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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

สถาบันอบรมสัมมนาที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ รหัสสถาบัน 06-058
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รหัสสถาบัน 40199
และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รหัสสถาบัน 3-0026

สัมมนา
มิถุนายน 2561

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”
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CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

มาตรฐานการบัญช ี
NPAEs ที่ใช้ในปี 61
ดร. สันสกฤต  วิจิตรเลขก�ร
กรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณชิยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

อัตราค่าสัมมนา

 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 61 สำาหรับกิจการ NPAEs

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)
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•	 อากรแสตมป์	คืออะไร	มีลักษณะสาระสำาคัญอย่างไร		
	 มีกี่ประเภท
•	 ตราสารมีกี่ประเภท	ต้องเสียอากรแสตมป์เท่าใด		
	 ใครต้องเสีย	ใครต้องขีดฆ่า
•	 ตราสารแต่ละประเภทกบัสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึง	
	 มีอะไรบ้าง	มีข้อเหมือน	ข้อแตกต่างกันอย่างไร
•	 ตราสารที่ยกเว้นอากรแสตมป์		
	 ตามบัญชีอากรแสตมป์	พระราชบัญญัติ
	 หรือ	พระราชกฤษฎีกา	มีอะไรบ้าง
•	 ตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินตามประกาศของอธิบด	ี
	 กรมสรรพากรมีอะไรบ้าง
•	 การเสียอากรแสตมป์บริบูรณ์	มีวิธีการเสียอย่างไร		
	 มีปัญหาทางปฏิบัติ	การตีความของสรรพากร	และ	
	 ศาลว่าอย่างไร
•	 สัญญาที่ถือเป็นตราสารมีลักษณะและสาระสำาคัญ	
	 อย่างไร	สัญญาที่ทำาในประเทศ	ต่างประเทศ	ต่างท้องที่																	
	 ที่ต้องเสนอสนองให้ตรงกัน	เมื่อใดจึงถือว่า	
	 ทำาสัญญาแล้ว

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันศุกร์ที่ 8 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

อากรแสตมป์
      ที่นักบัญชีต้องรู้
อ�จ�รย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ผู้พิพ�กษ�อ�วุโสศ�ลอุทธรณ์
อ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญกฏหม�ยธุรกิจ

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	 เดิมไม่ได้เสีย	เสียไม่ครบ	หรือเสียผิดวิธี	จะแก้ไข	
	 ให้ถูกต้องภายหลังได้หรือไม่	ภายในเวลาเท่าใด		
	 ด้วยวิธีใด
•	 ปิดอากรแสตมป์ย้อนหลังได้หรือไม่
	 และมีข้อสังเกตอย่างไร	พร้อมตัวอย่าง	
	 คำาพิพากษาฎีกา
•	 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานบังคับให้ลูกหนี	้
	 ชำาระหนี้ไม่ได้นั้น	มีกรณีใดบ้าง	พร้อมตัวอย่าง	
	 คำาพิพากษาฎีกา
•	 ตราสารที่ไม่เสีย	เสียไม่ครบ	แต่ใช้เป็นพยานหลักฐาน	
	 บังคับให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ได้	มีกรณีใดบ้าง		
	 พร้อมตัวอย่างคำาพิพากษาฎีกา
•	 เมื่อเสียเกินหรือเสียโดยไม่ต้องเสีย	จะขอคืน	
	 อากรแสตมป์ได้หรือไม่	ขออย่างไร	เมื่อใด
•	 ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง		
	 มีโทษจำาคุกหรือไม่	เปรียบเทียบปรับได้หรือไม่
•	 ผู้ทำาบัญชีต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยหรือไม่
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหาอากรแสตมป์

แพ้คดีและเสียสิทธิ์
เพราะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง

ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)
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ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)

ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ
      การส่งเสริมการขาย

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันอังค�รที่ 12 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รูปแบบการส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับ
•	 ลูกค้าโดยตรง	เช่น	ลด	แลก	แจก	ของแถม	รางวัลชิงโชค		
	 รถยนต์	ฯลฯ
•	 ตัวแทนจำาหน่าย	(Agent)	เช่น	ส่วนลดเงินสด		
	 ส่วนลดการค้า	ส่วนลดตามเป้า	ทัวร์ต่างประเทศ	ฯลฯ
•	 พนักงานหรือลูกจ้าง	เช่น	โบนัสพิเศษ	การกำาหนดเป้าหมาย
	 หรือยอดขาย	รางวัลพนักงานดีเด่น	ฯลฯ
ประเด็น ปัญหาการลงรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
•	 การจัดส่งเสริมการขายเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่	
	 อย่างไร
•	 การให้รางวัลชิงโชคแก่ผู้โชคดี	เช่น	ของรางวัล		
	 Package	Tour	สร้อยคอทองคำา	รถยนต์และอื่นๆ
•	 การให้รางวัลพนักงานขายดีเด่น
•	 รายจ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ		
	 และเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้
•	 ความแตกต่างระหว่างรายจ่ายส่งเสริมการขาย	
	 และรายจ่ายค่ารับรอง
•	 การพิสูจน์หลักฐานรายจ่ายส่งเสริมการขายให้สรรพากร	
	 ยอมรับ
ประเด็น ปัญหาการเสียภาษีของผู้รับรางวัล
•	 ผู้รับรางวัลเป็นเงินได้จะต้องนำามาเสียภาษีหรือไม่		
	 หรือภาระภาษี	ที่เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัล		
	 หรือการส่งเสริมการขาย
•	 รางวัลเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชค	และรางวัลส่งเสริมการขายได้รับยกเว้นภาษ	ี
	 หรือไม่

ประเด็น ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 การให้รางวัลจะต้องหักภาษี	ณ	ที่จ่ายหรือไม่	อย่างไร
•	 การให้รางวัล	หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	5%	ทุกกรณี	หรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลส่งเสริมการขาย	เช่น	การให้ส่วนลดเป็น	Credit	note		
	 ต้องหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	3%	หรือไม่
•	 รางวัลให้พนักงานหักภาษี	ณ	ท่ีจ่าย	หรือไม่	อย่างไร
•	 แนวปฏิบัติตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่	ป.118/2545
•	 ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการให้รางวัลส่งเสริมการขาย	
	 จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภาษีขาย)	หรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลส่งเสริมการขายกรณีใด	ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและ	
	 ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีขาย
ประเด็น ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภ.พ.30)	หรือไม่
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องออกใบกำากับภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 ภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขายนำามาเครดิตภาษีได้หรือไม่	
	 อย่างไร
•	 ภาษีซื้อต้องห้ามในการเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การให้รางวัลจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชคเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม
ถาม - ตอบ ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาษีจากการส่งเสริมการขาย

วิทย�กร ผู้เชี่ยวช�ญกฎหม�ยภ�ษีสรรพ�กร

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 13 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 05

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในอนาคต

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

TFRS ที่ต้องใช้ ปี 62
ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขก�ร
กรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ 
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในปี 2562

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 61
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันศุกร์ที่ 15 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 61 
สำาหรับกิจการ PAEs



วันที่ เวล� สถ�นที่

วันอังค�รที่ 19 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก)

ผศ. วิภ�ด� ตันติประภ�
เลข�นุก�รและกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

งบกระแสเงินสดเบื้องต้น
สำาหรับผู้เริ่มจัดทำา
STATEMENT OF CASH FLOWS 
WORKSHOP

รหัสหลักสูตร A 12

ผู้เข้าสัมมานาหลักสูตรนี้ทุกท่าน : กรุณานำาเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนา เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหม�ะกับ : 
 นักบัญชีที่ต้องการเรียนรู้ 
 การจัดทำางบกระแสเงินสดขั้นเบื้องต้น
 โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

 4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

(ร่าง) TFRS 15 
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า 
(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญขี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 20 มิถุน�ยน 2561   9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 02

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด

รหัสหลักสูตร A 24

อ�จ�รย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
ผู้เชี่ยวช�ญกฎหม�ยภ�ษีสรรพ�กร

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

•	 เมื่อใดจึงจะใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน	
	 (Double	Tax	Agreement)
•	 สรุป	3	มาตรการสำาคัญของ	Double	Tax	Agreement	
	 (DTA)
•	 เทคนิคง่ายๆ	ในการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน
•	 ใครบ้างมีสิทธิใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
•	 สาเหตุการเกิดภาษีซ้อน	และวิธีแก้ไข
•	 ปัญหาการมี	Permanent	Establishment	(PE)
•	 สาขาไทยจ่ายเงินไปให้สำานักงานใหญ่	
	 Double	Tax	Agreement	(DTA)	จะถือเป็นรายจ่าย	
	 ต้องห้ามหรือไม่	และมี	ภ.ง.ด.54,	ภ.พ.36	หรือไม่
•	 ปัญหา	Cost	Sharing	จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ		
	 หักรายจ่ายได้หรือไม่	มี	ภ.ง.ด.54	และ	ภ.พ.36	หรือไม่
•	 สายเรือต่างประเทศ	ไม่มี	office	ในไทย	ยังจะต้อง	
	 ถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่ายหรือไม่
•	 ความเหมือนและความต่างของค่าบริการและค่าสิทธิ
•	 จ่ายค่าซื้อ	CD	ซื้อเครื่องจักร	อุปกรณ์ต่างๆ		
	 ที่มี	Software	จะถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่
•	 จ่ายค่าปรึกษาธุรกิจ		มีบริการสนับสนุนอย่างอื่น		
	 ถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่

•	 จ่ายค่าใช้	Server,	Website,	Leasedline	internet		
	 ต้องหัก	ณ	ที่จ่าย	ส่ง	ภ.ง.ด.54,	ภ.พ.	36	หรือไม่
•	 ขายหุ้น	แลกหุ้น	ลดทุน	เพิ่มทุน	ส่วนเกินทุน	
	 Double	Tax	Agreement	(DTA)	ถือเป็นเงินได้ข้อใด	
	 ต้องหัก	ภาษี	ณ	ที่จ่าย	หรือไม่
•	 การกระทบยอด	(Reconcile)	ภ.ง.ด.54	กับ	ภ.พ.36
	 รายจ่ายไปต่างประเทศ	รายการใดต้องมี		
	 ทั้ง	ภ.ง.ด.54	และ	ภ.พ.36
•	 ส่งพนักงานไปต่างประเทศ	ต้องหักภาษีจากเงินเดือน	
	 นำาส่ง	ภ.ง.ด.1	ด้วยหรือไม่
•	 บริษัทแม่	ในต่างประเทศ	ส่งพนักงานมาช่วยงาน	
	 ในไทยจะทำาสัญญาอย่างไร	ไม่ให้มี		
	 Permanent	Establishment	(PE)
•	 ปัญหาธุรกรรมระหว่างประเทศที่มักพบกระทำาผิดบ่อย	
	 และการวางแผนภาษีบางกรณี
•	 บริษัทข้ามชาติจำาเป็นต้องทำา	Transfer	Pricing	
	 Document	(TP	Doc)	หรือไม่	และ	13	ประเด็น	
	 ความเสี่ยงเรื่อง	Transfer	Pricing	(TP)
•	 ถูกตรวจเรื่อง	Transfer	Pricing	จะรับมืออย่างไร		
	 และมีเทคนิคการปรับปรุงกำาไรอย่างไร	ให้กระทบ	
	 ธุรกิจน้อยที่สุด	

เทคนิคการวางแผนภาษี เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13 ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Transfer Pricing ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 03

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

(ร่าง) TFRS 15
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
(การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
อ�จ�รย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน 
อดีต Audit Partner ของสำ�นักง�นตรวจสอบบัญชีส�กลขน�ดใหญ่

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันศุกร์ที่ 22 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ถามตอบปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.15 น. - 17.15 น.)
ภาพรวม	
ขอบเขต	
ลักษณะที่สำาคัญ
	 •	 ขั้นที่	1	:	ระบุสัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	 -	 การระบุสัญญา
	 	 -	 การรวมสัญญา
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงสัญญา
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นสัญญาที่แยกต่างหาก
	 	 -	 กรณีไม่รับรู้เป็นสัญญาที่แยกต่างหาก
	 •	 ขั้นที่	2	:	ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ	(Performance	Obligation)	
	 •	 ขั้นที่	3	:		กำาหนดราคาของรายการ	(Transaction	Price)
	 	 -	 สิ่งตอบแทนผันแปร
	 	 -	 หนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ายชำาระคืน	(Refunds)
	 	 -	 การจำากัดประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร
	 	 -	 การนำาสิ่งตอบแทนผันแปรมาประเมินใหม่
	 	 -	 การบันทึก	“จำานวนขั้นต่ำา”	ของ	Variable	Consideration
	 	 -	 การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ
	 	 	 ในสัญญา
	 	 -	 สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า
	 •	 ขั้นที่	4	:		ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัต	ิ
	 	 ที่รวมอยู่ในสัญญา
	 	 -	 การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
	 	 -	 การประมาณการราคาขายแบบ	Standalone		
	 	 	 กรณีไม่มีราคาที่สังเกตได้โดยตรง
	 	 -	 การปันส่วนส่วนลด
	 	 -	 การปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปร
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการ
	 •	 ขั้นที่	5	:	รับรู้รายได้เมื่อ	(When)	หรือขณะที่	(as)
	 	 กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
	 	 -	 การแล้วเสร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	 -	 ภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จ	ในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
	 	 -	 การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระ
	 	 	 ที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
	 	 -	 วิธีวัดระดับความก้าวหน้า
	 	 -	 ค่าวัดความก้าวหน้าที่สมเหตุสมผล

	 •	 การให้สิทธิลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม	(Customer	Options)
	 	 -	 แนวทางการประมาณการราคาขายแบบ	Standalone	
	 	 	 ของ	Option	ที่ให้	Material	Right	(TFRS	15.B42)
	 	 -	 Volume	Discounts
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการที่ออกแต้ม
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการอื่นเท่านั้น
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงราคาของรายการ	(TFRS	15.90)
	 	 -	 Practical	Expedient	สำาหรับการปันส่วนราคาของ
	 	 	 รายการให้กับ	Material	Right	ท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการในอนาคต
	 	 -	 Warranty	Obligations
	 	 -	 สิทธิซื้อคืนสินค้า
	 	 -	 License
	 	 -	 Sales-Based	or	Usage-Based	Royalties
	 	 -	 Principal	vs	Agent	TFRS	15.B35	การประเมินว่า
	 	 	 กิจการเป็น	Principal	หรือ	Agent
	 	 -	 ต้นทุนของสัญญา	(Contract	Costs)	-	ต้นทุนส่วนเพิ่ม
	 	 	 ในการได้มาซึ่งสัญญา	(Incremental	Costs	of	Obtaining	
	 	 	 a	Contract)
	 	 -	 ต้นทุนการทำาให้แล้วเสร็จตามสัญญา	
	 	 	 (Costs	to	fulfill	a	contract)
	 	 -	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา
	 	 -	 การด้อยค่าของ	Contract	Cost	Assets
	 •	 การแสดงรายการ	
	 •	 การเปิดเผยข้อมูล
	 •	 วันที่มีผลบังคับใช้และแนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
	 •	 ถาม	-	ตอบปัญหา



CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

รหัสหลักสูตร A 13

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำ�หรับองค์กรที่มิใช่สถ�บันท�งก�รเงิน
IFRS 9 AND RELATED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
    FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญน�ค
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

WELL bEGuN IS HALF DONE

เตรียมความพร้อมกับการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
เพื่อความเป็นสากลของงบการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน
สามารถแยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

วันที่ เวล� สถ�นที่

      วันอังค�รที่ 26 มิถุน�ยน 2561 
และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุน�ยน 2561

9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 27 มิถุน�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

สรุปมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปรับปรุง 2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

รหัสหลักสูตร A 10

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



แผนที่ 
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22)

 โทร 02-059-5555

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437



แผนที่ 
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22)

 โทร 02-059-5555

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา)	

สัมมนาหลักสูตร  :  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................

เลขบัตรประชาชน
ผู้เข้าสัมมนาชื่อ	
(นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่เลขที่..........................................หมู่บ้าน/อาคาร.....................................................................................

หมู่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แขวง/ตำาบล......................................เขต/อำาเภอ...................................	

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

ชื่อ.................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................	 	สำานักงานใหญ่	 	สาขาที่........

ที่อยู่..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบ ุ

  ผู้ทำาบัญชี	 									บัตรประชาชนเลขที่			

  ผู้สอบบัญชี	(CPA)						เลขทะเบียน	

ขั้นตอนการสมัครและชําระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา	 กรุณาแฟกซ์	หรือ	ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำารองที่นั่ง	
	 กรณีมีปัญหาการจัดทำาเช็ค	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำาระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
	
	 แฟกซ์ : 02-884-5111   E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา	 ชำาระค่าสัมมนาเป็นเงินสด	หรือ	เช็คบริษัท	
	 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

เอกสารที่นำามาในวันสัมมนา  1.บัตรประชาชน    2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)




