
Update  
TFRS 9 and 

TFRS 16 Overall

	 ตามที่่�ที่ราบกัันโดยที่ั�วไปว่า	 สภาวิชาช่พ

บัญช่ในพระบรมราชูปถััมภ์	 ได้ประกัาศใช้มาตรฐาน 

กัารรายงานที่างกัารเงินฉบับที่่�	 9	 เร่�องเคร่�องม่อ 

ที่างกัารเงิน(TFRS	 9)และมาตรฐานกัารรายงาน 

ที่างกัารเงิน	ฉบับท่ี่�16	 เร่�องสัญญาเช่า	 (TFRS	16)

เพ่� อ ให้้สอดคล้องตามมาตรฐานกัารรายงาน 

ที่างกัารเงินระห้ว่างประเที่ศ	 ซึ่่� ง ม่ผลบังคับใช้ 

ในปี	 2563	 โดยมาตรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน 

ที่ั�ง	 2	ฉบับน่�ม่กัารเปล่�ยนแปลงในห้ลักักัารสำคัญ

ค่อนข้้างมากัรวมถั่งม่เน่�อห้าที่่� ค่อนข้้างซัึ่บซ้ึ่อน 

ในส่วนข้องกัารจััดประเภที่รายกัาร	 กัารวัดมูลค่า 

กัารด้ อยค่ าและกัารบัญ ช่ป้ องกัันความ เส่� ย ง 

ข้องเคร่�องม่อที่างกัารเงิน	 และกัารบัญช่เกั่�ยวกัับ 

สัญญา เช่ าซึ่่� ง ส่ งผลกัระที่บต่ อฐานะกัาร เ งิ น 

ผลกัารดำเนินงานและกัระแสเงินสดข้องกัิจักัาร 

นอกัจัากัน่�ยังอาจัส่งผลกัระที่บกัับระบบปฏิิบัติงาน 

ข้องบริษััที่

	 ดังนั�นเพ่�อให้้บริษััที่ห้ร่อผู้ที่่� เกั่�ยวข้้อง 
ได้ที่ราบถั่งผลกัระที่บ	ห้ลักักัารต่างๆ	ในภาพรวม 
ข้องมาตรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินที่ั�ง	2	ฉบับ		
สภาวิชาชพ่บญัช่	จัง่กัำห้นดจัดัสมัมนาเพ่�อนำเสนอ 
โดยภาพรวมถัง่ประเดน็ที่่�ควรรูใ้นกัารเปล่�ยนแปลงมา
ตรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ที่ั�ง	2	ฉบับ

 การอบรม โคร งการนี้้� จัั ด ขึ้้� นี้ เพื่่� อ เป็็ นี้ 
การส่่ง เส่ริมให้้นี้ักบัญชี้  ผู้้้บริห้าร ผู้้้ส่อบบัญช้ี
และผู้้้ ส่นี้ ใจัทั่ั� ว ไป็ม้ ความร้้  และความ เขึ้้ า ใจั 
ในี้แก่นี้ส่ำคัญขึ้องการเป็ล้� ยนี้แป็ลงมาตรฐานี้ 
การรายงานี้ทั่างการเงินี้ให้ม่ รวมถึ้งผู้ลกระทั่บ 
ทั่้�อาจัเกิดขึ้้�นี้กับฐานี้ะการเงินี้ ผู้ลการดำเนี้ินี้งานี้ และ
กระแส่เงินี้ส่ดขึ้องกิจัการ

• นี้ักบัญชี้
• ผู้้้บริห้าร
• ผู้้้ส่อบบัญชี้
• ผู้้้ส่นี้ใจัทั่ั�วไป็

อััตราค่่าอับรม  (รวม VAT)

สมาชิกั									2,500	บาที่	
บุคคลที่ั�วไป				3,000	บาที่	

วัตถุุประสงค่์

หลัักสูตรนี้้�เหมาะสำาหรับ

วันี้พฤหัสบดี้ที่้� 21 กรกฎาค่ม พ.ศ. 2565 รุ่นี้ที่้� 1/65

เวลัา 09.00-16.30 นี้. อับรมอัอันี้ไลันี้์ผ่่านี้ Microsoft Teams หลัักสูตรอับรม

Online Virtual Training

อับรมรมผ่่านี้

 Microsoft Team

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)   
สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



เวลัา เนี้ื�อัหา วิที่ยากร

08.00 - 09.00 นี้. ลงทั่ะเบ้ยนี้

09.00 – 12.15 นี้. • ส่รุป็ทั่ิศทั่างมาตรฐานี้การรายงานี้ทั่างการเงินี้ 

    (Roadmap for TFRS for PAEs)     

    และการเป็ล้�ยนี้แป็ลงทั่้�ส่ำาคัญขึ้อง  

    TFRS ป็รับป็รุง 2563

• ส่รุป็ป็ระเด็นี้ทั่้�ควรร้้ขึ้องมาตรฐานี้ 

    การรายงานี้ทั่างการเงินี้ ฉบับทั่้� 16  

    เร่�อง ส่ัญญาเชี่า (TFRS 16 )

ผ่ศ.วิภาดีา ตันี้ติประภา

• อาจัารย์พื่ิเศษภาควิชีาการบัญชี ้

   คณะพื่าณิชียศาส่ตร์และการบัญชี้  

   มห้าวิทั่ยาลัยธรรมศาส่ตร์

• กรรมการและเลขึ้านุี้การคณะกรรมการกำาห้นี้ดมาตรฐานี้การบัญช้ี  

   ส่ภาวิชีาชี้พื่บัญชี้ ในี้พื่ระบรมราชี้ป็ถึัมภ์

13.15 – 14.45 นี้. • ส่รุป็ป็ระเด็นี้ทั่้�ควรร้้ขึ้องมาตรฐานี้ 

    การรายงานี้ทั่างการเงินี้ ฉบับทั่้� 9  

    เร่�อง เคร่�องม่อทั่างการเงินี้ (TFRS 9)

คุ่ณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

• กรรมการ คณะกรรมการกำาห้นี้ดมาตรฐานี้การบัญชี้  

   ส่ภาวิชีาชี้พื่บัญชี้ ในี้พื่ระบรมราชี้ป็ถึัมภ์

15.00 – 16.30 นี้. • ส่รุป็ป็ระเด็นี้ทั่้�ควรร้้ขึ้องมาตรฐานี้ 

    การรายงานี้ทั่างการเงินี้ ฉบับทั่้� 9  

    เร่�อง เคร่�องม่อทั่างการเงินี้ (TFRS 9)

    จัรรยาบรรณขึ้องผู้้้ป็ระกอบวิชีาชี้พื่บัญชี้

คุ่ณกษิติ เกตุสุริยงค่ ์

• หุ้้นี้ส่่วนี้ส่ายงานี้ส่อบบัญชี้  

   บริษัทั่ ด้ลอยทั่์ ทั่้้ชี โธมัทั่สุ่ ไชียยศ ส่อบบัญชี้ จัำากัด

• อนุี้กรรมการ ในี้คณะอนุี้กรรมการด้านี้เทั่คนิี้คมาตรฐานี้การบัญช้ี

   ส่ภาวิชีาชี้พื่บัญชี้ ในี้พื่ระบรมราชี้ป็ถึัมภ์

ห้มายเห้ต ุ พื่ักรับป็ระทั่านี้อาห้ารว่าง เวลา 10.30-10.45 นี้. และ 14.45-15.00 นี้.

 พื่ักรับป็ระทั่านี้อาห้ารกลางวันี้ เวลา 12.15-13.15 นี้.

สมัค่รอับรมอัอันี้ไลันี้์ไดี้ที่้� www.tfac.or.th 

เลัขที่้� 133 อัาค่ารสภาวิชาช้พบัญช้ ถุนี้นี้สุขุมวิที่ 21 (อัโศกมนี้ตร้) แขวงค่ลัอังเตยเหนี้ือั เขตวัฒนี้า กรุงเที่พฯ 10110

โที่ร. 02 685 2500 ส่วนี้ปฏิบัติการอับรม (ต่อั) 2572, 2509 แลัะ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

ส่วนี้การเงินี้ (ต่อั) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th@tfac.family

หัวข้อการอบรม

ห้มายเห้ตุ
**  อ้เมลทั่้�ใชี้ลงทั่ะเบ้ยนี้อบรมต้องเป็็นี้อ้เมลทั่้�ลงทั่ะเบ้ยนี้ MS Teams

*** ส่ามารถึเขึ้้าอบรมได้เฉพื่าะผู้้้ลงทั่ะเบ้ยนี้เทั่่านี้ั�นี้ ห้ากพื่บบุคคลอ่�นี้ทั่้�ไม่ได้ลง  

     ทั่ะเบ้ยนี้เขึ้้าร่วมอบรม ส่ภาวิชีาชี้พื่บัญชี้ขึ้อส่งวนี้ส่ิทั่ธิ์ในี้การเก็บค่าใชี้จั่ายเพื่ิ�มเติม

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)   
สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


