
 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�องมืีอ 
ทางการเงินื่ และมีีการนื่ำาโมีเดลผลข้าดทนุื่ที�คาดว่ิาจะเกดิข้่น้ื่ 
(expected loss model) มีาพิจารณาการตั้งสืำารอง 
ค่าเผื�อผลข้าดทุนื่ด้านื่เครดติที�คาดว่ิาจะเกดิข้่น้ื่ข้องสืนิื่ทรพัย์
ทางการเงินื่ (Impairment of financial assets)  
เพื�อให้ครอบคลุมีช้่วิงอายุ 12 เดือนื่ และตลอดระยะเวิลา
ข้องสืญัญา ถ้าสิืนื่ทรพัย์ทางการเงนิื่มีีควิามีเสีื�ยงด้านื่เครดติ
ที�เพิ�มีข้่้นื่อย่างมีีนื่ัยสืำาคัญ และการบัญช้ีป้องกันื่ควิามีเสืี�ยง 
(Hedge Accounting) ตลอดจนื่การตัดรายการเครื�องมีือ
ทางการเงนิื่ (Derecognition of financial instruments)
 คณะกรรมีการกำาหนื่ดมีาตรฐานื่การบัญช้ี  
สืภาวิิช้าช้ีพบัญช้ี ตระหนื่ักดีวิ่าการถือปฏิบัติตามี TFRS 9 
สื ่งผลให ้ธุรกิจต ้องจัดเตรียมีข้ ้อมี้ลและระบบต ่างๆ  
ซึ่่�งไมี่เพียงแต่ธุรกิจการเงินื่เท่านื่ั้นื่ที�อาจได้รับผลกระทบ  
แต่ธรุกจิที�อาจได้รบัผลกระทบยงัรวิมีไปถ่งกลุม่ีธรุกจิที�ไม่ีใช่้
ธรุกจิการเงนิื่ด้วิย เช่้นื่ ต้องเตรยีมีระบบหลกัในื่การดำาเนิื่นื่ธรุกจิ 
(Core system) เพื�อจดัประเภทและวัิดมีล้ค่าข้องเครื�องมืีอ
ทางการเงนิื่ให้สืะท้อนื่โมีเดลธรุกจิ และการใช้้อตัราดอกเบีย้
ที�แท้จรงิ (Effective interest rate) มีาวิดัมีล้ค่าเครื�องมืีอ
ทางการเงินื่ ตลอดจนื่การประเมิีนื่ผลข้าดทุนื่ที�คาดวิ่า 
จะเกิดข้่้นื่ข้องสิืนื่ทรัพย์ทางการเงินื่ การบัญชี้ป้องกันื่ 
ควิามีเสืี�ยง และการตดัรายการข้องเครื�องมีอืทางการเงินื่ เป็นื่ต้นื่

วิทยากร

 ดังน้ัื่นื่คณะกรรมีการกำาหนื่ดมีาตรฐานื่การบญัชี้ สืภาวิิช้าชี้พบัญชี้
จ่งจัดหลักส้ืตรสืัมีมีนื่าเชิ้งปฏิบัติการ ซ่ึ่�งการสืัมีมีนื่าที�จะจัดข้่้นื่คร้ังน้ีื่  
จ่งมุ่ีงเน้ื่นื่การเตรียมีควิามีพร้อมีเชิ้งปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่ง
การอบรมีเป็นื่แต่ละเรื�อง ดังน้ีื่

TFRS 9  
Workshop

การด้้อยค่่าของ 

สิินทรัพย์ทางการเงิน

(เชิงปฏิบัติ)

อััตราค่่าอับรม (รวม VAT)

 (รวมเอักสาร อัาหารว่าง และอัาหารกลางวัน)

สมาชิิกสภาฯ   4,500 บาท 

บุค่ค่ลทั�วไป    4,900 บาท

รุ่นท่� 1/64 วันเสาร์ท่� 27 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมดิิเอัมเมอัรัลด์ิ          

*สามารถเลือกอบรมเฉพาะเรื่องที่สนใจได้ ตามที่ท่านสนใจ*

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลัักสิูตร 1 Workshop การจัดประเภทรายการและการวัิดม้ีลค่า     

หลัักสิูตร 2 Workshop การด้อยค่าข้องสิืนื่ทรัพย์ทางการเงินื่

หลัักสิูตร 3 Workshop การบัญชี้ป้องกันื่ควิามีเสีื�ยง

                 

• ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกำากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี 

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุ่ณวิเรขา สันตะพันธุ์



หลักสูตรน่้เหมาะส�าหรับ

 บุคลากรของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

• นักบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชี
• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
• ผู้สอบบัญชี
• นักวิเคราะห์ หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
• ผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี

เนื้อัหาหลักในการสัมมนา

วัตถุประสงค่์

 กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ (Practical example)  
ในการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ไปปฏิบัติ

 การอบรมโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจแก่นสำาคัญของมาตรฐานและวิธีการปฏิบัต ิ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในแต่ละเรื่องของการอบรม

 ผ้้เข้้าอบรมีต้องมีีควิามีร้้และควิามีเข้้าใจ     
    พื้นื่ฐานื่ข้อง TFRS 9 มีาก่อนื่

 หลักสื้ตรนื่ี้ เหมีาะสืำาหรับกิจการที� ใช้ ้   
    มีาตรฐานื่การรายงานื่ทางการเงินื่สืำาหรับ 
    กิจการที�มีีสื่วินื่ได้เสืียสืาธารณะ (TFRS) 
  สืามีารถเลือกอบรมีเฉพาะเรื�องที�สืนื่ใจได้

หัวข้อัการอับรม

การอบรมีทุกข้้อจะมีีการศ่กษาด้วิยกรณีศ่กษาเช้ิงปฏิบัติ  
(All topics will be discussed with practical example)

• การนื่ำาโมีเดลการด้อยค่ามีาใช้้ (Application of IFRS 9 impairment model)           
    -  วิธีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3 ระยะ; ผลขาดทุนด้านเครดิต   
     ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนข้างหน้า และตลอดอายขุองเครือ่งมอืทางการเงนิ  
                                        รวมถงึการคำานวณดอกเบีย้รบั (Three-stage approach in terms of 12 month  
         and lifetime expected credit losses, calculation of interest income)     
   -  การประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด ้านเครดิต  
       (Assessment of significant changes in credit risk)
    -  การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละรายการและแบบสะสม  
       (Individual and collective assessment of credit risk)
    -  สนิทรัพย์ทางการเงินทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติต้ังแต่เมือ่เริม่แรกท่ีซือ้หรอืได้มา       
       (Purchase/origination of credit impaired financial assets)
     -  การนำาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตมาพิจารณา  
       (Incorporating forward looking information)
    -  การปฏบิตัสิำาหรับเงนิให้กู้ยมืทีเ่กินกำาหนดชำาระทัง้หมด/บางส่วน และเงินให้กูย้มื   
        ที่ฟื้นฟูหนี้ (Treatment for partial/overpayment and cured loans)
    -   โมเดลผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนสำาหรบัการคำา้ประกนัทางการเงนิ 
       และสินเชื่อด้านเครดิต (Expected credit loss model: financial  
       guarantees and revolving credit facilities)

• กรณีศ่กษาในื่เรื�องการวัิดม้ีลค่าการด้อยค่าตามี IFRS 9 และผลกระทบ  
ข้องประมีาณการผลข้าดทนุื่ในื่งบการเงนิื่ (Case study: Measurement 
IFRS 9 impairment and its impact on loss provisioning in financial 
statements)    

• วิิธีการและกรณีศ่กษาในื่การพิจารณาด้อยค่าอย่างง่ายและข้้อผ่อนื่ปรนื่ 
   ในื่ทางปฏิบัติสืำาหรับล้กหน้ีื่การค้า สิืนื่ทรัพย์ที�เกิดจากสัืญญา ล้กหน้ีื่ 
      ตามีสืญัญาเช่้า และสืนิื่ทรพัย์ที�มีีควิามีเสีื�ยงด้านื่เครดติตำ�า (Method and Case  
     study for Simplification and practical expedients: Trade receivables,    
    contract assets, lease receivables and low credit risk assets)

• การนื่ำาไปปฏิบัติในื่เรื�องข้้อม้ีลที�มีีอย่้ ประมีาณการ การใช้้ดุลยพินิื่จและข้้อสืมีมีติ  
   และการหาแหล่งข้้อม้ีลสืำาหรับพิจารณาการด้อยค่า (Implementation  
      challenges: Data availability, estimates, judgments and assumptions  
    and source of information for impairment)

• กรณีศ่กษาในื่เรื�องการวิัดม้ีลค่าการด้อยค่าตามี IFRS 9 และผลกระทบข้อง 
    ประมีาณการผลข้าดทุนื่ในื่งบการเงินื่ (Case study: Measurement IFRS 9  
   impairment and its impact on loss provisioning in financial  
    statements)
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