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กล่าวทักทายเปิดเล่มโดย..

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

Board

	 สวัสดีครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน	 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความไว้วางใจ 

ให้มาน่ังในต�าแหน่งท่ีส�าคัญมากอย่างประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	เพราะเป็นหน้าท่ีส�าคัญ

ท่ีเกีย่วข้องกบัหลายฝ่ายหลายภาคส่วน	อีกด้านหน่ึงต�าแหน่งน้ีเสมือนหน่ึงเป็นตัวแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพ

บัญชีท่ัวประเทศเลยครบั	เราต้องเป็นคนก�าหนดกฎเกณฑ์หรอืกติกาท่ีต้องบังคับใช้ในภาคธุรกจิ	ต้องเรยีกว่า

ส�าคัญจริง	 ๆ	 ถ้ายังจ�ากันได้ต้ังแต่เราเรียนวิชาบัญชีตัวแรก	 เราก็รู้จักสนิทสนมกับค�าว่า	 “มาตรฐาน 

การบัญชี”	แล้ว	พอเข้ามาท�างานก็ต้องยึดถือมาตรฐานการบัญชีเป็นหลัก	ต�าแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

ทุกคนต้ังแต่คุณก้าวเข้ามาเรียนบัญชีแล้วครับ	 เพราะฉะน้ัน	 ความรู้สึกที่นอกเหนือไปจากการได้รับเกียรติ	 

น้ันก็คือการท�าหน้าท่ีหลักท่ีส�าคัญในการร่างและผลักดันให้มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในประเทศไทย	 เราออกกติกาท่ีใช้บังคับหน่วยธุรกิจท่ีเรียกว่ากิจการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ	 หรือ	

Publicly	Accountable	Entities	(PAEs)	ครับ	กลุ่มนี้เรามีนโยบายให้ปฏิบัติตาม	IFRS	อยู่แล้ว	ซึ่งเรา

คงสานต่องานจากคณกรรมการฯ	ชุดที่แล้ว	มีอีกกลุ่มที่ส�าคัญไม่แพ้กัน	คือ	กิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาธารณะ	หรอื	Non	-	Publicly	Accountable	Entities	กลุม่น้ีส�าคัญมากเลยนะครบั	เพราะเปรยีบเสมือน

เป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย	 เราต้องไม่ละเลยหรือสร้างภาระจนท�าให้เขาสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันหรือความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ	 แน่นอนว่า..เราคงไม่ไปฝืนกระแสหลัก

ของโลกครับ	 สากลว่าอย่างไร	 เราก็ว่าไปตาม	 แต่คงต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	 เพราะฉะน้ัน	 

งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือแม้แต่ปรับปรุงมาตรฐานที่ว่าด้วย	NPAEs	ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปดูแล

อย่างใกล้ชิดครับ	 ด้วยความส�าคัญของบทบาทประธานคณกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีน้ี	 ผมย่ิง

รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ต้องท�าให้ธุรกิจของไทยแข่งขันได้	 โดยมาตรฐานบัญชีต้องสนับสนุนธุรกิจครับ	

และต้องไม่ท�าให้ผู้ใช้มาตรฐานฯ	ล�าบากครับ

วิสัยทัศน์และทิศทางการกำาหนด

“มาตรฐานการบัญชี” 
ของไทยต่อไปจะเป็นอย่างไร?

	 ประเด็นนี้ผมขอแบ่งเป็นสองเรื่องหลักครับ	 เรื่องแรก	 คือ	 
เราต้องไม่ตกขบวนรถไฟ	 อย่างไรกต้็องใช้	 International	 Financial	
Reporting	 Standards	 หรือ	 IFRSs	 ถ้าเราไม่ใช้ต้องล�าบากแน	่ 
เพราะท่ัวโลกเขาใช้กันหมด	 เราเป็นใครถึงไม่ใช้	 เราต้องอยู่ในตลาด 
การเงิน	เราต้องพึง่พงิทนุหรอืการลงทนุต่างประเทศ	ถ้าไม่ใช้นีเ่ราย้อน
กลับไปยุค	 Stone	 Age	 เลยนะครับ	 เพราะฉะนั้น	 จึงปฏิเสธท่ีจะใช้	
IFRSs	ไม่ได้เลย	แต่ต้องดคูวามเหมาะสมให้รอบด้านก่อนน�ามาปฏบิตัใิช้	
อันนี้ก็ว่ากันไปครับ	 เรื่องที่สองส�าคัญไม่แพ้กัน	 นั้นก็คือกลุ่มธุรกิจ	
SMEs	ที่เราต้องดูแล	เรื่องนี้เน้นมากครับ	ขีดเส้นใต้ได้เลย	สภาวิชาชีพ
บัญชีเองก็ได้ให้นโยบายว่า	 IFRSs	 กับ	 PAEs	 จะถูกใช้ภายใน	 1	 ปี 
นับจาก	IFRSs	แต่ละฉบับมีผลบังคับใช้
 
	 ถ้าพิจารณาบทบาทของประเทศไทยในเรื่องการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี	 จะเห็นได้ว่า	 ที่ผ่านมาเรามักจะเล่นบท	 Passive	
เป็นหลกั	วนันีเ้ราต้องลกุขึน้มามบีทบาทเชงิรกุบ้างครบั	ต้องเริม่ต้นจรงิ	ๆ	 
ซึง่คณะกรรมการชดุนีม้คีณะอนกุรรมการศกึษาและติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเพือ่ตดิตามความคบืหน้าของ	
IFRSs	ฉบับใหม่	ๆ 	และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย	 นอกจากนี้	 เรายังจะตั้งคณะท�างานประเมิน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่	 คณะท�างานชุดนี้จะอยู่บนงานวิจัยเลยครับ	 เรากางผลวิจัย 
ดูกันเลยว่า	 บังคับใช้มาตรฐานฯ	 ใหม่ไปแล้วผลเป็นอย่างไร	 แล้วจะ 
น�าเสนอผลวิจัยไปยัง	IASB		เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนา
มาตรฐานฯ	ในอนาคต	อันนี้จะท�าให้สภาวิชาชีพบัญชีเข้าไปมีบทบาท
ในเวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมครับ

	 ขอย้อนกลับมาในเรื่อง	NPAEs	นิดหนึ่งครับ	เรามีแผนที่จะ
ให้	IFRSs	for	SMEs	เป็นทางเลอืกของ	NPAEs	ท่ีเขามคีวามพร้อมและ
ต้องการใช้	 IFRSs	 for	 SMEs	 ซึ่งพร้อมสนับสนุนเต็มท่ีเลยครับ	 
แต่ส�าหรับกลุ่มที่ไม่พร้อมก็ให้ใช้	TFRSs	for	NPAEs	ต่อไป	แต่เราจะ
พัฒนา	TFRSs	for	NPAEs	ให้วิ่งขนานไปกับต่างประเทศให้มากที่สุด
นะครับ	 หลักการส�าคัญ	 คือ	 ต้องไม่ท�าให้กิจการมีภาระจนสูญเสีย 
ความสามารถในการแข่งขัน	 ดังนั้น	 เราเน้นย�้าเร่ืองของบทบาทของ
มาตรฐานฯ	 ที่สนับสนุนการท�าธุรกิจ	 ถ้าพร้อมและต้องการใช้เพราะ
คิดว่าได้ประโยชน์มากกว่า	เช่น	เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	อันนี้
ใช้ได้เลยครับ	 สนับสนุนให้ใช้ด้วย	 เพราะธุรกิจได้ประโยชน์มากกว่า
ภาระที่เพิ่มขึ้น	นี่เราให้	Real	Options	นะ	ถ้าคุณได้ก�าไร	ก็เลือกใช้	
IFRSs	for	SMEs	ไปเลย	แต่ถ้ารู้สึกว่ายังขาดทุนอยู่	ก็ไม่ต้อง	Exercise	
options	 ตัวนั้น	 ท�าตาม	 TFRSs	 for	 NPAEs	 ต่อไป	 พูดเรื่องนี้ก็จะ 
เข้าหลักการ	Trade-off	ระหว่าง	Costs	กับ	Benefits	ที่ธุรกิจตัดสิน
ใจได้เองครับ

	 สุดท้ายน้ี..ผมอยากบอกสมาชิกและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในแวดวงวิชาชีพบัญชี	 ทุกท่านว่า	 “เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	

เราอยู่กบัคนทัง้โลก”	ตลาดการเงินหรอืภาคธุรกจิมันเช่ือมโยง

กันไปหมด	 เพราะฉะน้ัน	 เราปฎิเสธไม่ได้ครับว่าเราต้องเดินไป

พร้อมกับ	IFRSs	แต่เราในฐานะผู้ก�าหนดกติกาตระหนักดีครับ	

ว่าการบังคับใช้มาตรฐานฯ	 ใหม่	 ๆ	 ย่อมสร้างภาระแก่ธุรกิจ 

ไม่มากก็น้อย	ดังนั้น	อย่าเป็นกังวลว่าเราจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้	

เรายึดถือความรอบคอบเป็นหลักครับ	

และเอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง	

เพราะฉะนั้น	วางใจได้ครับว่า	เรานึกถึง

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเวลาตัดสินใจ

ทุกครั้งครับ

ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล 

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี 

   จาก The University of Texas at Austin

• M.P.A. (Master in Professional  

   Accounting) Dean’s Award and  

   Sommerfeld Scholar, University  

   of Texas at Austin, U.S.A.

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

   มหาธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการท�างาน 

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9 มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน 

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2553 - ปัจจุบัน  

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการสรรหาและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

    2554 - ปัจจุบัน  

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ  

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จำากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

• ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

• รองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์  

    และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สุภัทรกุล 

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
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“มาตรฐานการบัญชี” 
ของไทยต่อไปจะเป็นอย่างไร?

	 ประเด็นนี้ผมขอแบ่งเป็นสองเรื่องหลักครับ	 เรื่องแรก	 คือ	 
เราต้องไม่ตกขบวนรถไฟ	 อย่างไรกต้็องใช้	 International	 Financial	
Reporting	 Standards	 หรือ	 IFRSs	 ถ้าเราไม่ใช้ต้องล�าบากแน	่ 
เพราะทั่วโลกเขาใช้กันหมด	 เราเป็นใครถึงไม่ใช้	 เราต้องอยู่ในตลาด 
การเงนิ	เราต้องพึง่พงิทนุหรอืการลงทนุต่างประเทศ	ถ้าไม่ใช้นีเ่ราย้อน
กลับไปยุค	 Stone	 Age	 เลยนะครับ	 เพราะฉะนั้น	 จึงปฏิเสธที่จะใช้	
IFRSs	ไม่ได้เลย	แต่ต้องดคูวามเหมาะสมให้รอบด้านก่อนน�ามาปฏบิตัใิช้	
อันนี้ก็ว่ากันไปครับ	 เร่ืองท่ีสองส�าคัญไม่แพ้กัน	 น้ันก็คือกลุ่มธุรกิจ	
SMEs	ที่เราต้องดูแล	เรื่องนี้เน้นมากครับ	ขีดเส้นใต้ได้เลย	สภาวิชาชีพ
บัญชีเองก็ได้ให้นโยบายว่า	 IFRSs	 กับ	 PAEs	 จะถูกใช้ภายใน	 1	 ปี 
นับจาก	IFRSs	แต่ละฉบับมีผลบังคับใช้
 
	 ถ้าพิจารณาบทบาทของประเทศไทยในเรื่องการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชี	 จะเห็นได้ว่า	 ที่ผ่านมาเรามักจะเล่นบท	 Passive	
เป็นหลกั	วนันีเ้ราต้องลกุขึน้มามีบทบาทเชงิรกุบ้างครบั	ต้องเริม่ต้นจรงิ	ๆ	 
ซึง่คณะกรรมการชดุนีม้คีณะอนกุรรมการศกึษาและติดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศเพือ่ตดิตามความคบืหน้าของ	
IFRSs	ฉบับใหม่	ๆ 	และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย	 นอกจากนี้	 เรายังจะตั้งคณะท�างานประเมิน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่	 คณะท�างานชุดน้ีจะอยู่บนงานวิจัยเลยครับ	 เรากางผลวิจัย 
ดูกันเลยว่า	 บังคับใช้มาตรฐานฯ	 ใหม่ไปแล้วผลเป็นอย่างไร	 แล้วจะ 
น�าเสนอผลวิจัยไปยัง	IASB		เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนา
มาตรฐานฯ	ในอนาคต	อันนี้จะท�าให้สภาวิชาชีพบัญชีเข้าไปมีบทบาท
ในเวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรมครับ

	 ขอย้อนกลับมาในเรื่อง	NPAEs	นิดหนึ่งครับ	เรามีแผนที่จะ
ให้	IFRSs	for	SMEs	เป็นทางเลอืกของ	NPAEs	ทีเ่ขามคีวามพร้อมและ
ต้องการใช้	 IFRSs	 for	 SMEs	 ซ่ึงพร้อมสนับสนุนเต็มที่เลยครับ	 
แต่ส�าหรับกลุ่มที่ไม่พร้อมก็ให้ใช้	TFRSs	for	NPAEs	ต่อไป	แต่เราจะ
พัฒนา	TFRSs	for	NPAEs	ให้วิ่งขนานไปกับต่างประเทศให้มากที่สุด
นะครับ	 หลักการส�าคัญ	 คือ	 ต้องไม่ท�าให้กิจการมีภาระจนสูญเสีย 
ความสามารถในการแข่งขัน	 ดังนั้น	 เราเน้นย�้าเรื่องของบทบาทของ
มาตรฐานฯ	 ที่สนับสนุนการท�าธุรกิจ	 ถ้าพร้อมและต้องการใช้เพราะ
คิดว่าได้ประโยชน์มากกว่า	เช่น	เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	อันนี้
ใช้ได้เลยครับ	 สนับสนุนให้ใช้ด้วย	 เพราะธุรกิจได้ประโยชน์มากกว่า
ภาระที่เพิ่มขึ้น	นี่เราให้	Real	Options	นะ	ถ้าคุณได้ก�าไร	ก็เลือกใช้	
IFRSs	for	SMEs	ไปเลย	แต่ถ้ารู้สึกว่ายังขาดทุนอยู่	ก็ไม่ต้อง	Exercise	
options	 ตัวนั้น	 ท�าตาม	 TFRSs	 for	 NPAEs	 ต่อไป	 พูดเรื่องนี้ก็จะ 
เข้าหลักการ	Trade-off	ระหว่าง	Costs	กับ	Benefits	ที่ธุรกิจตัดสิน
ใจได้เองครับ

	 สุดท้ายน้ี..ผมอยากบอกสมาชิกและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในแวดวงวิชาชีพบัญชี	 ทุกท่านว่า	 “เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	

เราอยู่กบัคนทัง้โลก”	ตลาดการเงินหรอืภาคธุรกจิมันเช่ือมโยง

กันไปหมด	 เพราะฉะน้ัน	 เราปฎิเสธไม่ได้ครับว่าเราต้องเดินไป

พร้อมกับ	IFRSs	แต่เราในฐานะผู้ก�าหนดกติกาตระหนักดีครับ	

ว่าการบังคับใช้มาตรฐานฯ	 ใหม่	 ๆ	 ย่อมสร้างภาระแก่ธุรกิจ 

ไม่มากก็น้อย	ดังนั้น	อย่าเป็นกังวลว่าเราจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้	

เรายึดถือความรอบคอบเป็นหลักครับ	

และเอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง	

เพราะฉะนั้น	วางใจได้ครับว่า	เรานึกถึง

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเวลาตัดสินใจ

ทุกครั้งครับ

ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล 

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี 

   จาก The University of Texas at Austin

• M.P.A. (Master in Professional  

   Accounting) Dean’s Award and  

   Sommerfeld Scholar, University  

   of Texas at Austin, U.S.A.

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

   มหาธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการท�างาน 

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9 มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน 

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  2553 - ปัจจุบัน  

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการสรรหาและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

    2554 - ปัจจุบัน  

    บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ  

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำากัด 

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำากัด 

    2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จำากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน 

• ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

• รองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์  

    และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	สุภัทรกุล 

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี
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