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การอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง  

 

 
 
 

ครัง้แรกกบัการทาํความเขา้ใจ “TFRS for NPAEs” ทีน่กับญัชไีมค่วรพลาด 
 

เพือ่บรรเทาภาระใหก้บักจิการขนาดเลก็และกจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ ทีไ่มพ่รอ้มสาํหรบัการใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิของไทย (TFRSs) เตม็รปูแบบ ทัง้น้ี เพือ่ใหก้จิการขนาดเลก็สามารถจดัทาํรายงานทางการเงนิใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนัไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์ไดก้าํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (Thai 
Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities: TFRSs for NPAEs) ซึง่เริม่มผีลบงัคบัใชท้นัทใีนปี 2554 น้ี  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์สาขานครราชสมีา  ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัทางการศกึษาและทาํความเขา้ใจถงึประเดน็ของ
การเปลี่ยนแปลง   ตลอดจนผลกระทบที่สําคญัทางมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว  เพื่อชี้แจงและทํา
ความเขา้ใจใจหลกัการพื้นฐานและประเด็นสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิแต่ละเรื่องที่กิจการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ
ประมาณ 5 แสนรายตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการจดัทาํงบการเงนิตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตัง้แต่ 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป และตอบขอ้
ซกัถามกรณีทีอ่าจจมปีญัหาในทางปฏบิตั ิ 
 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ สาขานครราชสมีา    จงึได้จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร  เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ สาํหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (TFRSs for NPAEs)” ขึน้  โดยไดเ้รยีนเชญิ ผศ.ดร. ศลิปพร  ศรจีัน่เพชร และคุณพจน์  
วรีศุทธากร   ผูซ้ึ่งเป็นคณะทํางานจดัทาํร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ และเป็นผูม้คีวามรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มาเป็นวทิยากร เพื่อกจิการจะได้
นําไปปฏบิตัใินระยะอนัใกลน้ี้    อนัจะชว่ยยกระดบัความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองไทยใหส้ามารถปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานสากลไดต่้อไป 
วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหน้กับญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (TFRSs for NPAEs) 
2. เพือ่ใหน้กับญัชไีดนํ้าเสนอขอ้มลูเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิ 
3. เพือ่ใหน้กับญัชจีดัทาํและนําเสนองบการเงนิอยา่งมคีุณภาพ เชื่อถอืได ้และสามารถเปรยีบเทยีบได ้
 

 

                
       
      

 

 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
สาํนักงานสาขานครราชสีมา 

 

วนัเสารที์ ่11 มิถนุายน 2554 
เวลา 08.00 – 16.30  น. 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3  อาคารคณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาํหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
(TFRSs for NPAEs)” 

ธรุกิจใดบา้งทีต้่องปฏิบติัตามมาตรฐานน้ี 
          ผูม้หีน้าทีจ่ดัทาํบญัชตีามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 มาตรา 8 ทีม่ไิดม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (Non-

Publicly Accountable Entities) ไม่วา่จะอยู่ในลกัษณะของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน หรอื บรษิทัจาํกดัทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนิติ
บุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทยและกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 
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          กาํหนดการอบรม 
 

วนัเสารท่ี์ 11 มิถนุายน 2554  
เวลา 08.00 – 16.30 น. 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น.  - การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกจิการที่ไม่มี 

ส่วนได้เสยีสาธารณะ  (TFRSs for NPAEs) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 น. - ประเดน็ที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

(TASs และ TFRSs) ที่ถอืปฏบัิติอยู่ 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.30 น. -  สาระสาํคัญของ TFRSs for NPAEs 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. -  สาระสาํคัญของ TFRSs for NPAEs 

     - ถาม-ตอบข้อซักถาม 

 

 
หวัข้อการอบรม 

การบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
สาํหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
 (TFRSs for NPAEs) 
- แนวในการนํามาตรฐานชุดน้ีไปใช ้
- บรษิทัทีส่ามารถใชม้าตรฐานน้ีได ้
- สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึและขอ้จาํกดัในการใชม้าตรฐานชุดน้ี 
 

ประเดน็ทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TASs และ TFRSs) ทีถื่อปฏิบติั
อยู่ 
 
 

     
                                   

 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร 
 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาการบญัชี คณะพาณชิยศาสตร์ 
            และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 คุณพจน์  วีรศุทธากร 
           กรรมการ บริษทั พซีีจี สมาร์ท คอนซัลติง้ จํากดั 

สาระสาํคญัของ TFRSs for NPAEs  
-  การนําเสนองบการเงนิ 
-  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
-  ลกูหน้ี 
-  สนิคา้คงเหลอื 
-  เงนิลงทุน 
-  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
-  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
-  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
-  ตน้ทุนการกูย้มื 
-  สญัญาเชา่ 
-  ภาษเีงนิได ้
-  ประมาณการหนี้สนิและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
-  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
-  รายได ้
-  การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์
-  สญัญาก่อสรา้ง 
-  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 
-  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณ
การ และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
-  แนวทางทีอ่าจเลอืกปฏบิตั ิ

 ประมาณการหนี้สนิ กรณผีลประโยชน์ของพนกังาน 
 ภาษเีงนิได ้

 

ชัว่โมงการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
สาํหรบัผูท้าํบญัชี และผูส้อบบญัชี 
นับเป็นด้านการบญัชี จาํนวน 6 ชัว่โมง 
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1. ท่านต้องการให้ออกใบเสรจ็ในรปูแบบใด (โปรดระบเุพียง 1 รปูแบบ) 
      1. ออกใบเสรจ็ในรปูแบบบุคคลธรรมดา 
              นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................................................... 
      2. ออกใบเสรจ็ในรปูแบบชือ่องคก์ร 
             ชือ่องคก์ร................................................................................................................................................................. 
             ชือ่ผูเ้ขา้อบรม.......................................................................................................................................................... 
             ................................................................................................................................................................................ 
            * หมายเหต ุ การออกใบเสรจ็ในนามบรษิทั ไม่สามารถใช้ส่วนลดจากการเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชฯี ได ้
      ทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็รบัเงนิ  
     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
     ………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
     โทรศพัท.์................................................โทรสาร.............................................โทรศพัทม์อืถอื............................................ 
 

2. กรณุากรอกข้อมูลต่อไปน้ีให้สมบรูณ์  
   (ขอความร่วมมือกรอกให้ครบทุกข้อเนือ่งจากเป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการออกใบเสรจ็และจดัทาํใบประกาศ) 
    2.1 ทา่นตอ้งการรบัใบรบัรองการอบรมหรอืไม ่   รบั    ไมร่บั 
    2.2 ทา่นเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชฯี หรอืไม ่   เป็น    ไมเ่ป็น 
    2.3 หากทา่นเป็นสมาชกิสภาวชิาชพีบญัชฯี รหสัสมาชกิฯ คอื.........................................................................(11 หลกั) 
    2.4 ทา่นเป็นผูท้าํบญัชหีรอืไม ่     เป็น  ไมเ่ป็น 
    2.5 หากทา่นเป็นผูท้าํบญัชฯี เลขทีผู่ท้าํบญัช ี  คอื.........................................................................(8 หลกั) 
    2.6 ทา่นเป็นผูส้อบบญัชหีรอืไม ่    เป็น  ไมเ่ป็น 
    2.7 หากทา่นเป็นผูส้อบบญัช ีเลขทีผู่ส้อบบญัช ี  คอื.........................................................................(4 หลกั) 
 

 
พรอ้มกนัน้ีไดช้าํระคา่ธรรมเนียมการอบรมแลว้เป็นเงนิ..................บาท (.....................................................................)  
โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี“สภาวชิาชพีบญัช ีสาขานครราชสมีา” ประเภทบญัช ี: เงนิฝากสะสมทรพัย ์ธ.กรงุเทพ สาขายอ่ย ถ.สรุนารายณ์ 

เลขทีบ่ญัช ี720-0-07999-9 

 
 

 
 

ใบสมคัร

“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาํหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
(TFRSs for NPAEs)” 

วนัเสารที์ ่ 11 มิถุนายน 2554 

ลงชื่อ........................................................ 
(..............................................................) 
วนัที.่....................................................... 
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  กรณใีชอ้ตัราสมาชกิประเภทบุคคล ออกใบกาํกบัภาษใีนนามสมาชกิ และ นิตบุิคคลทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสภาฯ  
      ออกใบกาํกบัภาษใีนนามบรษิทั/องคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีน 

  การเขา้อบรมตามหลกัสตูรของสภาฯ  เป็นสทิธิเ์ฉพาะผูส้มคัรทีร่ะบุชื่อในใบสมคัรเท่านัน้    สภาฯ ไม่อนุญาตให้ 
      สบัเปลีย่นผูแ้ทนเขา้รบัการอบรมตามวนัและเวลาทีต่อ้งการ   แต่ทัง้น้ีหากประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงชื่อหรอืโอนสทิธิ ์
      การเขา้รบัการอบรมใหบุ้คคลอื่น  โปรดแจง้เจา้หน้าทีส่ภาฯ ล่วงหน้า 3 วนัทาํการ 

 

  

 
 
 
 
 
   
 

เรียน 

ถ้าไม่ถึงผูร้บักรณุาส่งคืน สาํนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
อาคารคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที ่744 ถ.สรุนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

สาํนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

อตัราค่าธรรมเนียมการอบรม 
(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารวา่ง อาหารกลางวนั) 

 

ผูที้เ่ป็นสมาชิกสภาฯ 
สมคัรวนัน้ี ถงึ 3 ม.ิย. 2554  ราคา  1,000 บาท    รวม VAT 1,070 บาท 
สมคัร 4 -9 ม.ิย. 2554         ราคา  1,200 บาท    รวม VAT 1,284 บาท 

ผูที้มิ่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ  
สมคัรวนัน้ี ถงึ 3 ม.ิย. 2554  ราคา  1,300 บาท    รวม VAT 1,391 บาท 
สมคัร 4 -9 ม.ิย. 2554         ราคา  1,500 บาท    รวม VAT 1,605 บาท 

การชาํระเงิน 
1. นําฝากเงนิสด/เชค็ เขา้บญัช ี “สภาวชิาชพีบญัช ีสาขานครราชสมีา”   
   ประเภทบญัช ี: เงนิฝากสะสมทรพัย ์ธ.กรุงเทพ สาขายอ่ย ถ.สรุนารายณ์ 

   เลขทีบ่ญัช ี720-0-07999-9   

2. แล้ว Fax สาํเนาใบโอนเงนิพรอ้มใบสมคัร ไปที ่ 0 4423 3076 
    
 

 

สถานทีจ่องบตัร / รบัสมคัร / อบรม 
 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์สาขานครราชสมีา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

744 ถ.สรุนารายณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 
โทร. 0 4423 3000, 0 4424 2978-9 ต่อ 3600   

Fax : 0 4423  3076 

 
 

เพือ่ใหก้ารสมคัรอบรม  

สมบรูณ์และถกูต้อง 
กรณุาโทรศพัทย์นืยนัการ Fax เอกสารชาํระเงนิ 

ที ่คุณณฐัธดิา  
ไดท้ีห่มายเลข 0 4423 3076 ต่อ 3600 

หรอื 088-4797976 

พิเศษสาํหรบัผูที้ส่มคัรเป็นกลุ่ม 
☺   สมคัร 5 คน จ่ายเพียง 4 คนเท่านัน้ (ไม่สามารถใช้รว่มกบับตัร Gift Voucher ได้)   ☺  

      


