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คุณประสัณห์ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯได้กล่าวต้อนรับแขก 
ผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน Thailand IFRS Conference 2016 ซึ่งได้จัดขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือของ
หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ และองค์กรมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  และได้เล่าถึงความเป็นมา
และแผนงานของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) มาปรบัใช้ในประเทศไทย (TFRS) โดยได้มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันสามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับ IFRS 
ในระดบัสากล (ยกเว้นเรือ่งของมาตรฐานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงิน 
IFRS9 ที่จะประกาศใช้ ในช่วงปี 2562 โดยไม่ประกาศใช้ IAS39) ทั้งนี้ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีนโยบายว่ามาตรฐานที่ IFRS ประกาศใช้ในระดับ
สากลจะต้องน�ามาพัฒนาและประกาศใช้ในประเทศไทยภายใน 1 ปีหลัง
จากนั้น และมั่นใจว่าในปี 2562 ประเทศไทยจะถือว่าได้น�า IFRS มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ

ช่วงที่ 1 
Welcome 

speech and

roadmap  

of IFRS

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ IFRS  

Foundation ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดงานสัมมาครั้งส�าคัญระดับประเทศ “Thailand IFRS 

Conference 2016” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 

งานสัมมนาคร้ังนี้ถือเป็นโอกาสอันดีส�าหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง

ธุรกิจการบัญชีและการศึกษา ได้ทราบถึงทิศทางและแผนการ

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต 

ตลอดจนทราบถึงประเด็นในทางปฏิบัติที่อาจเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงการรายงานทางการเงินสู่หลักการมาตรฐานสากล 

โดยงานสัมมนาคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

กว่า 330 คน Newsletter ฉบบันี ้จึงพลาดไม่ได้ทีจ่ะสรุปเนือ้หา

บางส่วนจากช่วงที่ 1-3 ของงานมาเล่าสู ่กันฟัง เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไป

FAP Newsletter    Issue 408



ในส่วนของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
มีแผนงานที่จะประกาศใช้ IFRS for SME (ฉบับปี 2015) ในปี 2560 และ
ยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ี
การจัดท�าขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกิจการที่มีหรือไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะก็จะมีความเป็นสากลและเทียบเท่า IFRS มากขึ้นในอนาคต   
อันใกล้ 

Rapee Sucharitakul
Secretary-General of SEC

คุณรพีได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวถึงการประชุมในวันนี้ซึ่ง
มขีึน้เพือ่เป็นการประสานความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการในประเทศไทย ซึ่งการ
ตระหนักถึงความครบถ้วนและการตรงเวลาในการจัดท�างบการเงินเป็น
สิง่ส�าคญั และกล่าวถงึความส�าคัญของ IFRS ทีน่�ามาใช้กบังบการเงนิของ
บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท เพ่ือให้เกิดความเปรียบเทียบกันได้ และ
สามารถให้นักลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศที่นักลงทุนไปลงทุนในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการใช้ IFRS เพื่อดึงดูดแหล่งเงิน
ทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนักลงทุนต่าง
ประเทศมาลงทุนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดทุน (market 
capitalization) นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย ลาว กัมพูชา และพม่า ที่พยายามดึงดูด
แหล่งเงินทุนให้เข้าในประเทศของตนเอง ดังนั้นส�านักงาน กลต. จะผลัก
ดันให้ CFO CEO และผู้ตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่วมในการน�า IFRS ไป
ใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งส�าคัญในการน�า IFRS มาใช้ คือ จะท�าอย่างไรให้
คนมีความรู้และมีความเข้าใจในการน�าไปปฏิบัติใช้ และต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการน�า IFRS ไปปฏิบัติ ได้แก่ ส�านักงาน กลต. 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี 

ช่วงที่ 2 
Key note  

address 

ช่วงที่ 3 
The future  

of financial 

reporting

Mr.Hans Hoogervorst
IASB Chairman

Mr.Hans ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศได้กล่าวถงึความมุง่มัน่ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประทศ (IFRS) ที่จะพัฒนาให้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิมทีัง้ความโปร่งใส (Transparency) ความรบัผดิชอบ (Accountability) 
และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อตลาดทุนทั่วโลก นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงข้อดีจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในเรือ่งของการยกระดบัมาตรฐานฯให้ทัว่โลกได้มกีาร
ปฏบิตัทิางบัญชใีห้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และเพือ่ให้เอ้ือต่อการระดม
ทุนในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจได้
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกประมาณ 116 ประเทศได้
มกีารประกาศใช้ IFRS เป็นมาตรฐานทีใ่ช้ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ
แล้ว โดย Mr. Hans ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและความส�าคัญของ 
IFRS ที่มีต่อประเทศต่างๆเช่น ญี่ปุ่น อินเดีย จีน กลุ่มประเทศอาเซียน 
และกลุ่มประเทศยูโร เป็นต้น

นอกจากนี้ Mr. Hans ได้กล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น IFRS15 : Revenue from 
contracts with customers IFRS9 : Financial instruments และ 
IFRS16 : Leases ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2018-2019 ซึ่งคาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
Mr. Hans ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลง IFRS หลังจากนี้จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยลง แต่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื้อหาที่ IFRS 
ยังไม่ครอบคลุม และการปรับปรุงในการน�าเสนอข้อมูลทางการเงินให ้
ดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินที่มีการน�าเสนอโดยใช้หลัการวัดมูลค่า
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ IFRS (Non-GAAP measurement) ซึ่ง IFRS ยัง
ไม่ครอบคลมุรายการ Non-GAAP measurement นี ้โดยจะมกีารศึกษา
ในเรื่องก�าไรจากการด�าเนินงาน และ underlying profit เป็นต้น และ 
จะมกีารศกึษาในเร่ืองเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสนิ
ใจมากขึ้น

สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทั้ง 3 ท่าน ที่ท่านให้ข้อคิดเห็นใน

เรือ่ง แผนการน�า IFRS มาใช้ในประเทศไทย ความส�าคญัของการน�า IFRS 

มาใช้ และอนาคตของรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องกบัวิชาชพีบญัชแีละตลาดทุน และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีน

งานสัมมนาครั้งนี้  ส�ำหรับช่วงที่ 4-7 จะมำเล่ำสู่กันฟังต่อในฉบับหน้ำ 

โปรดติดตำม..

โดย... คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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