
 
 
 
 

 
 

สัมมนา 

เร่ือง “สรุปสาระความสําคัญและประเด็นปญหาของ TFRS for NPAEs” 
 

เพ่ือสรุปหลักการ แนวทางในการป ฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และปญหาในทางป ฏิบัติทางการบัญชีท่ีนักบัญชีในกิจการท่ี
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะควรทําความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

สวัสดิการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงเห็นควรใหมีการจัดการอบรมครั้งนี้ข้ึน โดยไดเรียนเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมากดวยประสบการณในเรื่องนี้มารวมพูดคุยใหความรูความเขาใจ พรอมถาม/ตอบประเด็นปญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว เพ่ือใหทานสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชให
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 

หัวขอการอบรม 
- ใหขอมูล/ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชี คําถาม-คําตอบท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs ตั้งแตตนป 2554 จนถึงปจจุบันเพ่ือใชเปนแหลง

อางอิงการจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs 

- เหตุและการเลือกใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs: TFRSs for PAEs หรอื 

TFRS for NPAEs 

- หลักการและทิศทางในการปรับปรุง TFRS for NPAEs ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ Roadmap รวมท้ัง

การเตรียมความพรอมของนักบัญชี 

- สรุปประเด็นท่ีสําคัญ/ประเด็นท่ีมักปฏิบัติไมถูกตองหรือเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ TFRS for NPAEs ท้ัง 21 บท 

สถานท่ีจดัสมัมนา  

 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  2561 

 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร 
 

ผูสนใจเขารวมสัมมนา   กรุณาสํารองท่ีนั่งดวยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร จํานวน 1,000 บาท เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา          
ณ  ธนาคารกรงุไทย  ทุกสาขา   

 

การสัมมนา เรื่อง “สรุปสาระความสําคัญและประเด็นปญหาของ TFRS for NPAEs” 
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เปนวิชาบัญชีได 
7 ช่ัวโมง  

 

*** ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 0 2547 4486  ในวนัและเวลาราชการ *** 

สวัสดกิารกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

กําหนดการสัมมนา 

เรื่อง    “สรุปสาระความสําคัญและประเด็นปญหาของ TFRS for NPAEs”  

วันพุธ ท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร 

 
 

เวลา เนื้อหา วิทยากร 
 

08.00 – 08.30 น. 
 
 

08.30 – 12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.15 – 17.00 น. 
 
 
 
 
 

 

ลงทะเบยีน 
 
 

- ใหขอมูล/ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชี 
คําถาม-คําตอบท่ีเก่ียวของกับการจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการ 
NPAEs ตั้งแตตนป 2554 จนถึงปจจุบันเพ่ือใชเปนแหลงอางอิงการจัดทํา
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs 
 
- เหตุและการเลือกใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ 
NPAEs: TFRSs for PAEs หรอื TFRS for NPAEs 
 
 
 
 

- หลักการและทิศทางในการปรับปรุง TFRS for NPAEs ของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ และ Roadmap รวมท้ังการเตรียมความพรอมของนักบัญชี 
 
- สรุปประเด็นท่ีสําคัญ/ประเด็นท่ีมักปฏิบัติไมถูกตองหรือเขาใจคลาดเคลื่อน
เก่ียวกับ TFRS for NPAEs ท้ัง 21 บท 
 
 

     

 

ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 

- กรรมการมาตรฐานการ
สอบบัญชี อนุกรรมการ
กลั่นกรองมาตรฐานการ
บัญชี 

- คณะทํางานจัดทํา
มาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ (NPAEs) 

- หัวหนาภาควิชาการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

        

    หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น. 
       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 – 13.15 น.  
       3. นับชั่วโมง CPD ไดท้ังผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชัว่โมง  
       4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท 

 

สวสัดกิารกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 

 



ใบสมัครเขารวมสัมมนา 
หัวขอ  “สรุปสาระความสําคัญและประเด็นปญหาของ TFRS for NPAEs” 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อ   ..…………………....................................... นามสกุล  ………………………………………………….………….... 

เลขท่ีบัตรประชาชน �-����-�����-��-� 

โทรศัพท  ................................................... โทรสาร ............................................................................. 

หนวยงาน ............................................................................................................................................................ 
หมายเหต ุ

1. กรุณานําใบสมัครพรอมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเขารวมสัมมนา 
2. กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงกับเจาหนาท่ีลงทะเบียน 
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา        

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได 
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % 
5. หากผูสมัครตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาท่ีเบอร 0 2547 4486 

หรือ email : welfare@dbd.go.th 
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม   

โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486 
 

โปรดนําเอกสารน้ีไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

      แ  แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

  
สําหรับธนาคาร  : For Bank Only 

  สาขา............................. วันท่ี................................ 

      
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หลักสูตร (Ref No.1) :  �  0928112561 

 Company Code  :  9488 

ช่ือผูเขารวมสัมมนา 
 

…………………………………………………
…………………………………….…………… 

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :  
………………………………………………………………………………..…… 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

เลขที่บัตรประชาชน  (Ref  No. 3) : 
…………………………………………………                                         วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

จํานวนเงิน (บาท)  
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 
1,000 

(หนึ่งพันบาทถวน) 

ช่ือผูนําฝาก..................................…..... 
 

 

mailto:welfare@dbd.go.th�

	สถานที่จัดสัมมนา

