
สวัสดีค่ะ หลังจากที่เราผ่านซีรี่ย์ของการประกอบวิชาชีพบัญชีในอาเซียน ได้รู้จัก 

กฎเกณฑ์การเป็นนักบัญชี หรือแนวทางการปฏิบัติงานในประเทศอาเซียนกันมาร่วม 
10 ฉบับแล้ว ฉบับนี้ฝ่ายต่างประเทศขอ Update ความคืบหน้าของวิชาชีพบัญชีไทย
ในเวทีอาเซียน ด้วยกัน 2 เรื่อง นะคะ 

“Update ความคืบหน้า
ของวิชาชีพบัญชีไทยในเวทีอาเซียน”

         เร่ืองแรก: การ

มีผลใช้บงัคบัของพิธีสาร

อนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาด 

 การค้าบริการชุด ท่ี  9  ห รือ  

บ า ง ท่ า น อาจคุ้น ๆ กบั “Package 9” กนันะคะ  

โดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลดักระทรวงพาณิชย์ ตวัแทน

ของประเทศไทย ได้ร่วมกับอาเซียนลงนามพิธีสารฯ เม่ือวนัท่ี 

25 สงิหาคม 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ สหภาพเมียนมาร์ โดยจะมี 

ผลบงัคบัใช้ภายใน 180 วนั นบัจากวนัลงนาม ซึง่สาระส�าคญั

ของข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 9 ของไทยเป็นการ

เพ่ิมสาขาบริการท่ีไทยจะเปิดให้อาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ตาม 

เป้าหมายของ AEC  (ประเทศอ่ืน ๆ ก็ต้องด�าเนินการให้เป็นไป

ตามเป้าหมายการเปิดตลาดเช่นเดียวกันกับเรา แต่รายสาขา

ท่ีเปิดตลาดอาจแตกต่างกนัได้ ขึน้อยู่กบัความพร้อมของแต่ละ

ประเทศ) โดยสาขาบริการวิชาชีพบญัชีท่ีเราเปิดให้อาเซียน ได้แก่ 

การจดัตัง้นิติบคุคลเพ่ือให้บริการจดัท�าบญัชีส�าหรับย่ืนแบบภาษี

ให้กบับริษัทในเครือ และบริการจดัเตรียมและวางแผนภาษีบคุคล

ให้กบัพนกังานของกลุม่บริษัทในเครือ อยา่เพ่ิงตกใจ!!! ในการเปิด

ตลาดเหลา่นีย้งัมีข้อจ�ากดัในการให้บริการอ่ืนท่ีไทยต้องการสงวน

เพ่ือการก�ากบัดแูลด้วย เช่น การก�าหนดประเภทของนิติบุคคล

ท่ีสามารถจัดตัง้ได้ การก�าหนดกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ต้องมีสญัชาติไทยและการสงวนสิทธ์ิไม่ให้ต่างชาติถือครองท่ีดิน 

เป็นต้น นัน่แสดงให้เหน็ได้วา่ การเปิดตลาดการค้าบริการเชน่นีไ้ม่

เป็นท่ีจงูใจให้มีผู้ ใดในอาเซียนเข้ามาขอใช้สทิธ์ิในการจดทะเบียน

จดัตัง้นิตบิคุคลท่ีให้บริการตามท่ีได้ผกูพนัไว้เลย 

	 อีกเร่ืองคือ: ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส�าหรับ

สาขาบริการวิชาชีพบญัชี (Mutual Recognition Arrangement  

on Accountancy Services: MRA) ซึง่มีผลบงัคบัใช้แล้ว โดย

ประเทศฟิลิปปินส์ได้ลงนามเป็นประเทศสุดท้าย เม่ือวันท่ี  

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จงึท�าให้ MRA ฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้

ทันที ถึงแม้ว่าจะมีผลใช้บังคับแล้วแต่ยังมีหลาย ๆ อย่าง

ท่ีแต่ละประเทศจะต้องด�าเนินการในการขึน้ทะเบียนเป็นนัก

บญัชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Account-

ant: ACPA) และเคลื่อนย้ายไปท�างานในอาเซียนได้ส�าเร็จ เชน่ 

แต่ละประเทศต้องจดัตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูล (Monitoring 

Committee: MC) เพ่ือท�าหน้าท่ีในการรับขึน้ทะเบียน ACPA ใน

ประเทศของตน ซึง่ในขณะนีป้ระเทศไทยได้ด�าเนินการจดัตัง้เป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณประสณัห์ เชือ้พานิช เป็นประธาน 

และอีกสิ่งหนึ่งท่ีส�าคญัคือการจัดท�า Thailand Assessment  

Statement ซึง่จะเป็นเหมือนประกาศท่ียอมรับร่วมกนัของอาเซียน

ในการก�าหนดเง่ือนไขเพ่ือการประเมินคุณสมบัติ ACPA ของ

ประเทศไทย ได้ยินแว่ว ๆ ว่าในเบือ้งต้นสภาวิชาชีพบญัชีมอง

ว่าผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของไทยเรา เป็นกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับ MRA  ซึ่งน่าจะผลักดันให้สามารถขึน้ทะเบียน

เป็น ACPA ได้ก่อน โดยอาจให้แสดงหลกัฐานเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั

ทกัษะด้านภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ตาม การก�าหนดเง่ือนไขเหลา่นี ้ 

ต้องผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้หมดก่อน  

คาดว่าอาเซียนเอง น่าจะจัดตัง้คณะกรรมการประสานงาน

ด้านวิชาชีพบญัชีอาเซียน (ASEAN Chartered Professional  

Accountant Coordinating Committee: ACPACC) ซึง่ประกอบ

ไปด้วยตวัแทนของ MC ในแต่ละประเทศร่วมอยู่ด้วยภายใน

ไตรมาสท่ี 4 ของปีนี ้และสภาวิชาชีพบญัชีก็หวงัวา่ประเทศไทยจะ

น�าร่าง Thailand Assessment Statement เสนอเพ่ือให้พิจารณา

ด้วยเชน่กนั ...อ่านต่อหน้า	17
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Makha Bucha is an important Buddhist festival celebrated on the full moon night of the third lunar month. It is a day of veneration, 
marking	the	day	nine	months	after	Buddha’s	enlightenment	when	1,250	of	his	ordained	followers	spontaneously	gathered	to	hear	Him	
give a sermon, at which he established the basic tenants of the monastic order - the Sangha. The day is a public holiday in Thailand, 
as well as Laos and Cambodia.

ค�าศัพท์	 1.	 The	 full	 moon	 night	 of	 the	 third	 lunar	 month	 คืนพระจันทร์เต็มดวงของเดือน	 3	 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย	 
2.	veneration	ความเล่ือมใส	3.	Buddha’s	enlightenment	การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	4.	1,250	of	his	ordained	followers	spontaneously	
gathered		พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าบวชให้จ�านวน	1,250	รูปมารวมตวักันโดยมไิด้นัดหมาย

...ต่อจากหน้า	16...

  นอกจากข้อมลูข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้ว ท่านยงัสามารถติดตามข้อมลูข่าวสารทางวิชาชีพบญัชีในอาเซียนได้จากเว็บไซต์ของ

สภาวิชาชีพบญัชี ภายใต้หวัข้อ “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซ่ีงมีข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ให้ได้รับรู้และเตรียมความพร้อมก่อน

ใครเลยค่ะ แล้วมาพบกนัใหม่ในฉบบัหน้านะคะ สวสัดีค่ะ

เกร็ดภาษาอังกฤษ	:	Makha Bucha 

วนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค�่าเดอืน 3 หรอื

ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์ หากเป็นปีอธกิมาส (ปีทีม่เีดอืน 8 

สองหน) วนัมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วนัขึน้ 15 ค�่าเดอืน 4 หรอื

ประมาณเดอืนมนีาคม

  มาฆบูชา ย่อมาจากค�าว่า มาฆปุรณมบีูชา แปลว่า 

การบูชาพระในวนัเพญ็เดอืน3 ถอืว่าเป็นวนัจาตุรงคสนันิบาต 

แปลว่า การประชุมอนัประกอบดว้ยองค ์ 4 ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้พรอ้มกนัในสมยัพุทธกาล คอื

1.พระสงฆจ์�านวน 1250 ซึง่ไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในสถานที่

ต่าง ๆ ไดเ้ดนิทางมาเฝ้าพระพุทธเจา้

2.พระสงเหล่าน้ีล้วนเป็นพระอรหันต์ทัง้สิ้น แลได้ร ับการ

อุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง การบวชชนิดน้ีเรยีกว่า 

เอหภิกิขอุุปสมัปทา

3.พระสงฆ์จ�านวน 1250 ได้เดินทางมาประชุมพร้อมกัน 

โดยมไิดน้ัดหมาย

4.วนัทีม่าประชมุกนัตรงกบัวนัเพญ็เดอืน มาฆะ (วนัเพญ็เดอืน3) 

ในวนัน้ีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนา อนัเป็นหวัใจ

ของพระพุทธศาสนา คอื โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งประกอบด้วย 

3 ประการ ได้แก่ 1.ละเว้นความชัว่ทัง้ปวง 2.ท�าความดีให ้

ถงึพรอ้ม 3.ท�าจติใจใหบ้รสิุทธิผ์่องใส

ประวติัในการประกอบพีธีกรรมทางพระพทุธศาสนา

  การมปีระเพณมีาฆบชูาน้ี แต่เดมิไมเ่คยท�ามา พึง่เกดิขึน้

ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอยู่หวั 

ทรงตามแบบโบราณบณัฑตินิยมไวว้่า วนัมาฆบุรมพีระจนัทร์

เสวยฤกษ์มาฆเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์ จ�านวน 

1250 รูป ได้มาประชุมพรอ้มกนัด้วยองค์สีป่ระการ เรยีกว่า

จาตุรงคสนันิบาต พระพุทธเจา้ไดต้รสัเทศนาโอวาทปาตโิมกข์

ในทีป่ระชมุสงฆ ์เป็นการประชมุใหญ่และอศัจรรยใ์นพระพทุธศาสนา 

จึงได้ถือเอาเหตุนัน้กอบการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัต์ 1250 รปูนัน้ ใหเ้ป็มทีต่ ัง้แห่งความเลื่อมใสสงัเวช

การประกอบพิธีเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา

  ประชาชนจะจดัเตรยีมเครือ่งสกัาระ เชน่ ดอกไม ้ธปู เทยีน 

ไปพรอ้มกนัทีว่ดัในเวลาเยน็หรอืค�่า เพื่อประกอบพธิมีาฆบูชา 

การประกอบพธิกีรรมจะท�าที่โบสถ์ เพราะหลงัจากฟงัโอวาท

และสวดมนต์เสรจ็แลว็ จะท�าการเวยีนเทยีนรอบโบสถ์ ในการ

เดนิเวยีนเทยีนรรอบโบสถ์ จะกระท�า3รอบ โดยเวยีนไปทาง

ขวาเรยีกว่า เวยีนแบบทกัขณิาวฏั ในขณะเดนิเวยีนเทยีน ตอ้ง

ท�าจติใจใหม้สีมาธ ิ สงบและแน่วแน่อยู่กบับทบูชาพระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณและพระสงัฆคุณ ไม่ควรส่งเสยีงพูดคุยเสยีงดงั

หรอืเดนิแซงผูท้ีเ่ดนิน�าอยู่ขา้งหน้า

(ทีม่า : http://www.patongbeachthailand.com)

“วันมาฆบูชา”
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