
สมัมนาพิจารณเ์กีย่วกบัร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ปรบัปรุง 2559 

 

วันองัคาร ที่ 28 มถุินายน พ.ศ. 2559   เวลา 09.00 – 12.15 น. 

 ณ ศูนย์อบรมสมัมนาศาสตราจารย์เกษรีณรงค์เดชอาคารสภาวิชาชีพบัญชี สขุุมวิท 21(อโศก) 

 

เมื่อกล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ได้แก่ TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, 

TAS 27 และ TAS 28 (Pack 5) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายๆ ท่านคงเคยได้ยินมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่

มาตรฐาน Pack 5 มผีลบงัคบัใช้ ต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ปรับปรุงมาตรฐาน Pack 5 

เนื่องจาก IASB ต้องการปรับปรงุให้มคีวามชัดเจนในบางเรื่อง เช่น การซ้ือส่วนไดเ้สียของกิจการท่ีด าเนินงานร่วมกนัท่ีเป็นไป

ตามค านิยามว่าธุรกิจใหถ้ือปฏิบติัตาม TFRS 3 และการอนุญาตเพิม่เติมใหก้รณีกิจการท่ีไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น IE กิจการดงักล่าวอาจจะใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียโดยยงัคงการ 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม (FV) ท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ใชอ้ยู่ส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือ

การร่วมคา้นั้นๆ นอกจากนี้ มีบางประเทศ เช่น กลุ่มอเมริกาใต ้เป็นตน้ รอ้งขอใหม้ีทางเลือกงบการเงินเฉพาะกิจการใหใ้ช้

วิธีส่วนไดเ้สียไดเ้นือ่งจากมีขอ้ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

การปรับปรงุมาตรฐาน Pack 5 ในปี 2559 คร้ังนี้ เป็นการปรับปรุงให้เป็นไปตาม IFRS Bound Volume 2016 ซึ่งจะ

มผีลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลาย ๆ 

ท่านคงคอยติดตามว่าเมื่อมาตรฐานฯกลุ่มนี้ น ามาใช้ในประเทศไทยจะกระทบต่อการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการหรือไม่

เพียงใด  

ปัจจุบันคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คณะกรรมการฯ) อยู่

ระหว่างจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานฯ) กลุ่มดงักล่าว เพ่ือน ามาประกาศใช้ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมีการ

สมัมนาพิจารณเ์กี่ยวกบัมาตรฐาน Pack 5 ดังกล่าวโดยได้รวบรวมประเดน็ส าคัญและประเดน็ที่มีการแก้ไขใน IASB เพ่ือให้

ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักเกณฑ ์ประเดน็ส าคัญ รวมทั้งแสดง

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัมาตรฐานฯดงักล่าว  

ในการนี้  สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ของ

บริษัท/หน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคดิเหน็ตามวัน เวลา และสถานที่ ดงักล่าว 

 

เนื้ อหาหลกัในการอบรม 

ประเดน็การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของมาตรฐานกลุ่ม Pack 5 ปรับปรงุ 2559 

 

วตัถุประสงค ์

 เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์ประเดน็การเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของมาตรฐานกลุ่ม Pack 5 รวมทั้งแสดง

ความคดิเหน็ 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัธรุกจิที่เกี่ยวข้องในการปรับเปล่ียนตามหลักเกณฑใ์หม่ 

 เพ่ือท าความเข้าใจแนวทางการน าหลักเกณฑท์ี่เปล่ียนแปลงไปใช้ปฏบิตั ิ
  



 

ผูค้วรเขา้ร่วมการสมัมนาครั้งนี้  

 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ผู้ลงทุนและผู้รับผดิชอบงานด้านนักลงทุนสมัพันธ์ 

 นักบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 นักวิเคราะห์ 

 ผู้สนใจทั่วไป 

 

หวัขอ้การอบรม 

สรุปประเด็นทีส่ าคญัของร่างมาตรฐานกลุ่ม Pack 5 ปรบัปรุง 2559 ดงันี้  

วนัที ่28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

เวลา  09.00-12.15 น. 

 ประเดน็การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของ TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TAS 27 และ TAS 28 

 ถาม-ตอบปัญหา และแสดงความคดิเหน็ 

 

วิทยากรโดย   คุณพิณผกา  อัครนุพงศ์  

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงาน Financial Accounting Advisory Services บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

  คุณวันดี ลีวรวัฒน์  

  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสคู์เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

หมายเหตุ   

 พักรับประทานอาหารว่างเวลา  10.30-10.45น.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบรบัเขา้ร่วมการสมัมนาพจิารณ ์ 

“ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ปรบัปรุง 2559” 

วนัองัคารที ่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559   เวลา 09.00 – 12.15 น. 

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนาศาสตราจารยเ์กษรีณรงคเ์ดช อาคารสภาวิชาชีพบญัชี สุขุมวิท 21(อโศก)  

******************* 

** ท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาผ่านทางเวบ็ไซตส์ภาวชิาชพีบญัชี www.fap.or.th  ตัง้แต่วนัที ่24 มิถนุายน 

2559 เป็นตน้ไป 

 

(ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน และครบทุกส่วน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน) 

 

บริษัท....................................................................................................................... ........ 

ที่อยู่................................................................................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ / ผู้ประสานงาน................................................................................................. . 

โทรศัพท.์.................................................................... E-mail :............................................ 

ชื่อผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  

1) ช่ือ – นามสกุล............................................................... ต าแหน่ง ......................... .........  

โทรศัพท.์........................................................ E-Mail : …..................................................... 

 

2) ช่ือ – นามสกุล............................................................... ต าแหน่ง ..................................  

โทรศัพท.์............................................................. E-Mail : …................................................. 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี  ติดต่อคุณจิราวรรณ/พรสดุา 

โทรศัพท ์ 02-685-2500 ต่อ 2592, 2570  

E-mail: Jirawan.pu@fap.or.th/pornsuda.wo@fap.or.th 

http://www.fap.or.th/

