
 สืืบเนืื่�องจากประเทศไทยมีีมีาตรฐานื่การรายงานื่
ทางการเงินื่ ฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมืีอทางการเงินื่ (TFRS 9) 
โดยมีีผลบังคับใช้้ในื่ปี 2563 ซ่ึ่�งที�ผ่านื่มีาสืภาวิิช้าชี้พบัญชี้ 
ได้จัดอบรมีสืร้างควิามีร้้และควิามีเข้้าใจในื่หลักการข้อง 
TFRS 9 หลายหลักส้ืตร โดยมีีหลักการสืำาคัญ ได้แก่  
การจดัประเภทรายการเครื�องมีอืทางการเงนิื่ตามีโมีเดลธุรกจิ 
(business model) และการวัิดมีล้ค่ายติุธรรมีข้องเครื�องมีอื 
ทางการเงินื่ และมีีการนื่ำาโมีเดลผลข้าดทนุื่ที�คาดว่ิาจะเกดิข้่น้ื่ 
(expected loss model) มีาพิจารณาการตั้งสืำารอง 
ค่าเผื�อผลข้าดทุนื่ด้านื่เครดติที�คาดว่ิาจะเกดิข้่น้ื่ข้องสืนิื่ทรพัย์
ทางการเงินื่ (Impairment of financial assets)  
เพื�อให้ครอบคลุมีช้่วิงอายุ 12 เดือนื่ และตลอดระยะเวิลา
ข้องสืญัญา ถ้าสิืนื่ทรพัย์ทางการเงนิื่มีีควิามีเสืี�ยงด้านื่เครดติ
ที�เพิ�มีข้่้นื่อย่างมีีนื่ัยสืำาคัญ และการบัญช้ีป้องกันื่ควิามีเสืี�ยง 
(Hedge Accounting) ตลอดจนื่การตัดรายการเครื�องมีือ
ทางการเงนิื่ (Derecognition of financial instruments)
 คณะกรรมีการกำาหนื่ดมีาตรฐานื่การบัญช้ี  
สืภาวิิช้าช้ีพบัญชี้ ตระหนื่ักดีว่ิาการถือปฏิิบัติตามี TFRS 9 
ส่ืงผลให้ธุรกิจต้องจัดเตรียมีข้้อม้ีลและระบบต่างๆ ซ่ึ่�งไม่ีเพียง 
แต่ธุรกิจการเงินื่เท่าน้ัื่นื่ที�อาจได้รับผลกระทบ แต่ธุรกิจ 
ที�อาจได้รับผลกระทบยังรวิมีไปถ่งกลุ่มีธุรกิจที�ไม่ีใช่้ธุรกิจ
การเงินื่ด้วิย เช่้นื่ ต้องเตรียมีระบบหลักในื่การดำาเนิื่นื่ธุรกิจ
(Core system) เพื�อจัดประเภทและวัิดม้ีลค่าข้องเครื�องมืีอ
ทางการเงนิื่ใหส้ืะทอ้นื่โมีเดลธรุกิจ และการใช้้อัตราดอกเบ้ีย
ที�แท้จริง (Effective interest rate) มีาวิดัม้ีลค่าเครื�องมืีอ
ทางการเงินื่ ตลอดจนื่การประเมิีนื่ผลข้าดทุนื่ที�คาดว่ิา 
จะเกิดข้่้นื่ข้องสิืนื่ทรัพย์ทางการเงินื่ การบัญชี้ป้องกันื่ 
ควิามีเสีื�ยง และการตัดรายการข้องเครื�องมืีอทางการเงินื่
เป็นื่ต้นื่
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คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ 

กรรมการบริหาร 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรรมการ คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
สภาวิิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถััมภ์

 ดังนื่ัน้ื่คณะกรรมีการกำาหนื่ดมีาตรฐานื่การบัญช้ ีสืภาวิชิ้าช้พีบญัช้ี
จ่งจัดหลักสื้ตรสืัมีมีนื่าเช้ิงปฏิิบัติการ ซึ่่�งการสืัมีมีนื่าที�จะจัดข้่้นื่ครั้งนื่ี้  
จ่งมุี ่งเนื่ ้นื่การเตรียมีควิามีพร้อมีเช้ิงปฏิิบัติการ (Workshop)  
โดยแบ่งการอบรมีเป็นื่แต่ละเรื�องสืำาหรับแต่ละวิันื่ ดังนื่ี้

หลัักสููตร 1 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัิดม้ีลค่า

หลัักสููตร 2 Workshop การด้อยค่าข้องสิืนื่ทรัพย์ทางการเงินื่

         

หลัักสููตร 3 Workshop การบัญชี้ป้องกันื่ควิามีเสีื�ยง

                 

สมาชิกสภาฯ   4,500 บาท 

บุคคลทั่วไป    4,900 บาท

*สามารถัเลือกอบรมเฉพาะเรื่องที่สนใจได้ ตามที่ท่านสนใจ*

วันอังคารท่่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 - 16.30 น.  

ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
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ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี 
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(เชิิิงปฏิิบััติิ)

รุ่นท่่ 
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หัวข้อการอบรม

การอบรมีทุกข้้อจะมีีการศ่กษาด้วิยกรณีศ่กษาเช้ิงปฏิิบัติ  
(All topics will be discussed with practical example)

• การประเมีินื่โมีเดลธุรกิจ (Business model assessment)
    - การถัือไวิ้เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา (Hold to collect)
    - การถัือไวิ้เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน    
      (Hold to collect and sell)
    - โมเดลธุรกิจของมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน  
      (Fair Value Through Profit or Loss Business Model)

• การวิเิคราะห์กระแสืเงินื่สืดตามีสืญัญา (Contractual cash flows analysis)
    - เครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน (Basic instruments)
    - การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป  
      (Modified solely payments of principal and interest)

• การพิจารณาอื�นื่ (Other considerations)
    - สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial assets)
 o การจัดประเภทรายการใหม่ (Reclassification)
 o ตราสารทุน (Equity instruments)
    - หนี้สินทางการเงิน (Financial liabilities)
    - การปฏิบัติในช่วิงเปลี่ยนแปลง (Transition)

• การเปิดเผยข้้อมี้ล (Disclosure)

• การตัดรายการเครื�องมีือทางการเงินื่ 
   (Derecognition of financial instruments)
    - การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน (Derecognition of financial assets)
    - การโอนที่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ  
      (Transfers that qualify for derecognition)
    - การโอนที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ  
      (Transfers that do not qualify for derecognition) 
    - การเกี่ยวิข้องอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่โอน  
      (Continuing involvement in transferred assets)
    - การโอนทั้งหมด (All transfers)
    - การตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (Derecognition of financial liabilities)

• การพิจารณาลักษณะข้องเครื�องมีือทางการเงินื่ข้องกิจการ
    ที�ออกตราสืารวิ่าควิรแสืดงรายการเป็นื่หนื่ี้สืินื่หรือทุนื่

• กรณีศ่กษาในื่เรื�องการจัดประเภทรายการและการวิัดมี้ลค่า

หลักสูตรน่้เหมาะส�าหรับ

 บุคลากรของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการที่มีส่วินได้เสียสาธารณะ

• นักบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชี
• ผู้อ�านวิยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
• ผู้สอบบัญชี
• นักวิิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
• ผูส้นใจท่ัวิไปทีต้่องการเพิม่พูนควิามรูค้วิามเข้าใจด้านบญัชี

เนื้อหาหลักในการสัมมนา

วัตถุประสงค์

 กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ (Practical example)  
ในการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ไปปฏิบัติ

 การอบรมโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมควิามรู้ 
ควิามเข้าใจแก่นส�าคัญของมาตรฐานและวิิธีการปฏิบัต ิ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในแต่ละเรื่องของการอบรม

o ผ้้เข้้าอบรมีต้องมีีควิามีร้้และควิามีเข้้าใจ     
    พื้นื่ฐานื่ข้อง TFRS 9 มีาก่อนื่
o หลักสื้ตรนื่ี้ เหมีาะสืำาหรับกิจการที� ใช้ ้   
    มีาตรฐานื่การรายงานื่ทางการเงินื่สืำาหรับ 
    กิจการที�มีีสื่วินื่ได้เสืียสืาธารณะ (TFRS) 
o  สืามีารถเลือกอบรมีเฉพาะเรื�องที�สืนื่ใจได้

สมัครอบรมออนไลน์ได้ท่่ www.tfac.or.th 
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