
“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	 ได้้จััด้ทำและเผยแพร่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	 รวิมทั�งการตีควิามที�มีควิามสอด้คล้องกับัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวิ่างประเทศ	 (International	Financial	Reporting	
Standards	:	IFRSs)
	 เน่�องด้้วิยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีควิามแต่ละฉบัับั 
อาจัมีควิามเช่�อมโยงกันเป็นกล่่ม	 ๆ	 ดั้งนั�น เพื่่�อง่่ายต่่อการทำความเข้้าใจ 
สภาวิชาชีพื่บััญชีฯ จึง่ได้้จัด้การอบัรมเป็็นกลุ่่่มหลุ่ักสูต่ร (Module) รวมทั�ง่ 
แบั่ง่เป็็นหลุ่ักสูต่รย่อยเฉพื่าะเร่�อง่ ให้ท่านสามารถเลุ่่อกเข้้ารับัการอบัรม 
ต่ามความเหมาะสมแลุ่ะต่ามความสนใจข้อง่ท่าน โด้ยแต่ละหลกัสูตรจัะเน้นหลกัการ	 
ประเด้น็ปัญหาสำคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับััที�เกี�ยวิข้อง	โด้ยเพิ�มเตมิ 
การอธิบิัายกรณีทีี�เกดิ้ข้�นในทางปฏิบิัติั	เพ่�อให้ท่านสามารถัเข้าใจัและสามารถัหยิบัยกไป
ใช้ในการปฏิิบััติงานได้้จัริงและสอด้คล้องตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

คณะวิทยากร : คณีะกรรมการก�าหนด้มาตรฐานการบัญัช	ี
คณีะอน่กรรมการด้้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชีและผู้ทรง
คณ่ีวิฒ่ทิางการบัญัช	ีที�มปีระสบัการณ์ีในการปฏิบิัตังิานและ
สามารถัถ่ัายทอด้ควิามรูไ้ด้้เป็นอย่างด้ี	

สภา
วชิาชพีบัญัชฯี โดยคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญัช ีจึงึได้

เรยีนเชิญคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญัชีและผู้้เ้ชี�ยวชาญ

เกี�ยวกับัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ละเร่อง ร่วมเป็็นคณะวิทยากรใน

การอบัรมเพ่อทำาความเข้้าใจึในการป็ฏิิบััติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แต่ละฉบัับั

อัตราค่าอบัรม (รวม VAT)

สมาชิกสภาฯ บั่คคลทั�วิไป

หลักส้ตรครึ�งวัน 699 บัาท 899 บัาท

หลักส้ตร 1 วัน 1,200 บัาท 1,400 บัาท

หลักส้ตรเต็ม 17,800 บัาท 19,500 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 ้ท�าบััญชี/ผู ้สอบับััญชี	 ของกิจัการที�ใช ้มาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงิน	 (TFRS)	หร่อกิจัการที�มีแผนจัะ 
	 เปลี�ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(TFRS)

 ผูส้นใจทั�วไป็

สามารถ

เลือกอบัรม

เฉพาะเร่องที�สนใจึใน 

หลักส้ตรย่อยได้

ระหว่างวันที� 4 ตุลาคม ถึงวันที� 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

เวลุ่า 09.00-16.30 น. , 09.00-12.15 น. แลุ่ะ 13.00-16.15 น.
อบัรมออนไลุ่น์ผ่านโป็รแกรม Microsoft Teams

ป็รับัป็รุงหลักส้ตร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Understand Each TFRS

TFRS ทุกฉบัับั  

  ป็ ี2565

รุ่นที� 

2/65



หัวข้้อการอบัรมหัวข้้อการอบัรม

• วิัตถั่ประสงค์และขอบัเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
		แต่ละเร่�อง
• สร่ปประเด็้นส�าคัญและวิิธีิปฏิิบััติทางการบััญชีของมาตรฐานการ		 
		รายงานทางการเงินแต่ละเร่�อง
• กรณีีตัวิอย่างในทางปฏิิบััติหร่อ	Workshop
• ถัาม/ตอบัปัญหาและข้อสงสัยในทางปฏิิบััติ

การรบััวุฒบัิัตรการรบััวุฒบัิัตร

• ลงทะเบีัยนอบัรมครบัทั�ง	6	หลักสูตร	และ	
• มีชั�วิโมงการอบัรมไม่น้อยกว่ิาร้อยละ	80	ของชั�วิโมงการอบัรมทั�งสิ�น		 
  

อัตราค่าอบัรม

• กรณี ส�าหรับัผู้ที�ลุ่ง่ทะเบีัยนเป็็นหลัุ่กสูต่ร 

   หลักสูตรที่ 1 (5 วัน)

สมาชิกสภาฯ			5,200	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					5,700	บัาท	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 2 (2 วัน)

สมาชิกสภาฯ			2,200	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					2,500	บัาท	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 3 (1 วันครึ่ง)

สมาชิกสภาฯ			1,600	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					2,200	บัาท	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 4 (3 วันครึ่ง)

สมาชิกสภาฯ			3,500	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					4,200	บัาท	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 5 (4 วัน)

สมาชิกสภาฯ			4,200	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					4,800	บัาท	(รวิม	VAT)

   หลักสูตรที่ 6 (2 วัน)

สมาชิกสภาฯ			2,200	บัาท	(รวิม	VAT)

บั่คคลทั�วิไป					2,500	บัาท	(รวิม	VAT)

• กรณีเข้้าอบัรมหลัุ่กสูต่ร 1 วัน  : (เฉพื่าะบัาง่วัน)
			สมาชิกสภาฯ		1,200	บัาท	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทั�วิไป				1,400	บัาท	(รวิม	VAT)

• กรณีเข้้าอบัรมหลัุ่กสูต่รครึ�ง่วัน
			สมาชิกสภาฯ		699	บัาท	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทั�วิไป				899	บัาท	(รวิม	VAT)

• พิื่เศษ! ส�าหรับัผู้ที�ลุ่ง่ทะเบีัยนครบัทั�ง่ 6 หลัุ่กสูต่ร (18 วัน)
			สมาชิกสภาฯ		17,800	บัาท	(รวิม	VAT)

			บั่คคลทั�วิไป				19,500	บัาท	(รวิม	VAT)



คณะวิทยากร

คณะวิทยากรผู้ทรง่ค่ณว่ฒิ ต่�าแหน่ง่

• ผศ.วิภาดา ตันติประภา อาจัารย์พิเศษ	คณีะพาณีิชยศาสตร์และการบััญชี	มหาวิิทยาลัยธิรรมศาสตร์

กรรมการและเลขาน่การ	ในคณีะกรรมการก�าหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ	

• ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ห่้นส่วินด้้านการสอบับััญชี	บัริษัท	ด้ีลอยท์	ทู้ช	โธิมัทส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จั�ากัด้

กรรมการ	ในคณีะกรรมการก�าหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ	ในคณีะกรรมการก�าหนด้มาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณกษิติ เกตุสุริยงค์ ห่้นส่วินสายงานสอบับััญชี	บัริษัท	ด้ีลอยท์	ทู้ช	โธิมัทส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จั�ากัด้

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการด้้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร ห่้นส่วินฝ่ายตรวิจัสอบั	บัริษัท	สอบับััญชี	ด้ี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั�นแนล	จั�ากัด้

• คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว กรรมการบัริหาร	บัริษัท	เคพีเอ็มจัี	ภูมิไชย	สอบับััญชี	จั�ากัด้

• คุณชนม์คณา นพคุณสมบูรณ์ ผู้ช่วิยผู้อ�านวิยการ	งานนโยบัายบััญชีสถัาบัันการเงิน	ฝ่ายนโยบัายและก�ากับัสถัาบัันการเงิน	2	

ธินาคารแห่งประเทศไทย

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวิ่าง

ประเทศ	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาควิามเป็นไปได้้ในการจััด้ท�ามาตรฐานการบััญชีส�าหรับั

สินทรัพย์ด้ิจัิทัล	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณรุทร จิวะพงศ์วิฑูรย์ ผู้จััด้การ	ส่วินงานให้ค�าปร้กษาด้้านบััญชีการเงิน	บัริษัท	ส�านักงาน	อีวิาย	จั�ากัด้

• คุณรุจา เอื้อบุญกุล ผู้จััด้การ	ส่วินงานให้ค�าปร้กษาด้้านบััญชีการเงิน	บัริษัท	ส�านักงาน	อีวิาย	จั�ากัด้

• คุณเปาวรินทร์ หวังเสถียร ผู้จััด้การอาวิ่โส	ส่วินงานให้ค�าปร้กษาด้้านบััญชีการเงิน	บัริษัท	ส�านักงาน	อีวิาย	จั�ากัด้

• คุณอัครชัย ลิขิตวิวัฒน์กุล ผู้อ�านวิยการ	สายงานที�ปร้กษา	บัริษัท	ด้ีลอยท์	ทู้ช	โธิมัทส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จั�ากัด้

• คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการตรวิจัสอบั	มหาวิิทยาลัยศิลปากร

• คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้อ�านวิยการ	สอบับััญชี	บัริษัท	เคพีเอ็มจัี	ภูมิไชย	สอบับััญชี	จั�ากัด้

คณีะอน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับั

กิจัการที�ไม่มีส่วินได้้เสียสาธิารณีะมาปฏิิบััติใช้	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล หัวิหน้าผู้อ�านวิยการฝ่ายเทคนิค	สายงานสอบับััญชี	บัริษัท	ด้ีลอยท์	ทู้ช	โธิมัทส่	ไชยยศ	สอบับััญชี	จั�ากัด้

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวิ่าง

ประเทศ	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบััญชีอาวิ่โส	บัริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จั�ากัด้	(มหาชน)

อน่กรรมการ	ในคณีะอน่กรรมการศ้กษาและติด้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวิ่าง-

ประเทศ	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์ ผู้จััด้การ	หน่วิยงานมาตรฐานการบััญชี	ส�านักงานบััญชีกลาง	บัริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จั�ากัด้	(มหาชน)

อด้ีตอาจัารย์ประจั�าภาควิิชาบััญชี	คณีะบัริหารธิ่รกิจั	มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์										

อน่กรรมการและเลขาน่การ	ในคณีะอน่กรรมการด้้านเทคนิคมาตรฐานการบััญชี	สภาวิิชาชีพบััญชีฯ

• คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์ ผู้จััด้การอาวิ่โส	ส่วินงานให้ค�าปร้กษาด้้านบััญชีการเงิน	บัริษัท	ส�านักงาน	อีวิาย	จั�ากัด้



กำาหนดการอบัรม

หลักสูตรที่ 1 TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ : 5 วัน  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	30	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS

101

วิันอังคารที�	

4	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)
09.00-16.30	น.

•	กรอบัแนวิคิด้ส�าหรับัการรายงานทางการเงิน	(ฉบัับัปรับัปร่งใหม่)

•	ที�ด้ิน	อาคารและอ่ปกรณี์	:	TAS	16	

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

		และหนี�สินที�มีลักษณีะคล้ายคล้งกัน	:	TFRIC	1	

•	สิทธิิในส่วินได้้เสียจัากกองท่น	การร่�อถัอน	การบูัรณีะ	และการปรับัปร่ง						

		สภาพแวิด้ล้อม	:	TFRIC	5	

102

วิันอังคารที�

11	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สินค้าคงเหล่อ:	TAS	2

•	ต้นท่นการกู้ย่ม	:	TAS	23	

•	สินทรัพย์ไม่มีตัวิตน	:	TAS	38	

•	สินทรัพย์ไม่มีตัวิตน-ต้นท่นเวิ็บัไซต์	:	TSIC	32

•	เกษตรกรรม	:	TAS	41

103

วิันพฤหัสบัด้ีที�ี�	

20	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงท่น	:	TAS	40

•	สินทรัพย์ไม่หม่นเวิียนที�ถั่อไวิ้เพ่�อขายและการด้�าเนินงานที�ยกเลิก	:	 

		TFRS	5

•	การส�ารวิจัและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	:	TFRS	6

•	ต้นท่นการเปิด้หน้าด้ินในช่วิงการผลิตส�าหรับัเหม่องผิวิด้ิน	:	TFRIC	20

•	การด้้อยค่าของสินทรัพย์	:	TAS	36

104

วิันอังคารที�	

18	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การรวิมธ่ิรกิจั:	TFRS	3		

•	แนวิปฏิิบััติทางการบััญชีส�าหรับัการรวิมธ่ิรกิจัภายใต้การควิบัค่มเดี้ยวิกัน										

•	การวัิด้มูลค่าย่ติธิรรม	:	TFRS	13

•	เงินที�น�าส่งรัฐ	:	TFRIC	21			

105

วิันพ่ธิที�	

26	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	งบัการเงินรวิม	:	TFRS	10

•	งบัการเงินเฉพาะกิจัการ:	TAS	27

•	เงินลงท่นในบัริษัทร่วิมและการร่วิมค้า	:	TAS	28

•	การร่วิมการงาน	:	TFRS	11

•	การเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับัส่วินได้้เสียในกิจัการอ่�น	:	TFRS	12



หลักสูตรที่ 2 TFRS เกี่ยวกับหนี้สิน : 2 วัน 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	12	ชั�วิโมง

หลักสูตรที่ 3 TFRS เกี่ยวกับรายได้ : 1 วันครึ่ง 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	9	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

201

วิันพฤหัสบัด้ีที�	

27	ต่ลาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ประมาณีการหนี�สิน	หนี�สินที�อาจัเกิด้ข้�น	และสินทรัพย์ที�อาจัเกิด้ข้�น	:	TAS	37

•	การจั่ายโด้ยใช้ห่้นเป็นเกณีฑ์	:	TFRS	2

202

วิันพ่ธิที�	

2	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ผลประโยชน์ของพนักงาน	:	TAS	19

•	การบััญชีและการรายงานส�าหรับัโครงการผลประโยชน์เม่�อออกจัากงาน	:	

		TAS	26		

•	ข้อจั�ากัด้สินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนด้เงินท่นขั�นต่�า	 

		และปฏิิสัมพันธิ์ของรายการเหล่านี�ส�าหรับัมาตรฐานการบััญชี	ฉบัับัที�	19	 

		เร่�อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	:	TFRIC	14		

หลุ่ักสูต่ร วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

301

วิันศ่กร์ที�	

4	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	รายได้้จัากสัญญาที�ท�ากับัลูกค้า	:	TFRS	15														

		พร้อมตัวิอย่างประกอบัควิามเข้าใจัในกรณีีต่าง	ๆ

302

(ครึ่งวัน)

วิันอังคารที�	

8	พฤศจัิกายน	2565

(3	ชม.)

09.00–12.15	น.

•	ข้อตกลงสัมปทานบัริการ	:	TFRIC	12

•	การเปิด้เผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบัริการ	TSIC	29	



หลักสูตรที่ 4 TFRS เกี่ยวกับการนำาเสนองบการเงิน : 3 วันครึ่ง  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	21	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

401

วิันศ่กร์ที�		

11	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ส่วินงานด้�าเนินงาน:	TFRS	8

•	นโยบัายการบััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณีการทางบััญชีและข้อผิด้พลาด้								

:	TAS	8

402

  

วิันอังคารที�	

15	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ก�าไรต่อห่้น:	TAS	33

•	แนวิปฏิิบััติทางการบััญชีส�าหรับัการบัันท้กบััญชีห่้นปันผล

•	เหต่การณี์ภายหลังรอบัระยะเวิลารายงาน	:	TAS	10

•	การเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับับั่คคลหร่อกิจัการที�เกี�ยวิข้องกัน	:	TAS	24		

•	การจั่ายสินทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสด้ให้เจั้าของ	:	TFRIC	17								

403

(ครึ่งวัน)

วิันพ่ธิที�ี�	

16	พฤศจัิกายน	2565

(3	ชม.)

13.00-16.15	น.

•	การรายงานทางการเงินระหวิ่างกาล	:	TAS	34

•	การรายงานทางการเงินระหวิ่างกาลและการด้้อยค่า	TFRIC	10

404

วิันพฤหัสบัด้ีที�	

17	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	งบักระแสเงินสด้	:	TAS	7

•	การน�าเสนองบัการเงิน	:	TAS	1



หลักสูตรที่ 5 TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ  : 4 วัน 

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	24	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

501

วิันอังคารที�ี�	

24	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สัญญาเช่า	:	TFRS	16

วิันอังคารที�

29	พฤศจัิกายน	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	สัญญาเช่า	:	TFRS	16	(ต่อ)

•	การบััญชีส�าหรับัเงินอ่ด้หน่นจัากรัฐบัาลและเปิด้เผยข้อมูลเกี�ยวิกับัควิาม							

		ช่วิยเหล่อจัากรัฐบัาล	:	TAS	20

•	ควิามช่วิยเหล่อจัากรัฐบัาล-กรณีีที�ไม่มีควิามเกี�ยวิข้องอย่างเฉพาะเจัาะจัง																																

		กับักิจักรรมด้�าเนินงาน	:	TSIC	10

502

วิันศ่กร์ที�	

2	ธิันวิาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	ภาษีเงินได้้	:	TAS	12	และกรณีีศ้กษา

•	ภาษีเงินได้้-การเปลี�ยนแปลงสถัานภาพทางภาษีของกิจัการหร่อของผู้ถั่อห่้น	

:	TSIC	25

•	ควิามไม่แน่นอนเกี�ยวิกับัวิิธิีการทางภาษีเงินได้้	:	TFRIC	23	

503
วิันอังคารที�	

6	ธิันวิาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั�งแรก	:	TFRS	1

•	แนวิปฏิิบััติทางการบััญชี	เร่�อง	ข้อยกเวิ้นส�าหรับัการรวิมธิ่รกิจัภายใต้การ

		ควิบัค่มเด้ียวิกัน	กรณีีการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

		เป็นครั�งแรก	

•	ผลกระทบัจัากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ	

		:	TAS	21	

•	รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ�งตอบัแทนจั่ายล่วิงหน้า	:	TFRIC	22



TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี

TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี

หลักสูตรที่ 6  TFRS เกี่ยวกับเคร่องมือทางการเงิน : 2 วัน  

ชั�วิโมงพัฒนาควิามรู้ต่อเน่�อง	(CPD)	ส�าหรับัผู้สอบับััญชีและผู้ท�าบััญชี	เก็บัชั�วิโมงด้้านบััญชีได้้	12	ชั�วิโมง

หลุ่ักสูต่รย่อย วันที� เวลุ่า เร่�อง่/TFRS 

601

วิันพฤหัสบัด้ีที�	

8	ธิันวิาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	เคร่�องม่อทางการเงิน	:	TFRS	9

602 วิันศ่กร์ที�	

9	ธิันวิาคม	2565

(6	ชม.)

09.00-16.30	น.

•	การป้องกันควิามเสี�ยงของเงินลงท่นส่ทธิิในหน่วิยงานต่างประเทศ	:

		TFRIC	16

•	การช�าระหนี�สินทางการเงินด้้วิยตราสารท่น	:	TFRIC	19

•	การแสด้งรายการเคร่�องม่อทางการเงิน	:	TAS	32

•	การปฏิิบััติในช่วิงการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมส�าหรับัการจััด้ประเภทรายการ

		ของห่้นกู้ที�มีลักษณีะคล้ายท่น

•	การเปิด้เผยข้อมูลเคร่�องม่อทางการเงิน	:	TFRS	7

$

สมัครอบัรมออนไลน์ได้ที� www.tfac.or.th 

เลข้ที� 133 อาคารสภาวิชาชีพบััญชี ถนนสุขุ้มวิท 21 (อโศกมนตรี) แข้วงคลองเตยเหนือ เข้ตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนป็ฏิิบััติการอบัรม (ต่อ) 2572, 2504, 2508-2510 และ 2555-2559 E-mail: training@tfac.or.th 

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th     @TFAC.FAMILY


