
ในปีี 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบัับัใหม่ เร่�อง สััญญาเช่่า 
 (TFRS 16) มาแทนท่� มาตรฐานการบััญช่่ ฉบัับัท่� 17 (TAS 17) 

และหลายกิจการได้้ม่การเตร่ยมความพร้อมกับัวิธี่ปีฏิิบััติทางการบััญช่ ่
ท่�เปีล่�ยนแปีลงไปีจากหลักการบััญช่่เดิ้ม โด้ยม่การเปีล่�ยนแปีลงนิยามของ 
สััญญาเช่่าซ่ึ่�งกำาหนด้ให้ผู้้้เช่่ารับัร้้สััญญาเช่่าโด้ยใช้่แบับัจำาลองเด่้ยวของการ
บััญช่่สัำาหรับัผู้้้เช่่า (single lessee accounting model) ส่ังผู้ลให้ผู้้้เช่่าต้อง 
รับัร้้สิันทรัพย์ (สิันทรัพย์สิัทธิีการใช้่) และหน่�สิันตามสััญญาเช่่าทุกสััญญา 
ยกเว้นสััญญาเช่่าระยะสัั�น (ระยะเวลาของสััญญาไม่เกิน 12 เด้อ่น) หร่อ 
สััญญาเช่่าซ่ึ่�งสิันทรัพย์อ้างอิงม่ม้ลค่าตำ�า
 การเปีล่�ยนแปีลงด้ังกล่าวสั่งผู้ลให้บัางภาคธีุรกิจท่�ม่สััญญาเช่่า 
ด้ำาเนินงานปีริมาณมากอาจได้้รับัผู้ลกระทบัอยา่งมากจากเร่�องน่�เพราะทำา 
ให้ม่สิันทรัพย์และหน่�สิันในงบัแสัด้งฐานะการเงินของกิจการมากข่�น ดั้งนั�น 
กิจการควรปีระเมินขอบัเขตของผู้ลกระทบัเพ่�อให้สัามารถจัด้การกับั 
ผู้ลกระทบัทางธุีรกิจไม่ว่าจะเป็ีนผู้ลกระทบัต่อสิันทรัพย์และหน่�สิันท่�แสัด้ง 
ในงบัการเงิน และอัตราส่ัวนทางการเงิน ตลอด้จนการทำาให้ต้องรวบัรวม 
ข้อม้ลของสััญญาเช่่าทั�งหมด้ของกิจการ อันอาจนำาไปีสั้่การเปีล่�ยนแปีลง 
เ ง ่ � อน ไขสั ัญญา  และแนวทางปีฏิ ิบั ั ต ิ ท า งธี ุ รก ิ จของก ิ จการ  
อ่กทั�งผู้้้บัริหารจะต้องสั่�อสัารกับัผู้้้ม่สั่วนได้้เสั่ยของกิจการเพ่�อให้เข้าใจ 
ผู้ลกระทบัดั้งกล่าว
 ด้ังนั�น เพ่�อเปี็นแนวทางปีฏิิบััติสัำาหรับักิจการในการนำา TFRS 
16 มาใช่้คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญช่่ สัภาวิช่าช่่พบััญช่ ่ 
ในพระบัรมราช่้ปีถัมภ์ จ่งเห็นควรจัด้สััมมนาครั�งน่�ข่ �น เพ่�อถ่ายทอด้ 
ปีระสับัการณ์ในการเก็บัข้อม้ลและการนำามาตรฐานฯ มาถ่อปีฏิิบััติในเร่�อง
ด้ังกล่าวจากผู้้้ม่ปีระสับัการณ์ท่�ได้้นำาหลักการบััญช่่เร่�องสััญญาเช่่าฉบัับั
ใหม่มาใช้่แล้ว

เน้ื้�อหาหลัักในื้การสััมมนื้าเน้ื้�อหาหลัักในื้การสััมมนื้า

• การถ่ายทอด้ปีระสับัการณ์ในการถ่อปีฏิิบััติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบัับัท่� 16 เร่�อง สััญญาเช่่า

วััตถุุประสังค์์วััตถุุประสังค์์

• เพ่� อสั ่ ง เสัริมความร้ ้  ความเข ้ า ใจและแลกเปีล่� ยน 
ปีระสับัการณ์ในการเก ็บัข ้อม้ลและการน ำามาตรฐานฯ 
มาถ่อปีฏิิบััติในเร่�องต่างๆ ท่�เก่�ยวข้องเพ่�อให้ผู้้้เข้าร่วมสััมมนา 
ใช่้เปี็นแนวทางปีฏิิบััติตาม TFRS 16  จากผู้้้ม่ปีระสับัการณ์ 
ท่�ได้้นำาหลักการบััญช่่เร่�องสััญญาเช่่าฉบัับัใหม่มาใช้่แล้ว

TFRS 16 sharing practical experiences 
with implementing Lease Accounting 

วัันพฤหััสบดีีที่ี� 19 สิงหัาคม พ.ศ. 2564 วัันพฤหััสบดีีที่ี� 19 สิงหัาคม พ.ศ. 2564   

เวัลา 09-00 - 16.30 น. เวัลา 09-00 - 16.30 น. 

ณ หั้องบอลรููม ชั้ั�น 9 โรูงแรูมคารู์ลตััน กรูุงเที่พ สุขุุมวัิที่ 27ณ หั้องบอลรููม ชั้ั�น 9 โรูงแรูมคารู์ลตััน กรูุงเที่พ สุขุุมวัิที่ 27

TFRS 16 TFRS 16 
Sharing ในื้ทางปฏิิบััติSharing ในื้ทางปฏิิบััติ
สัำาหรับัการนื้ำามาใช้้ สัำาหรับัการนื้ำามาใช้้ 

อัตราค่์าอบัรม (รวัม VAT)อัตราค่์าอบัรม (รวัม VAT)
(รวมเอกสารประกอบการอบรมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) 
       สมาชิิกสภาฯ   5,000 บาทสมาชิิกสภาฯ   5,000 บาท
    บุคคลทั�วไป     5,500 บาท    บุคคลทั�วไป     5,500 บาท

หลัักสูัตรน้ื้�เหมาะสัำาหรับับุัค์ลัากรของกิจการหลัักสูัตรน้ื้�เหมาะสัำาหรับับุัค์ลัากรของกิจการ

ท่�ใช้่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสัำาหรับักิจการท่�ม่ส่ัวนได้้
เส่ัยสัาธีารณะ และบุัคลากรของสัถาบัันการเงินต่างๆ
• นักบััญช่่ สัมุห์บััญช่่ และผู้้้จัด้การบััญช่่
• ผู้้้อำานวยการฝ่ายบััญช่่และการเงิน
• ผู้้้ม่อำานาจตัด้สัินใจสั้งสัุด้ด้้านบััญช่่และการเงิน
• ผู้้้สัอบับััญช่่
• นักวิเคราะห์ หร่อท่�ปีร่กษาทางการเงิน
• ผู้้้สันใจทั�วไปีท่�ต้องการเพิ�มพ้นความร้้ความเข้าใจด้้านบััญช่่

ช่ั่�วโมงการพ่ัฒนาความร้�ต่่อเน่�อง (CPD) 
สำำาหร่บผู้้�สำอบบ่ญชีั่ร่บอนุญาต่และผู้้�ทำำาบ่ญชีั่
อยู่้่ระหว่างการพิัจารณาจากหน่วยู่งานทีำ�เกี�ยู่วข้�อง



กำำ�หนดกำ�ร

เวลา หัวข้้อบรรยาย วิทยากร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.30 น. • สรุปหลักการที�เปลี�ยนแปลงที�สำาคัญข้อง TFRS 16
• สรุปผลกระทบที�สำาคัญข้อง TFRS 16

• ถ่ายทอด้ปีระสับัการณ์ในการนำา TFRS 16 มาถ่อปีฏิิบััติในเร่�องต่างๆ เช่่น

- การนำา TFRS 16 มาใช้่ในกิจการ

- การระบุัสัััญญาเช่่าตามคำานิิยามของ TFRS 16

- ข้อม้ลท่�จำาเปี็นในการปีฏิิบััติตาม TFRS 16 และปีระเด้็นในทางปีฏิิบััติ  

    เช่่น การแยกองค์ปีระกอบัของสััญญาเช่่า การระบุัอายุของสััญญาเช่่า  

    การกำาหนด้จำานวนม้ลค่าของ Low-Value Asset การระบุัอัตรา 

     ด้อกเบ่ั�ยเงินก้้ยม่ส่ัวนเพิ�มของผู้้้เช่่า เป็ีนต้น

-  การสัร้างแบับัจำาลองผู้ลกระทบัของแต่่ละตััวเล่่อกการเปีล่� ่ยนแปีลง                 

    ท่� ่แตกต่่างกัันเพ่�่อปีระเมิินผู้ลกระทบัต่่อสิิันทรััพย์์สัุทธิิีและสั่่วนของ 

     ผู้้้้ถ่่อหุ้้น และแนวโน้มของกำาไรขาด้ทุน

-  การเตร่ยมความพร้อมในสั่วนของกระบัวนการในการบัันท่กบััญช่่ 

    และการจัด้ทำาข้อม้ลเพ่�อใช่้ในการแสัด้งรายการและการเปีิด้เผู้ยข้อม้ล 

      ในหมายเหตุปีระกอบังบัการเงิน

- การส่ั�อสัารกับัผู้้้ม่ส่ัวนได้้เส่ัยของกิจการ

- ฯลฯ

รศ. ดร.วรศักดิ� ทุมมานนท์
- รองศาสัตราจารย์ปีระจำาภาควิช่าการบััญช่่
คณะพาณิช่ยศาสัตร์และการบััญช่่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปีระธีาน คณะกรรมการกำาหนด้มาตรฐานการบััญช่่ 
สัภาวิช่าช่่พบััญช่่ ในพระบัรมราช้่ปีถัมภ์

คุณนิภาพร สุกาญจนไพร
ผู้้้ท่�ม่ปีระสับัการณ์ในการปีฏิิบััติงานและสัามารถ
ถ่ายทอด้ปีระสับัการณ์ได้้เป็ีนอย่างด่้

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อ�ค�รสภ�วิช�ชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกำมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กำรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติกำ�รอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th 

ส่วนกำ�รเงิน (ต่อ) 2523 และ 2544 E-mail : finance@tfac.or.th @tfac.family    


