวียดนำมก็

ก�ำหนดไว้ท่ีปีละ 40 ชัว่โมง ฟิลปิปินส์ ก�ำหนดไว้ท่ี 60 ชัว่โมง

ตอ่ 3 ปี สว่นลำวอยูร่ะหวำ่งกำรเสนอให้มีกำรพฒันำควำมรู้ตอ่

เน่ืองทำงวิชำชีพบญัชีท่ี 120 ชัว่โมง ตอ่ 3 ปีด้วยเชน่กนั สว่นของ

ประเทศไทยก�ำหนดไว้ท่ี 18 ชัว่โมงต่อปีส�ำหรับผู้สอบบญัชีรับ

อนญุำต และ 12 ชัว่โมงตอ่ปี ส�ำหรับผู้ท�ำบญัชี โดยต้องมีเนือ้หำ 

ท่ีเก่ียวกับกำรบัญชีไม่น้อยกว่ำคร่ึงหนึ่ง และเนือ้หำด้ำนอ่ืน  

ตำมท่ีสภำวิชำชีพบญัชีก�ำหนด 

ในเร่ืองของกำรบงัคบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำกล 

(IFRS) ประเทศสมำชิกอำเซียน ยกเว้นเวียดนำม มีกำรเทียบเคียง

หรือบงัคบัใช้ IFRS มำเป็นมำตรฐำนทำงบญัชีของประเทศตนเอง

กับกิจกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือกลุ่มธนำคำร 

ส่วนกัมพูชำ เมียนมำร์ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ได้บังคับใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับกิจกำรขนำดกลำง 

และเลก็ (IFRS for SMEs) โดยท่ีกมัพชูำและเมียนมำร์ไมมี่

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท้องถ่ินของตนเอง ... อ่านต่อหน้า17

บทสรุป
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... ต่อจากหน้า 16

กำรเปรียบเทียบข้อมูลข้ำงต้นในกำรประกอบวิชำชีพบญัชีของ

ไทยกบัประเทศสมำชิกอำเซียนอีก 9 ประเทศ ท�ำให้ทรำบได้วำ่

มีอีกหลำยเร่ือง เชน่ จ�ำนวนชัว่โมงกำรพฒันำควำมรู้ตอ่เน่ืองท่ี

ไทยเรำยงัต้องเร่งยกระดบัจ�ำนวนชั่วโมงให้สงูเทียบเท่ำกับประ

เทศอ่ืนๆ กำรยกระดบัมำตรฐำนส�ำหรับกิจกำรขนำดกลำงและ

เลก็ให้มีกำรใช้ IFRS for SMEs นอกจำกนี ้ ภำษำองักฤษยงัได้

รับควำมส�ำคญัในกำรประกอบวิชำชีพเพรำะเป็นภำษำกลำงท่ีจะ

เช่ือมให้กำรท�ำงำนระหว่ำงประเทศรำบร่ืนเกิดควำมเข้ำใจอนัดี

ตอ่กนัได้ และผลกัดนัให้ภำพรวมของนกับญัชีไทยมีควำมพร้อม

ไปสูก่ำรแขง่ขนัในระดบัอำเซียนได้ สวสัดีคะ่

นิยามรักนักบัญชี และ อาชีพต่างๆ

เกร็ดภาษาอังกฤษ : Who was Saint Valentine?   
 
The legendary Saint Valentine out of ancient times takes us back 
to the 3rd Century after Christ, around 270 A.D. He was a Roman 
priest. When Claudius II became the emperor, he believed that 
soldiers would be unable to concentrate on fighting if they were 
married. So he banned marriage. Valentine defied the emperor 
and secretly performed marriage ceremonies. He was put to 
death on February 14th. 

ค�าศัพท์ 1. The legendary Saint Valentine ต�ำนำนของเซนต์
วำเลนไทน์ 2. takes us back ย้อนเวลำกลบัไป 3. to concentrate on 
fighting มีสมำธิในกำรต่อสู้  4. secretly performed marriage  
ceremonies แอบจดังำนแตง่งำน

“วนัวำเลนไทน์” (Valentine’s Day) 14 กมุภำพนัธ์ มำถงึอีกแล้ว...

เรำมำดคู�ำนิยำมรักของอำชีพตำ่งๆ กนัดีกวำ่...วำ่เป็นไงกนับ้ำง...

 ควำมรักนักบัญช ี คือ การรักษาระยะสมดุลของ

เดบติ แฟนตวัจริง และเครดติกิก๊ ตวัเกง็

 ควำมรักเซลส์แมน คือ กำรน�ำเสนอทกุคณุสมบตัิ

ท่ีดีของตวัเอง แม้วำ่ตอนท่ีลกูค้ำซือ้ของไปแล้วจะกลำยเป็นทกุ

คณุสมบตัิท่ีตรงข้ำมกนัก็ ตำม...(อ้อ...ไมรั่บประกนัสนิค้ำด้วยนะ)

 ควำมรักนักธุรกิจ คือ กำรลงทนุด้วยอะไรก็แล้วแต ่

แต่ผลตอบแทนต้องได้หวัใจเธอหรือถ้ำไม่ได้หวัใจเธอก็ไม่เป็นไร 

อยำ่งน้อยๆ ก็ต้องได้ตวัเธอ

 ควำมรักนักคอมพิวเตอร ์ คือ กำรอพัเดทผู้หญิง

ท่ีมีคณุสมบตัเิป็นคนรุ่นใหมล่ำ่สดุ ควำมสำมำรถมีเยอะ ท�ำอะไร

ได้ทกุอยำ่ง และพร้อมท่ีจะตกรุ่น

 ควำมรักนักเขียน คือ กระดำษกบัปำกกำ ทอมต้อง

เป็นปำกกำนะ ดีต้้องเป็นกระดำษได้อยำ่งเดียว และจะถกูเขียน

ไปตลอดทัง้ชำติ

 ควำมรักนักข่าว คือ ขำ่วบงัเทิงตอนจีบกนัตอน

ใหม่ๆ  พอคบไปสกัพกักลำยเป็นขำ่วกำรเมือง และตอนจบเป็น

ขำ่วอำชญำกรรม

 ควำมรักทนายความ คือ กำรยกแมน่�ำ้ทัง้ห้ำทัง้

แปดมำให้หมด เพ่ือให้ศำลเช่ือวำ่ จ�ำเลยไมไ่ด้กระท�ำควำมผิด

 ควำมรักนักวิทยาศาสตร์ คือ กำรศกึษำสมมตฐิำน 

ให้แนใ่จ และขอทดลองก่อนทกุครัง้

 ควำมรักนักแสดง คือ บทหนังท่ีต้องแสดงให้สม

บทบำท เพรำะหำกไมส่มบทบำท อำจอนัตรำยถงึชีวิต

 ควำมรักนักมวย คือ กำรเร่ิมต้นน๊อคหวัใจคูต่อ่สู้ให้

ได้ด้วยควำมดี แตส่ดุท้ำยต้องน๊อคด้วยหมดัและเขำ่

 ควำมรักพ่อครัว คือ กำรปรุงอำหำรให้หวำนน�ำ  

และขมตำม

 ควำมรักนักร้อง คือ กำรน�ำเพลงเก่ำมำ Cover ใหม ่

ถ้ำแฟนท่ีคบอยูไ่มต่ิดชำร์ท

 ควำมรักนักฟุตบอล คือ กำรเลีย้งลกูบอลอยู่ใน

สนำม ไมว่ำ่จะครองบอลสัน้ยำวแคไ่หน สดุท้ำยก้ต้องหำทำงยิง

ประตใูห้ได้

 ควำมรักดีเจ คือ กำรออนแอร์เวลำอยูก่บัก๊ิก ท่ีจะต้อง

ต่ืนตวั มีชีวิตชีวำ แตเ่ม่ือเวลำอยูก่บัแฟนก็เหมือนหลงัไมค์แหละ

ไงก็ได้ ไมต้่องเตรียมตวั...งัน้ๆ

 ควำมรักนักแต่งรถ คือ กำรตรวจเช็คสภำพว่ำ

เคร่ืองแรงดีหรือเปลำ่ ชว่งลำ่งก๊ิกดีหรือไม ่ตวัถงัเอ่ียมอยูม่ัย้ ถ้ำยงั

ไงก็ขอสภำพเดมิๆ ละกนั

 ควำมรักหนอนหนังสือ คือ กำรมองดีเ้ป็นหนงัสือ

ท่ีเปิดทิง้ไว้ก่อนก็ได้ วำ่งเม่ือไหร่คอ่ยกลบัมำอำ่นก็ได้ 

 เป็นอยำ่งไรกนับ้ำงคะสำวๆ ลองเช็คดแูล้วบรรดำแฟนๆ 

หรือหนุม่ๆ ท่ีก�ำลงัหมำยปอง นัน้ตรงตำมท่ีคดิเอำไว้บ้ำงไหมคะ่ 

 (ค�ำเตือน : บทควำมนีเ้พ่ือพกัสมองเทำ่นัน้นะคะ)

  เม่ือ  มี รัก นกับญัชี จะ เดบติ  

  ถือ เป็น สทิธ์ิ สว่น หนึง่ ของ เจ้ำ ของ 

  เม่ือ ชอก ช�ำ้ ใจ เสีย น�ำ้ ตำ นอง 

  จ�ำ เป็น ต้อง เคร ดิต ปิด บญัชี

ขอบคุณ : www.softbizplus.com
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