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ประการสดุท้าย ที่น่าจะเป็นอกีเหตุผลที่ผลักดัน

ให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานฯ เร่งรีบผลักดันให้กิจการ NPAEs น า

มาตรฐานฯ เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs มาใช้ก็

คือการเตรียมพร้อมกิจการไปสู่การใช้มาตรฐานฯ 

ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ PAEs (TFRS for PAEs) 

โดยเฉพาะหากวันหน่ึงผู้บริหารกิจการมีแผนการว่า

จะน ากิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เน่ืองจากข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดเลก็อันใหม่

ในหลายๆ เ ร่ืองโดยเฉพาะหลักการรับ รู้และ 

วัดมูลค่ารายการในงบการเงินจะไม่แตกต่างจาก

ข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ 

PAEs มีแค่เพียงข้อก าหนดในการเปิดเผยรายการ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จะยังคงทิ้ งไว้ซ่ึง

ความแตกต่าง กล่าวคือการเปิดเผยข้อมูลอาจอยู่ใน

ระดับที่เบาบางกว่ามากเม่ือเทียบกับข้อก าหนดใน

การ เ ปิด เผยรายการในหมาย เหตุประกอบ 

งบการเงินที่ระบุไว้ในมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ต่อไปกค็ือผู้อ่านซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจเร่ิมตั้งค าถามว่า

มาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs 

มีกี่บท แตกต่างไปจากมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบันที่ใช้

อยู่ขนาดไหน ค าตอบกคื็อมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ที่

คาดว่าจะน ามาใช้จะประกอบด้วย 35 บท เมื่อ

เทยีบกับมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน ซ่ึงมีเพียง 22 บท 

ฟังดูแล้วน่าตกใจ โดยบทที่เพ่ิมเข้ามาเป็นเร่ืองของ

สิ่งต่อไปนี้  

 งบกระแสเงินสด 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า 

 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม  

 หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 

 เงินอุดหนุนรัฐบาล 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนั 

 กจิกรรมพิเศษ เช่น เกษตรกรรม 

 

เมื่ออ่านมาจนถึงวินาทีน้ีแล้ว นักบัญชีและผู้สอบ

บัญชีอย่าเพ่ิงถอดใจเสียก่อน เน่ืองจากตามที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น ผู้เขียนและคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานฯ มีความตั้งใจว่าการน า IFRS for SMEs 

(2015) มาใช้จะต้องไม่เพ่ิมต้นทุนจนเกินไปนักให้กับ

กิจการ NPAES ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกิจการ 

ดังน้ัน เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานฯ ดังกล่าว กจ็ะมี

การจัดท าค าช้ีแจงตามมาเกี่ยวกบัการลดข้อก าหนดบาง

เร่ืองให้กับกิจการ NPAEs ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกิจการ เน้นย า้อีกทีกิจการเหล่าน้ีกค็ือกิจการ

ไม่ได้มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการใดน่ันเอง กล่าวอีกนัย

หน่ึงคือใช่ว่าทุกกิจการจะมีภารกิจเพ่ิมขึ้ นไปตามบท

ใหม่ๆ ที่แทรกเข้ามาเสมอไป  

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 4) 



 

 3  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเลก็ (TFRS for NPAEs)  กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

โดย  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  

หากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

กิจการ อาจได้รับการผ่อนผันบางบทไม่ว่าจะโดย

ลักษณะของธุรกิจหรือผ่อนผันไปตามต้นทุนในการ

จัดท า ข้อมูลและประโยชน์ที่ ผู้ ใ ช้ ข้อมูลจะได้ รับ 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกิจการ กจ็ะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องจัดท า

งบการเงินรวมโดยลักษณะของธุรกิจเองที่ไม่มีฐานะ

เป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบริษัทใด อีก

ตัวอย่างหน่ึงคือหากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกจิการ กจ็ะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องประเมิน

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามหลักการของมาตรฐานฯ 

ใหม่ เน่ืองจากกิจการอาจแทบไม่ได้มีการอาศัยแหล่ง

เงินกู้เฉกเช่นกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม กจิการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ แต่ใช้แหล่ง

เงินทุนจากกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งกิจการเป็นหลัก ใน

เ ม่ือไม่มี ผู้ เสียประโยชน์จากการที่กิจการไม่ไ ด้

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามหลักการของ

มาตรฐานฯ ใหม่ บทที่ ว่ า ด้วยการ ด้อยค่าของ

สินทรัพย์กค็วรได้รับการผ่อนผันไปโดยปริยาย เป็น

ต้น เรียกว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานฯ พยายามไม่เพ่ิมภารกิจในการท า

บัญชีให้มากไปกว่าที่เป็นอยู่น่ันเอง 

แต่ส าหรับการจัดท างบกระแสเงินสดแล้ว ผู้เขียน

และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเหน็ว่า

ไม่สมควรผ่อนผันอีกต่อไป ไม่ว่ากิจการจะมีฐานะ

เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

ของกลุ่มกิจการหรือไม่ เน่ืองจากผู้บริหารกิจการเอง 

แม้กิจการของตนไม่มีการใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบัน

การเงินกน่็าจะต้องเหน็ความส าคัญของข้อมูลกระแส

เงินสดอยู่ดีและควรจัดท าอย่างต่อเน่ืองทุกสิ้นเดือน

ไม่ต่างกับการปิดบัญชีภายในทุกสิ้นเดือน ซ่ึงกิจการ

ส่วนใหญ่ท ากันอยู่แล้ว อย่างน้อยผู้บริหารจะได้

มองเห็นเงินเข้าออกของกิจการในแต่ละเดือนว่ามี

ที่มาที่ไปอย่างไร บางเดือนกิจการก าไรดี แต่ขาด

สภาพคล่องทางการเงินเป็นไปได้อย่างไร หรือบาง

เดือนกิจการขาดทุน แต่ยังอยู่รอดได้เป็นไปได้

อย่างไร   อย่างไรกต็าม ใคร่ขอเรียนว่าพวกเรานัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีอย่าเพ่ิงเข้าใจว่าสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เอาแต่

ผลักดันให้ท าน่ันท าน่ีโดยไม่ค านึงถึงจิตใจของพวก

เรา ยังไงแล้วคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

บัญชีกไ็ด้มีการจัดตั้งคณะท างานชุดหน่ึงเพ่ือศึกษา

การผ่อนปรนบางบทหรือบางข้อก าหนดให้กับกิจการ

ทั้งที่มีฐานะและไม่มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม เช่น อาจจะมีการผ่อนปรนบทที่ว่าด้วย

เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นต้น เน่ืองจากในขณะที่

เขียนบทความน้ี มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ 

PAEs ยังไม่มีข้อก าหนดว่าด้วยเร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเงินในระดับสากล เท่าที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเรียบ

เรียงจาก US GAAP เป็นส าคัญ ดังน้ัน เบาใจได้ว่า

การผ่อนผันมาตรฐานฯ ไปบางบทอาจเกิดขึ้นตามมา

อย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

สาเหตุที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานฯ จ า เป็นจะต้องออกค า ช้ีแจง

เพ่ิมเติมเพ่ือผ่อนปรนบางบทให้กับกิจการ NPAEs 

ทุกๆ ขนาดกเ็น่ืองจากข้อก าหนดในหลายๆเร่ืองมี

ความซับซ้อนต่อความเข้าใจและจ าเป็นต้องอาศัยการ

เรียนรู้ของนักบัญชีอยู่อกีมาก 
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  แม้กระทั่งกิจการ PAEs เองที่ใช้มาตรฐานฯ ชุด

ใหญ่ในเร่ืองเหล่าน้ี เช่น การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี การก าหนดสกุลเงินที่ ใ ช้ในการ

ด าเนินงาน ยังบ่นให้ผู้เขียนฟังเสมอๆ ว่าพวกเขาเอง

ยังไม่ซึมทราบในเร่ืองน้ีเลย แล้วจะมาผลักดันให้นัก

บัญชีที่อยู่ในกิจการ NPAEs ต้องเร่ิมท าและเข้าใจ

ตามคงไม่ใช่เร่ืองง่าย หรือแม้แต่เร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเ งินที่ ผู้ เ ขียนเ รียนให้ทราบมาเ ม่ือกี้  ขนาด

มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่เรียบเรียงจาก IFRS โดยตรงยัง

ไม่ประกาศใช้กบักจิการเหล่าน้ีเลย แถมยังจะชะลอไป

จนปี 2562 แล้วจะมาผลักดันให้กิจการ NPAEs ต้อง

เ ร่ิมใช้ก่อนแม้จะมีข้อก าหนดที่ เ รียบง่ายกว่าใน

หลายๆ ด้าน แต่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีคงประสาน

เสียงตรงกันว่าไม่ไหวแน่นอน  แถมหากกิจการ

ประกอบธุรกจิการเกษตร หากต้องท าตามมาตรฐานฯ 

ฉบับใหม่ซ่ึงเน้นหลักมูลค่ายุติธรรมที่น ามาใช้กับ

สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลผลิต ณ ชุดเก็บเกี่ยว  ไม่

แตกต่างจากมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่จะเร่ิมใช้ปีหน้ากับ

กิจการ PAEs ขนาดกิจการ PAEs เองยังบ่นว่าไม่

พร้อมกบัการน าหลักมูลค่ายุติธรรมมาใช้ เน่ืองจากไม่

มีตลาดหลักในการซ้ือขายสินทรัพย์ชีวภาพที่จะ

สามารถอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมได้ อีกทั้งสินทรัพย์

ชีวภาพเองประเภทเดียวกันแท้ๆ ก็ยังหามูลค่า

ยุติธรรมได้ยาก และอาจต้องจบลงด้วยการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ model ทางการเงินเข้าช่วยซ่ึงมี

ต้นทุนสูงในการจัดท า เช่น วิธีรายได้สุทธิคิดลด เป็น

ต้น ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะต้องอาศัยข้อสมมติเตม็ไป

หมด แล้วแบบน้ี กิจการ NPAEs ที่ยังไม่เคยชินกับ 

วิธน้ีีจะท ากนัไหวหรือ 

ยังไงแล้วผู้เขียนขอให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชี

อย่าเพ่ิงถอดใจกับสิ่งเหล่าน้ี เช่ือว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เองกไ็ม่ได้น่ิง

นอนใจในเร่ืองน้ี ขอเพียงนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

และ ผู้ประกอบการ ช่วยกันใ ห้ ข้อคิด เห็นมา ยัง

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ  ให้มากขึ้ น 

โดยเฉพาะเมื่ อมีการท าประชาพิจารณ์ก่อนการ

ประกาศใช้จริงในปี 2560 อย่าลืมเข้าร่วมการท า

ประชาพิจารณ์พร้อมให้ข้อคิดเหน็ของท่าน เพราะน่ัน

คือโอกาสอันดีในการแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะ

สายไปเสียแล้วที่จะมาพูดกันว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้

แต่สั่งให้ท าน่ันท าน่ี ไม่เคยนึกถึงว่าจริงๆ แล้วกิจการ

สามารถน าข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ใหม่ๆ ไป

ปฏบัิติได้จริงหรือไม่ 

ก่อนจบผู้เขียนขอทิ้ งท้ายว่าบางข้อก าหนดของ

มาตรฐานฯ ชุดใหม่กง่็ายเสียจนแทบพวกท่านอยาก

น ามันมาใช้  ตัวอย่างเ ช่น  มาตรฐานฯ ใหม่ไ ม่

ก าหนดให้กิจการคิดค่าเสื่ อมราคาแยกตามส่วน 

ประกอบของสินทรัพย์ (component accounting) 

หากส่วนประกอบเหล่า น้ันมี รูปแบบการได้ รับ

ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน แม้อายุการให้ประโยชน์ของ

แต่ละส่วนประกอบจะแตกต่างกันกต็าม ดังน้ัน ถ้า

พวกเราเช่ือว่าแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ มี

รูปแบบการได้รับประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ก็ไม่น่า

เสีย เวลามาท าสิ่ งที่ พวกเ รียกกันจนติดปาก ว่า 

component accounting เรียกว่าชีวิตของพวกเรา

สบายขึ้นเยอะ เพราะที่ผ่านมา กิจการ NPAEs เองก็

มีปัญหากับการท า component accounting เน่ืองจาก

มักไม่ได้รับความร่วมมือจาก supplier ในการก าหนด

มูลค่าแยกหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร

ในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของแต่ละ

ส่วนประกอบ 
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  นอกจากเร่ืองดังกล่าวแล้วยังมีอีกเร่ืองหน่ึงคือการ

รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา มาตรฐานฯ ปัจจุบัน

มีการก าหนดจุดเร่ิมต้นในการรวม จุดหยุดรวม และ

จุดสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์เหล่าน้ีไว้อย่างชัดเจน แต่พอน าไปใช้ทาง

ปฏบัิติจริงๆ กยั็งเป็นเร่ืองยากอยู่ดี แต่ส าหรับมาตรฐานฯ 

ใหม่ที่จะน ามาใช้ในโอกาสหน้า กลับก าหนดให้กิจการ

รับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดทั้งจ านวน 

โดยไม่สนใจว่าต้นทุนกู้ยืมน้ันเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ

สนิทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา แบบน้ี

ชีวิตของพวกเราสบายขึ้ นเยอะเช่นกัน แต่ปัญหาก็จะ

เกดิขึ้นตอนยื่นเสยีภาษีคือหลักภาษียังไม่ได้มีการแก้ไขให้

รองรับในหลักการบัญชีเช่นว่าน้ี กเ็ป็นเร่ืองที่กรมสรรพากร

จะต้องน าข้อก าหนดที่ เปล่ียนไปของมาตรฐานฯ ไป

ทบทวนเ ผ่ือจะ เป ล่ียนหลักการ จัดเก็บภา ษีมาใ ห้

สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ที่เปล่ียนไปบ้าง 

มิเช่นน้ันจะเป็นการสร้างภาระให้กับนักบัญชีตอนย่ืน 

เสยีภาษีที่จะต้องเสยีเวลาในการปรับกระทบยอด 

อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจง่ายขึ้ นในสายตาของนักบัญชี แต่

ยากเกนิไปส าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ น่ันก็คือมาตรฐานฯ ใหม่ที่ก  าลังจะ

น ามาใช้กับ NPAEs มองเหมือนมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ 

ก ล่ า ว คื อ กิ จ ก า ร ต้ อ ง รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพย์เหมือนการขายสินค้าอย่างหน่ึง 

โดยเฉพาะเม่ือการขายน้ันเข้าเง่ือนไขการขายสินค้า  

5 ข้อไม่แตกต่างจากมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ ลองไปหา

อ่านเอง กล่าวอกีนัยหน่ึงคือให้รับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนผลประโยชน์และความ

เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญไปยังผู้ซ้ือ วิธีน้ีง่ายดีกว่าวิธีรับรู้

ตามวิธอีตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ หรือวิธีเงินค่างวด

ที่ถึงก าหนดช าระ ซ่ึงจ าเป็นต้องผ่านเง่ือนไข 9 ข้อ 

และมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับการหยุดรับ รู้รายได้ที่

ซับซ้อน นักบัญชีน่าจะชอบข้อก าหนดของมาตรฐานฯ 

ใหม่ แต่ผู้ประกอบการเองคงไม่ชอบ เพราะเท่ากับ

ทุกรอบบัญชีจะต้องจัดให้มีการโอนอสงัหาฯ น้ันไปยัง

ผู้ซ้ือให้ได้ หากไม่มีการโอนเกิดขึ้ นในรอบบัญชีใด

แล้วละก ็กจิการคงจะประสบขาดทุนทางบัญชีอย่างไม่

อาจหลีกเ ล่ียงได้และอาจต้องมีการเจรจาเ พ่ือ

ปรับเปล่ียนเง่ือนไขสัญญาเงินกู้เน่ืองจากโครงสร้าง

หน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของเกิดการฝ่าฝืนเง่ือนไข

สญัญาเงินกู้ 

ก่อนปิดท้ายส าหรับบทความน้ี  มาตรฐานฯ  

ฉบับน้ีอาจก าลังท าให้มาตรฐานฯ ฉบับเดิมรู้สึก

น้อยใจตามมา กล่าวคือมาตรฐานฯ ใหม่มีการเปิด

ทางเลือกให้กิจการสามารถตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้

โดยใช้ผู้ประเมินราคาอสิระ เทา่กบัเป็นการบอกว่านับ

แต่มาตรฐานฯ ฉบับใหม่ น้ีประกาศใช้  กิจการ 

NPAEs ที่เคยมีปัญหากับสถาบันการเงินในการก่อ

หน้ีเพ่ิม แต่ติดปัญหาเร่ืองการด ารงอัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจ้าของ กจ็ะใจช้ืนมากขึ้ น เพราะสามารถ

จัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้ตามค าขอของ

สถาบันการเงินผู้ให้กไ็ด้แล้ว เผลอ ๆ ที่ผู้เขียนบอก

ว่าตามมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน  
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กิจการไม่สามารถตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้ ก าลังจะ

กลายเป็นเร่ืองที่ท  าได้ไปเสียแล้วโดยปริยาย แต่ยังไงก็

ขอเตือนอยู่ดีว่านี้ เป็นเร่ืองของข้อก าหนดของมาตรฐานฯ 

ใหม่ในอนาคต ไม่ใช่ของมาตรฐานฯ ปัจจุบัน ยังไง

ตอนน้ี กิจการกต้็องถือปฏบัิติในเร่ืองน้ีให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ปัจจุบันไปก่อน 

ก่อนจบจริงๆ ขอเน้นย า้ว่าอนาคตมาตรฐานฯ ชุด

เล็กจะมีแค่ชุดเดียวคือชุดที่เรียบเรียงจาก IFRS for 

SMEs (2015) ส าหรับมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน จะ

สิ้นสดุการใช้บังคับไป ก่อนที่มาตรฐานฯ ใหม่ประกาศใช้ 

หากท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท าประชาพิจารณ์ 

ยังไงแล้วอย่าลืมให้ข้อคิดเหน็กลับมายังผู้เขียนด้วยครับ 

โดยติดต่อกนัผ่าน e-mail: vorasak@cbs.chula.ac.th  

ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาท าความเขา้ใจ.. 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

วันที่ 7 กนัยายน  พ.ศ.2558 เวลา 9.00-16.30 น.  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
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