
“ทำ�คว�มเข้�ใจหลักก�รพื้นฐ�นของม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

แต่ละฉบับ ประเด็นสำ�คัญ และปัญห�ในท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้ในก�ร

ทำ�ง�นจริง”

	 สภาวิิชาชีพบััญชี	ในพระบัรมราชูปถััมภ์	ได้้จััด้ทำำาและเผยแพร่มาตรฐาน
การรายงานทำางการเงิน	 รวิมทัำ�งการตีควิามทีำ�มีควิามสอด้คล้องกับัมาตรฐาน 
การรายงานทำางการเงินระหวิ่างประเทำศ	 (International	Financial	Reporting	
Standards	:	IFRSs)
	 เน่�องด้้วิยมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	และการตีควิามแต่ละฉบัับั 
อาจัมีควิามเช่�อมโยงกันเป็นกล่่ม	ๆ	 ดั้งนั�น เพ่ื่�อง่่ายต่่อการทำำาความเข้้าใจ 
สภาวิชาชีพื่บััญชีฯ จึง่ได้้จัด้การอบัรมเป็็นกลุ่่่มหลัุ่กสูต่ร (Module) รวมทัำ�ง่ 
แบ่ัง่เป็็นหลัุ่กสูต่รย่อยเฉพื่าะเร่�อง่ ให้ท่ำานสามารถเลุ่่อกเข้้ารับัการอบัรม 
ต่ามความเหมาะสมแลุ่ะต่ามความสนใจข้อง่ท่ำาน โด้ยแต่ละหลักสูตรจัะเน้นหลักการ	 
ประเด็้นปัญหาสำาคัญของมาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบัับัทีำ�เกี�ยวิข้อง	โด้ยเพิ�มเติม 
การอธิิบัายกรณีีทีำ�เกิด้ข้�นในทำางปฏิิบััติ	เพ่�อให้ท่ำานสามารถัเข้าใจัและสามารถัหยบิัยกไป
ใช้ในการปฏิิบััติงานได้้จัริงและสอด้คล้องตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทำางการเงิน

คณะวิทยากร : คณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบัญัช	ี
คณีะอน่กรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชีและผู้ทำรง
คณ่ีวิฒ่ทิำางการบัญัช	ีทำี�มปีระสบัการณ์ีในการปฏิบิัตังิานและ
สามารถัถ่ัายทำอด้ควิามรูไ้ด้้เป็นอย่างด้ี	

สภา
วชิาชพีบัญัชฯี โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญัช ีจึงึได้

เรยีนเชิญคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญัชีและผู้้เ้ชี�ยวชาญ

เกี�ยวกับัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ละเร่อง ร่วมเป็็นคณะวิทยากรใน

การอบัรมเพ่อทำาความเข้้าใจึในการป็ฏิิบััติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แต่ละฉบัับั

อัตราค่าอบัรม (รวม VAT)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน-เฉพาะอบรมเต็มวัน)

สมาชิกสภาฯ บั่คคลทำั�วิไป

หลักส้ตรครึ�งวัน 1,000 บัาท 1,300 บัาท

หลักส้ตร 1 วัน 1,800 บัาท 2,200 บัาท

หลักส้ตรเต็ม 29,800 บัาท 32,500 บัาท

เลือกเร่องที�ท่าน

สนใจึจึากหลักส้ตร

TF
RS

• หลักส้ตรที� 1 TFRS เกี�ยวกับัสินทรัพย์

• หลักส้ตรที� 2 TFRS เกี�ยวกับัหน้ีสิน

• หลักส้ตรที� 3 TFRS เกี�ยวกับัรายได้

• หลักส้ตรที� 4 TFRS เกี�ยวกับัการนำาเสนอ 

                  งบัการเงิน

• หลักส้ตรที� 5 TFRS เกี�ยวกับัอ่นๆ

• หลักส้ตรที� 6 TFRS เกี�ยวกับั 

                  เคร่องมือทางการเงิน

หลกัสต้รน้ีเหมาะสำาหรบัั                                                                       

 ผู ้ทำำาบััญชี/ผู ้สอบับััญชี	 ของกิจัการทำี�ใช ้มาตรฐาน 
	 การรายงานทำางการเงิน	 (TFRS)	หร่อกิจัการทำี�มีแผนจัะ 
	 เปลี�ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทำางการเงิน	(TFRS)

 ผูส้นใจทำั�วไป็

สามารถ

เลือกอบัรม

เฉพาะเร่องที�สนใจึใน 

หลักส้ตรย่อยได้

ระหว่างวันที� 5 ตุลาคม ถึงวันที� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เวลุ่า 09.00-16.30 น. แลุ่ะ 09.00-12.15 น. 
ณ  อาคารสภาวิชาชีพื่บััญชี ถนนส่ข้่มวิทำ 21

ป็รับัป็รุงหลักส้ตร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Understand Each TFRS

TFRS ทุกฉบัับั  

  ป็ ี2564

รุ่นที� 
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หัวข้้อการอบัรมหัวข้้อการอบัรม

• วิัตถั่ประสงค์และขอบัเขตของมาตรฐานการรายงานทำางการเงิน 
		แต่ละเร่�อง
• สร่ปประเด็้นสำาคัญและวิิธีิปฏิิบััติทำางการบััญชีของมาตรฐานการ		 
		รายงานทำางการเงินแต่ละเร่�อง
• กรณีีตัวิอย่างในทำางปฏิิบััติหร่อ	Workshop
• ถัาม/ตอบัปัญหาและข้อสงสัยในทำางปฏิิบััติ

การรบััวุฒบัิัตรการรบััวุฒบัิัตร

• ลงทำะเบีัยนอบัรมครบัทัำ�ง	6	หลักสูตร	และ	
• มีชั�วิโมงการอบัรมไม่น้อยกว่ิาร้อยละ	80	ของชั�วิโมงการอบัรมทัำ�งสิ�น		 
  

อัตราค่าอบัรม

รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวันส�าหรับหลักสูตรครึ่งวัน)

• กรณี สำาหรับัผู้ทีำ�ลุ่ง่ทำะเบีัยนเป็็นหลัุ่กสูต่ร 

   หลักสูตรที่ 1 (5 วัน)

สมาชิกสภาฯ			8,800	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					9,600	บัาทำ	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 2 (2 วัน)

สมาชิกสภาฯ			3,500	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					4,200	บัาทำ	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 3 (1 วันครึ่ง)

สมาชิกสภาฯ			2,600	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					3,300	บัาทำ	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 4 (3 วันครึ่ง)

สมาชิกสภาฯ			6,100	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					7,000	บัาทำ	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 5 (4 วัน)

สมาชิกสภาฯ			7,100	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					8,000	บัาทำ	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 6 (2 วัน)

สมาชิกสภาฯ			3,500	บัาทำ	(รวิม	VAT)

บั่คคลทำั�วิไป					4,200	บัาทำ	(รวิม	VAT)

• กรณีเข้้าอบัรมหลัุ่กสูต่ร 1 วัน  : (เฉพื่าะบัาง่วัน)
			สมาชิกสภาฯ		1,800	บัาทำ	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทำั�วิไป				2,200	บัาทำ	(รวิม	VAT)

• กรณีเข้้าอบัรมหลัุ่กสูต่รครึ�ง่วัน
			สมาชิกสภาฯ		1,000	บัาทำ	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทำั�วิไป				1,300	บัาทำ	(รวิม	VAT)

• พิื่เศษ! สำาหรับัผู้ทีำ�ลุ่ง่ทำะเบีัยนครบัทัำ�ง่ 6 หลัุ่กสูต่ร ( 18 วัน)
			สมาชิกสภาฯ		29,800	บัาทำ	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทำั�วิไป				32,500	บัาทำ	(รวิม	VAT)



คณะวิทยากร

คณะวิทำยากรผู้ทำรง่ค่ณว่ฒิ ต่ำาแหน่ง่

• ผศ.วิภาดา ตันติประภา อาจัารย์พิเศษ	คณีะพาณีิชยศาสตร์และการบััญชี	มหาวิิทำยาลัยธิรรมศาสตร์

กรรมการและเลขาน่การ	ในคณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ	

• ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ห่้นส่วินด้้านการสอบับััญชี	บัริษัทำ	ด้ีลอยทำ์	ทำู้ช	โธิมัทำส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จัำากัด้

กรรมการ	ในคณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการบัริหาร	บัริษัทำ	เคพีเอ็มจัี	ภูมิไชย	สอบับััญชี	จัำากัด้

กรรมการ	ในคณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ	ในคณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณสายฝน อินทร์แก้ว ห่้นส่วิน	แผนกตรวิจัสอบั	บัริษัทำ	สำานักงาน	อีวิาย	จัำากัด้

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการด้้านการพัฒนาวิิชาชีพบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณกษิติ เกตุสุริยงค์ ห่้นส่วินสายงานสอบับััญชี	บัริษัทำ	ด้ีลอยทำ์	ทำู้ช	โธิมัทำส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จัำากัด้

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร ห่้นส่วินฝ่ายตรวิจัสอบั	บัริษัทำ	สอบับััญชี	ด้ี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั�นแนล	จัำากัด้

• คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว กรรมการบัริหาร	บัริษัทำ	เคพีเอ็มจัี	ภูมิไชย	สอบับััญชี	จัำากัด้

• คุณศิริวรรณ อัศววงศ์เสถียร ผู้ช่วิยผู้อำานวิยการ	ฝ่ายนโยบัายและกำากับัสถัาบัันการเงิน	2	ธินาคารแห่งประเทำศไทำย

• คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการตรวิจัสอบั	มหาวิิทำยาลัยศิลปากร

• คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้อำานวิยการ	สอบับััญชี	บัริษัทำ	เคพีเอ็มจัี	ภูมิไชย	สอบับััญชี	จัำากัด้

คณีะอน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาการนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินสำาหรับั

กิจัการทำี�ไม่มีส่วินได้้เสียสาธิารณีะมาปฏิิบััติใช้	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล Technical	Director	ฝ่ายตรวิจัสอบับััญชี	บัริษัทำ	ด้ีลอยทำ์	ทำู้ช	โธิมัทำส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จัำากัด้

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงินระหวิ่าง-

ประเทำศ	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบััญชีอาวิ่โส	บัริษัทำ	ปูนซิเมนต์ไทำย	จัำากัด้	(มหาชน)

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงานทำางการเงินระหวิ่าง-

ประเทำศ	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์ ผู้ช่วิยผู้จััด้การ-มาตรฐานการบััญชี	สังกัด้หน่วิยงานมาตรฐานวิิชาชีพ	สำานักงานบััญชีกลาง

บัริษัทำปูนซิเมนต์ไทำย	จัำากัด้	(มหาชน)

อน่กรรมการและเลขาน่การ	ในคณีะอน่กรรมการด้้านเทำคนิคมาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์ ผู้จััด้การอาวิ่โส	ส่วินงานให้คำาปร้กษาด้้านบััญชีการเงิน	บัริษัทำ	สำานักงาน	อีวิาย	จัำากัด้

• ดร.ธนาดล รักษาพล ห่้นส่วินสายงานสอบับััญชีกล่่มบัริษัทำ	ธินาการบััญชีและ	สำานักงานสามสิบัสี�ออด้ิต	จัำากัด้

นักวิิชาการ	คณีะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ



กำาหนดการอบัรม

หลักสูตรที่ 1 TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ : 5 วัน  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	30	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS

101

วิันอังคารทำี�	

5	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)
09.00-16.30	น.

•	กรอบัแนวิคิด้สำาหรับัการรายงานทำางการเงิน	(ฉบัับัปรับัปร่งใหม่)

•	ทำี�ด้ิน	อาคารและอ่ปกรณี์	:	TAS	16	

•	การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินทำี�เกิด้ข้�นจัากการร่�อถัอน	การบัูรณีะ

		และหนี�สินทำี�มีลักษณีะคล้ายคล้งกัน	:	TFRIC	1	

•	สิทำธิิในส่วินได้้เสียจัากกองท่ำน	การร่�อถัอน	การบูัรณีะ	และการปรับัปร่ง						

		สภาพแวิด้ล้อม	:	TFRIC	5	

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

102

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�	

7	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สินค้าคงเหล่อ:	TAS	2

•	ต้นทำ่นการกู้ย่ม	:	TAS	23	

•	สินทำรัพย์ไม่มีตัวิตน	:	TAS	38	

•	สินทำรัพย์ไม่มีตัวิตน-ต้นทำ่นเวิ็บัไซต์	:	TSIC	32

•	เกษตรกรรม	:	TAS	41

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

103

วิันศ่กร์ทำี�	

8	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	อสังหาริมทำรัพย์เพ่�อการลงทำ่น	:	TAS	40

•	สินทำรัพย์ไม่หม่นเวิียนทำี�ถั่อไวิ้เพ่�อขายและการด้ำาเนินงานทำี�ยกเลิก	:	 

		TFRS	5

•	การสำารวิจัและการประเมินค่าแหล่งทำรัพยากรแร่	:	TFRS	6

•	ต้นทำ่นการเปิด้หน้าด้ินในช่วิงการผลิตสำาหรับัเหม่องผิวิด้ิน	:	TFRIC	20

•	การด้้อยค่าของสินทำรัพย์	:	TAS	36

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

104

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�ี�	

14	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การรวิมธ่ิรกิจั:	TFRS	3		

•	แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการรวิมธ่ิรกิจัภายใต้การควิบัค่มเดี้ยวิกัน										

•	การวัิด้มูลค่าย่ติธิรรม	:	TFRS	13

•	เงินทีำ�นำาส่งรัฐ	:	TFRIC	21	

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี		

105

วิันศ่กร์ทำี�	

15	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	งบัการเงินรวิม	:	TFRS	10

•	งบัการเงินเฉพาะกิจัการ:	TAS	27

•	เงินลงทำ่นในบัริษัทำร่วิมและการร่วิมค้า	:	TAS	28

•	การร่วิมการงาน	:	TFRS	11

•	การเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับัส่วินได้้เสียในกิจัการอ่�น	:	TFRS	12

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี



หลักสูตรที่ 2 TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน : 2 วัน 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	12	ชั�วิโมง

หลักสูตรที่ 3 TFRS เกี่ยวกับรายได้ : 1 วันครึ่ง 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	9	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

201

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�	

21	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ประมาณีการหนี�สิน	หนี�สินทีำ�อาจัเกิด้ข้�น	และสินทำรัพย์ทีำ�อาจัเกิด้ข้�น	:	TAS	37

•	การจั่ายโด้ยใช้ห่้นเป็นเกณีฑ์	:	TFRS	2	

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

202

วิันศ่กร์ทำี�	

22	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ผลประโยชน์ของพนักงาน	:	TAS	19

•	การบััญชีและการรายงานสำาหรับัโครงการผลประโยชน์เม่�อออกจัากงาน	:	

		TAS	26		

•	ข้อจัำากัด้สินทำรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อกำาหนด้เงินทำ่นขั�นต่ำา	 

		และปฏิิสัมพันธิ์ของรายการเหล่านี�สำาหรับัมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัทำี�	19	 

		เร่�อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	:	TFRIC	14		

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

หลุ่ักสูต่ร วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

301

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�	

28	ต่ลาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	รายได้้จัากสัญญาทีำ�ทำำากับัลูกค้า	:	TFRS	15														

		พร้อมตัวิอย่างประกอบัควิามเข้าใจัในกรณีีต่าง	ๆ

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

302

(ครึ่งวัน)

วิันศ่กร์ทำี�	

29	ต่ลาคม	2564

(3	ชม.)

09.00–12.15	น.

•	ข้อตกลงสัมปทำานบัริการ	:	TFRIC	12

•	การเปิด้เผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำานบัริการ	TSIC	29	



หลักสูตรที่ 4 TFRS เกี่ยวกับการน�าเสนองบการเงิน : 3 วันครึ่ง  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	21	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

401

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�ี�	

4	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ส่วินงานด้ำาเนินงาน:	TFRS	8

•	นโยบัายการบััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณีการทำางบััญชีและข้อผิด้พลาด้								

:	TAS	8

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

402

  

วิันศ่กร์ทำี�	

5	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	กำาไรต่อห่้น:	TAS	33

•	แนวิปฏิิบััติทำางการบััญชีสำาหรับัการบัันทำ้กบััญชีห่้นปันผล

•	เหต่การณี์ภายหลังรอบัระยะเวิลารายงาน	:	TAS	10

•	การเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับับั่คคลหร่อกิจัการทำี�เกี�ยวิข้องกัน	:	TAS	24		

•	การจั่ายสินทำรัพย์ทำี�ไม่ใช่เงินสด้ให้เจั้าของ	:	TFRIC	17								

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

403

(ครึ่งวัน)

วิันพ่ธิทำี�ี�	

10	พฤศจัิกายน	2564

(3	ชม.)

09.00-12.15	น.

•	การรายงานทำางการเงินระหวิ่างกาล	:	TAS	34

•	การรายงานทำางการเงินระหวิ่างกาลและการด้้อยค่า	TFRIC	10

404

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�	

11	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	งบักระแสเงินสด้	:	TAS	7

•	การนำาเสนองบัการเงิน	:	TAS	1

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี



หลักสูตรที่ 5 TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ  : 4 วัน 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	24	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

501

วิันอังคารทำี�ี�	

16	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สัญญาเช่า	:	TFRS	16

วิันพฤหัสบัด้ีทำี�	

18	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สัญญาเช่า	:	TFRS	16	(ต่อ)

•	การบััญชีสำาหรับัเงินอ่ด้หน่นจัากรัฐบัาลและเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับัควิาม							

		ช่วิยเหล่อจัากรัฐบัาล	:	TAS	20

•	ควิามช่วิยเหล่อจัากรัฐบัาล-กรณีีทำี�ไม่มีควิามเกี�ยวิข้องอย่างเฉพาะเจัาะจัง																																

		กับักิจักรรมด้ำาเนินงาน	:	TSIC	10

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

502

วิันอาทำิตย์ทำี�	

21	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ภาษีเงินได้้	:	TAS	12	และกรณีีศ้กษา

•	ภาษีเงินได้้-การเปลี�ยนแปลงสถัานภาพทำางภาษีของกิจัการหร่อของผู้ถั่อห่้น

	:	TSIC	25

•	ควิามไม่แน่นอนเกี�ยวิกับัวิิธิีการทำางภาษีเงินได้้	:	TFRIC	23	

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

503
วิันศ่กร์ทำี�	

26	พฤศจัิกายน	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การนำามาตรฐานการรายงานทำางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก	:	TFRS	1

•	ผลกระทำบัจัากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทำศ:							

		TAS	21

•	รายการทำี�เป็นเงินตราต่างประเทำศและสิ�งตอบัแทำนจั่ายล่วิงหน้า	TFRIC	22



TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี

TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี

หลักสูตรที่ 6  TFRS เกี่ยวกับเคร่องมือทางการเงิน : 2 วัน  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	สำาหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ทำำาบััญชี	นับัเป็นด้้านบััญชี	12	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันทำี� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

601

วิันพ่ธิทำี�	

1	ธิันวิาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	เคร่�องม่อทำางการเงิน	:	TFRS	9

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

602 วิันศ่กร์ทำี�	

3	ธิันวิาคม	2564

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การป้องกันควิามเสี�ยงของเงินลงทำ่นส่ทำธิิในหน่วิยงานต่างประเทำศ	:

		TFRIC	16

•	การชำาระหนี�สินทำางการเงินด้้วิยตราสารทำ่น	:	TFRIC	19

•	การแสด้งรายการเคร่�องม่อทำางการเงิน	:	TAS	32

•	การปฏิิบััติในช่วิงการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมสำาหรับัการจััด้ประเภทำรายการ

		ของห่้นกู้ทำี�มีลักษณีะคล้ายทำ่น

•	การเปิด้เผยข้อมูลเคร่�องม่อทำางการเงิน	:	TFRS	7

•	จัรรยาบัรรณีของผู้ประกอบัวิิชาชีพบััญชี

$
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