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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

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

สัมมนา
ธันวาคม 2562

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”
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Transfer Pricing ปี 62
การกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
รุ่นที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
รุ่นที่ 2 อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 03 รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• อย่างไรถือว่าเป็นการถ่ายโอนก�าไร (       Shifting)
• ความสัมพันธ์ของนิติบุคคล
  - ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนท้ังหมด พิจารณาอย่างไร
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
   นิติบุคคลหน่ึงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่น้อยกว่าทุนท้ังหมด 
   ร้อยละ 50 พิจารณาอย่างไร
  - สัมพันธ์ด้านทุน ด้านการจัดการ และอ่ืนๆ
• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ พิจารณาอย่างไร
• ข้อก�าหนดด้านการพาณิชย์แตกต่างกันกับการเงินระหว่างกันอย่างไร
• ด�าเนินการอย่างไรถือว่าอิสระ
  - Arm's length principle
  - Related parties
  - Controlled transaction
• รายงานท่ีต้องท�า และการเก็บรักษารายงาน
  - Disclosure form ตามประกาศอธิบดี
  - Master     / Local
• โทษปรับกรณีมิได้จัดท�า หรือย่ืนรายงานหรือหลักฐาน
 ต่อเจ้าพนักงานประเมินในระยะเวลาท่ีก�าหนด หรือย่ืนรายงาน
 หรือหลักฐาน โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร

• พนักงานประเมินมีอ�านาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัท
 หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
  - Primary adjustment
  - Secondary adjustment
  - Corresponding adjustment
• เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจส่งหนังสือแจ้ง
 ความแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 ให้ย่ืนหลักฐานแสดงข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ข้อก�าหนดธุระกรรม 
 ระหว่างกันภายในห้าปีนับแต่วันท่ีได้ย่ืนรายงานข้อมูล และ
 ผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่
 วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งความ
• ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากกิจการ 
 หรือ เน่ืองจากกิจการท่ีกระท�าในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจ�านวน 
 หรือมีลักษณะอ่ืนใดตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงจ�านวนรายได้
 ดังกล่าวต้องก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท
• ใช้บังคับส�าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
 เป็นต้นไป
• ประเด็นอ่ืนท่ีต้องระวัง
• ถาม - ตอบ ปัญหา

ile ile

Update สุดๆ!! หลักเกณฑ์และข้อควรระวังในการกรอก TP Disclosure Form 
หลักการที่ต้องรู้ของกฎหมาย TP ล่าสุด

เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร

Profi it
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 • ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
 • ขอบเขต
 • กรอบแนวคิด
 • การน�าเสนองบการเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
  และการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 • ลูกหนี้
 • สินค้าคงเหลือ
 • เงินลงทุน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 62 สำาหรับกิจการ NPAEs

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

มาตรฐานการบัญชี 
NPAEs ที่ใช้ในปี 62

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • ต้นทุนการกู้ยืม
 • สัญญาเช่า
 • ภาษีเงินได้
 • ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 • รายได้
 • การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • สัญญาก่อสร้าง
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ถาม - ตอบ ปัญหา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 62
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1  การน�าเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2  สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 8  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 20  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 33  ก�าไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34  งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 37  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 8  ส่วนงานด�าเนินงาน
ฉบับที่ 13  การวัดมูลค่ายุติธรรม
ถาม – ตอบ ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 62 
สำาหรับกิจการ PAEs

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่ 
ปี 62 และแนวโน้ม ปี 63

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

ภาษีนิติบุคคล
•	 กฎหมายการก�าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน	ปี	62	
	 (Transfer	Pricing)
	 -	 หลักการส�าคัญ
	 -	 รายงานที่ต้องจัดท�า
	 -	 หลักเกณฑ์	Transfer	Pricing	Disclosure	form
	 -	 อื่นๆ
•	 รายจ่ายพัฒนาระบบช�าระเงินตาม	(พรฎ.683)
•	 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์	กับ	e-Stamp
	 -	 สัญญาจ้างท�าของ
	 -	 สัญญากู้ยืมหรือการตกลงให้เบิกบัญชีจากธนาคาร
	 -	 ใบมอบอ�านาจ
	 -	 ใบมอบฉันทะส�าหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท
	 -	 สัญญาค�้าประกัน
•	 International	Business	Center	ภาระภาษีของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
•	 การจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวม	(พรบ.52)
	 -	 การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
	 -	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
•	 Functional	currency
•	 e-Donation

ภาษีบุคคลธรรมดา
•	 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา	ปี	62
•	 มาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับภาษีบุคคลธรรมดา
	 -	 หลักเกณฑ์การท่องเที่ยว	จังหวัดท่องเที่ยวรอง	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	344
	 -	 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับข้อยกเว้น	ไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษี
	 	 บุคคลธรรมดา	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	345
•	 อุปกรณ์การศึกษา	แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
•	 เครื่องแต่งกายส�าหรับการศึกษา
•	 อุปกรณ์กีฬา
•	 เครื่องแต่งกายส�าหรับการเล่นกีฬา
	 -	 การซื้อสินค้า	OTOP	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	346	

	 -	 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือทุกประเภท	หรือค่าบริการหนังสือ
	 	 ทุกประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	
	 	 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ	
	 	 นิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักร	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	347
	 -	 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อาจเป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือ	
	 	 ห้องชุดในราคาชุดที่มีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
	 	 ผู้มีเงินได้	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	348
•	 มาตรการใหม่	ลดหย่อน/ลงรายจ่าย	2	เท่า
	 -	 ลดหย่อนซื้อหนังสือ
	 -	 ลดหย่อนบ้านหลังแรก
	 -	 ลดหย่อนบุตรคนที่สอง
	 -	 ลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
	 -	 e-Donation	&	การบริจาค
•	 ดอกเบี้ยออมทรัพย์	ไม่เกิน	20,000	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การลดอัตราภาษี
•	 การจัดเก็บภาษีธุรกิจ	e-Business
•	 มาตรการ	National	e-Payment
	 -	 การน�าส่งภาษีเงินได้	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	และภาษีมูลค่าเพิ่ม	(e-Payment)
	 -	 การยื่นรายการหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)
	 -	 การจัดท�าเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Tax	Invoice	&	Receipt)
	 -	 การรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ	(Third	Party	Information)
•	 การส่งข้อมูลของลูกค้าธนาคารต่อกรมสรรพากร	3,000	ครั้ง	/	400	ครั้ง	ต่อปี

แนวโน้มกฎหมายใหม่ ปี 2563
•	 หลักเกณฑ์	Transfer	Pricing	ปี	2563
•	 Update	ล่าสุด	มาตรการภาษีและการเตรียมความพร้อมของผู้เสียภาษี
	 ตามนโยบาย	National	e-Payment	เป็นอย่างไร	เช่น	e-Tax	Invoice,	e-Receipt,		
	 e-Withholding	Tax	และ	e-Stamp
•	 มาตรการภาษีใหม่ๆ	ตามมติ	ครม.ล่าสุด
•	 อื่นๆ	ที่น่าสนใจ
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Transfer Pricing ปี 62 หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อควรระวัง
Update รายจ่ายหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปี 62 อย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
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CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  สัญญาเช่า (TFRS 16)

ศึกษาและเตรียมความพร้อม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในปี 2562 และ ปี 2563

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 19 รุ่นที่ 2 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)
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CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำาหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน
            (ปรับปรุง 2562)

TFRS 9 AND RELATED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
    FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมกับการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
เพื่อความเป็นสากลของงบการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน
สามารถแยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

Day 1

• การจัดประเภทและการแสดงรายการเคร่ืองมือ
 ทางการเงิน
• การรับรู้และวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
• การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

Day 2

• การบัญชีส�าหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเส่ียง
• การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินและ 
 ความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 06 รุ่นที่ 2
          18 ธันวาคม 2562
และ วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม 2562

9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)
วันพุธที่  
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รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ท�าบัญชี  บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)  บัญชี 7.00 ชม.

TFRS 16
สัญญาเช่า

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	ทบทวนหลกัการบญัช	ีตามมาตรฐานการบญัช	ีTAS	ฉบบัท่ี	17
•	หลักการบัญชีส�าหรับสัญญาเช่า	ภายใต้มาตรฐานการ	
	 รายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16		ทางด้านผู้เช่าและ
	 ผู้ให้เช่า
•	ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS	
	 ฉบับที่	16	ที่มีต่องบการเงินของผู้เช่า
•	การบัญชีส�าหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า	ตามมาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรก
	 	 -	การรับรู้ค่าเช่า
	 	 -	การทบทวนการด้อยค่า
	 	 -	การเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่า
•	การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่า	ตามมาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรก
	 	 -	การรับรู้รายได้ค่าเช่า
	 	 -	การทบทวนมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินภายใต้
	 	 		สัญญาเช่า
	 	 -	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้เช่า
•	วิธีปฏิบัติทางสัญญาเช่าทั่วไปและตัวอย่างการรับรู้รายการ	
	 ประกอบความเข้าใจ	
	 	 -	การรบัรูร้ายการเริม่แรกและรายการในภายหลงั
	 	 -	ค่าเช่าคงที่	

	 	 -	ค่าเช่าผันแปรตามดัชนี
	 	 -	ค่าเช่าผันแปรตามยอดขายหรือการใช้สินทรัพย์อ้างอิง
	 	 -	ค่าเช่าคงที่บางส่วนและผันแปรตามตามยอดขายหรือการ	
	 	 		ใช้สินทรัพย์อ้างอิงบางส่วน
•	วิธีปฏิบัติทางสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่าและ	
	 สัญญาเช่าระยะสั้นและตัวอย่างการรับรู้รายการประกอบ	
	 ความเข้าใจ	(ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการ)
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรกและรายการในภายหลัง
•	การวัดมูลค่าใหม่ของสัญญาเช่าและตัวอย่างการรับรู้	
	 รายการประกอบความเข้าใจ
	 	 -	สิทธิเลือกซื้อ
	 	 -	สิทธิขยายอายุออกไป
	 	 -	สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนก�าหนด
	 	 -	การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
	 	 -	การเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่า
	 	 -	การลดขอบเขตของสัญญาเช่า
	 	 -	การลดอัตราค่าเช่า
•	การขายและเช่ากลับคืนและตัวอย่างการรับรู้รายการ	
	 ประกอบความเข้าใจ
	 	 -	เข้าเงื่อนไขของการขายตาม	TFRS	15
	 	 -	ไม่เข้าเงื่อนไขของการขายตาม	TFRS	15
	 	 -	ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 08 รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)



รหัสหลักสูตร A 17

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท  

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท 

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

TFRS ใหม่
ที่ต้องใช้ ปี 63

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในปี 2563

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

การเงินที่สำาคัญ
สำาหรับนักบัญชี
อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย
อดีตผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เเละ นิด้า

เป้าหมายขององค์กร
โครงข่ายการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป้าหมายและกิจกรรมในการบริหารการเงิน
งบจ่ายลงทุนและขั้นตอนในการวิเคราะห์
โครงการ	ลงทุน
	 -	 การวิเคราะห์ด้านตลาด
	 -	 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
	 -	 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
	 -	 ระยะเวลาคืนทุน	
	 	 (Payback	Period)
	 -	 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	
	 	 (Net	Present	Value	:	NPV)
	 -	 อัตราผลตอบแทนลดค่า	
	 	 (Internal	Rate	of	Return	:	IRR)
	 -	 ดัชนีการท�าก�าไร	
	 	 (Profitability	Index	:	PI)

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน
	 -	 ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
	 -	 การค�านวณหาต้นทุนเงินทุนของกิจการ
	 -	 ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	
	 	 (Weighted	Average	Cost	of	Capital	:		 	
	 	 WACC)
	 -	 ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
	 -	 แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการจัดหาเงินทุนส�าหรับ	
	 	 เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง
	 -	 หลักการบริหารเงินสด
	 -	 หลักการบริหารลูกหนี้การค้า
	 -	 หลักการบริหารสินค้าคงคลัง
ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : 
 - นักบัญชี 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437



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/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ...................................	

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

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

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

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

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

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................	 	ส�านักงานใหญ่	 	สาขาที่........

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

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

ส�าหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	(CPD)	กรุณาระบ ุ

  ผู้ท�าบัญชี	 									บัตรประชาชนเลขที่			

  ผู้สอบบัญชี	(CPA)						เลขทะเบียน	

ขั้นตอนการสมัครและช�าระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา	 กรุณาแฟกซ์	หรือ	ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อส�ารองที่นั่ง	
	 กรณีมีปัญหาการจัดท�าเช็ค	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช�าระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
	
	 แฟกซ์	:	02-884-5111			E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา	 ช�าระค่าสัมมนาเป็นเงินสด	หรือ	เช็คบริษัท	
	 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

เอกสารที่น�ามาในวันสัมมนา  1.บัตรประชาชน    2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)



บัญชีส�าหรับโอนเงินค่าสัมมนา
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 758-2-55412-3 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 909-0-12139-4 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 264-2-33575-8 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล (เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) โทรศัพท์ 02-650-8800
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีเพลินจิต	ออกทางออกที่	2	โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า	BTS	เพลินจิต	ประมาณ	100	เมตร
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	ลงทางด่วนเพลินจิตใต้	เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต	และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ	สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของโรงแรม


