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CPD
ผู้้�ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS ปี 65
อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ผู้ศ.ดร. สันสกฤต วิิจิิตรเลขการ
อาจิารย์์ประจิำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จิุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

หลักส้ตร รุ่นที่ วิันที่ เวิลา สถานที่

A 03 รุ่นที่ 2 วิันอังคารที่ 21 ธันวิาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

 ประเด็นการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจปี 2564 
และ สรุปการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

• สถานภาพในปจัิจิุบัันของ TFRS
• การเปลี่ย์นแปลงสัญญาเชี่า (Lease Modifi f ication)
• การผู้่อนปรนในทางปฏิบััติเกีย่์วิกับัการยิ์นย์อมลดค่าเชี่าที่เกีย่์วิข�องกบัั COVID-19  
 ทางฝั่งของผู้้�เชี่าตาม TFRS 16 พร�อมตัวิอย์่างประกอบัควิามเข�าใจิ
 (Covid-19-Related Rent Concessions)
• การปฏิร้ปอัตราดอกเบ้ีัย์อ�างอิง-ระย์ะที่ 2 ที่มีผู้ลกระทบัต่อมาตรฐานการราย์งานทางการเงินที่สำาคัญ 
 เช่ีน TFRS 16 TFRS 7 และ TFRS 9
• ประเด็นการาย์งานทางการเงินสำาหรับั Cryptographic Assets (Cryptocurrency และ Digital Token)

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 

รหััสหัลัักสูตร A 03



• สถานภาพในปัจิจิุบัันของ TFRS
• การเปลี่ย์นแปลงสัญญาเชี่า (Lease Modifi f ication)
• การผู้่อนปรนในทางปฏิบััติเกีย่์วิกับัการยิ์นย์อมลดค่าเชี่าที่เกีย่์วิข�องกบัั COVID-19  
 ทางฝั่งของผู้้�เชี่าตาม TFRS 16 พร�อมตัวิอย์่างประกอบัควิามเข�าใจิ
 (Covid-19-Related Rent Concessions)
• การปฏิร้ปอัตราดอกเบ้ีัย์อ�างอิง-ระย์ะที่ 2 ที่มีผู้ลกระทบัต่อมาตรฐานการราย์งานทางการเงินที่สำาคัญ 
 เช่ีน TFRS 16 TFRS 7 และ TFRS 9
• ประเด็นการาย์งานทางการเงินสำาหรับั Cryptographic Assets (Cryptocurrency และ Digital Token)

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS for
NPAEs ปี 64
เตรียมความพร้อมก่อนการปิดบัญชีปี 64

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ผู้ศ.ดร. สันสกฤต วิิจิิตรเลขการ
อาจิารย์์ประจิำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จิุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

 • วิิธีปฏิบััติทางการบััญชีีเกี่ย์วิกับัการยิ์นย์อมลดค่าเชี่าใน
สถานการณ์ COVID – 19 พร�อมตวัิอย่์าง และประเด็นที่น่าสนใจิ 
ทั้งฝั่งผู้้�ให�เชี่าและผู้้�เชี่า
 • วิิธีปฏิบััติทางบััญชีี เกี่ย์วิกับัธุรกรรมการโอนทรัพย์์เพื่อชีำาระ
หนี้ให�กับัสถาบัันการเงินตามมาตรการสนับัสนุนการรับัโอนทรัพย์์สิน 
หลักประกันเพื่อชีำาระหนี้ตามพระราชีกำาหนดการให�ควิามชี่วิย์เหลือ 
และฟ้ืนฟ้ผู้้�ประกอบัธุรกิจิที่ได�รับัผู้ลกระทบัจิากการระบัาดของ 
โรคติดเชีื้อไวิรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กรณีที่ใชี�มาตรฐาน 
การราย์งานทางการเงินสำาหรับักิจิการท่ีไม่มีส่วินได�เสีย์สาธารณะ  
(Asset Warehousing)
 • การบััญชีีสำาหรบััผู้้�ถือ Cryptocurrencies
 • ประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญเก่ีย์วิกับัการปฏิบััติตาม TFRS for NPAEs
  - ขอบัเขตการใชี�ของ TFRS for NPAEs
  - การเปลีย่์นแปลงนโย์บัาย์การบััญชีีของ NPAEs 
  - ในกรณทีีก่จิิการเคย์เปน็บัรษิทัจิดทะเบีัย์นในตลาดหลกัทรพัย์์ 
   แห่งประเทศไทย์ แต่ปัจิจุิบัันได�ถ้กเพิกถอนแล�วิกิจิการ 
   จิะสามารถเปลี่ย์นมาใชี�มาตรฐานการราย์งานทางการเงิน 
   สำาหรับั NPAEs ได�หรือไม่
  -  กิจิการที่ใชี�มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั  

วิันที่ เวิลา สถานที่

วิันพฤหัสบัดีที่ 16 ธันวิาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555 

   NPAEs ต�องปฏบิัตัติามมาตรฐานการราย์งานทางการเงนิ  
   TFRS 15 เรื่อง ราย์ได�จิากสัญญาที่ทำากับัล้กค�า หรือ  
   TFRS 16 เรื่อง สัญญาเชี่า หรือไม่
  -  กิจิการที่ใชี�มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั 
   NPAEs และมรีาย์การอนพุนัธ์ทีใ่ชี�ในการปอ้งกนัควิามเสีย่์ง  
   กิจิการ NPAEs จิะถือปฏิบััติในเรื่องการบััญชีีสำาหรับั 
   การบััญชีีป้องกันควิามเสี่ย์ง ตามมาตรฐานการราย์งาน 
   ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินได�หรือไม่
  -  กิจิการที่ใชี�มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั 
   NPAEs จิะสามารถเลอืกใชี�การตีราคาใหมใ่นการวิดัมล้คา่
   ภาย์หลังของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ/หรือใชี� 
   วิิธีการวิัดม้ลค่าย์ุติธรรมในการวิัดม้ลค่าอสังหาริมทรัพย์์ 
   เพื่อการลงทุนได�หรือไม่
  - งบักำาไรขาดทุนเบั็ดเสร็จิอื่น (Other Comprehensive  
   Income – OCI) กับั TFRS for NPAEs
  - กำาไรขาดทุนจิากหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั์กับัการบัันทึก 
   บััญชีี

• ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจิ

Update ประเด็นสำาคัญที่ต้องรู้และ 
ปัญหาที่น่าสนใจก่อนการปิดบัญชีปี 64

รหััสหัลัักสูตร A 04

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



รหััสหัลัักสูตร A 05

รับมือกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ใช้มีสิทธิติดคุก
กฏหมายลูกที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้ บังคับใช้ และ การเตรียมความพร้อม

พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี อื่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชีม.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
(ใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2565)

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิันที่ เวิลา สถานที่

วิันพุธที่ 15 ธันวิาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็ังคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

• หลักการ วัิตถุประสงค์ของกฎหมาย์
• แนวิปฏิบััติที่สำาคัญของต่างประเทศ
• สาระสำาคัญและขอบัเขตของ พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วินบัุคคล พ.ศ. 2562
• ฐานการประมวิลผู้ลข�อม้ลส่วินบุัคคลทีช่ีอบัด�วิย์กฎหมาย์ 
 (Lawfulness of processing)
• แนวิทางการจัิดประเภทข�อม้ล (Data Classification) และ Data Mapping
• ผู้ลกระทบัที่จิะเกิดขึ้นจิากการบัังคบััใชี�กฎหมาย์
• บัทบัาทหน�าที่ของผู้้�ควิบัคุมข�อม้ลส่วินบุัคคล ผู้้�ประมวิลผู้ลข�อม้ลส่วินบุัคคล  
 และเจิ�าหน�าที่คุ�มครองข�อม้ลสว่ินบัุคคล (DPO) 
• สิทธิของเจิ�าของข�อม้ลส่วินบัุคคล
• การเตรยี์มควิามพร�อมเชีิงองค์กรและเชีิงบัุคคล
• กรณีศึกษาของต่างประเทศ และแนวิทางการดำาเนินการให�สอดคล�องกบัั  
 พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วินบัุคคล พ.ศ. 2562
• Timeline ของการบัังคบััใชี�กฎหมาย์ และผู้ลกระทบัที่จิะเกิดขึ้นจิากการบัังคบััใชี�กฏหมาย์
• กฏหมาย์ลำาดับัรองภาย์ใต� พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วินบัุคคล พ.ศ. 2562 
• ถาม - ตอบั ปัญหาในทางปฏิบััติ 1 ช่ัีวิโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

ผู้ศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำาอ่อน
รองคณบัดีฝ่าย์วิิชีาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิิทย์าลัย์หอการค�าไทย์ 



รหััสหัลัักสูตร A 07

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

การใช้ข้อมูล
งบกระแสเงินสด
เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิันที่ เวิลา สถานที่

วัินอังคารที่ 14 ธันวิาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็ังคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555 

• ควิามสำาคัญของกระแสเงินสดต่อการวิิเคราะห์ธุรกจิิ
• วิัตถุประสงค์และโครงสร�างของงบักระแสเงินสด
• การจิัดประเภทกิจิกรรมทางธุรกิจิในงบักระแสเงินสด
• การวิัดผู้ลการดำาเนินงาน : การเชีื่อมโย์งของหลักคงค�างกบััหลักเงินสด
• กระแสเงินสดจิากกิจิกรรมดำาเนินงาน-วิิธีทางอ�อม
• หลักการวิิเคราะห์งบักระแสเงินสด
• อัตราส่วินทางการเงินที่เกีย่์วิข�องกับักระแสเงินสดที่น่าสนใจิ
• การใชี�ประโย์ชีน์ของการเปิดเผู้ย์ข�อม้ล การเปลี่ย์นแปลงหนี้สินกิจิการจิัดหาเงิน
• การปรับัข�อม้ลกระแสเงินสดจิากกิจิกรรมดำาเนินงานเพื่อการวิิเคราะห์ 
 : EBITDA FFO และ FREE CASHFLOWS
• กรณีศึกษางบักระเเสเงินสดของบัริษัทจิดทะเบีัย์นในตลาดหลักทรัพย์์ฯ 

ผู้ศ.ดร. สันสกฤต วิิจิิตรเลขการ
อาจิารย์์ประจิำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จิุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



รหััสหัลัักสูตร A 09

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี บััญชีี วิันละ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี วิันละ 7.00 ชีม.

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำ�หัรับองค์กรที่มิใช่สถ�บันท�งก�รเงิน
            (ปรับปรุง 2564)

TFRS 9 AND RELATED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
    FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS

ผู้ศ.ดร. วิิศรุต ศรีบุัญนาค
อาจิารย์์ประจิำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จิุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

UPDATE การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
เพื่อความเป็นสากลของงบการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน สามารถแยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

Day 1 ปฐมพันธ์ 
(Primary Instruments)

• เคร่ืองมือทางการเงิน: สินทรัพย์์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  
 และตราสารทุน
• การวัิดม้ลค่า และการรับัร้�ราย์การสินทรัพย์์ทางการเงิน
• การเปิดเผู้ย์ข�อม้ลเก่ีย์วิกับัควิามมีนัย์สำาคัญ: ม้ลค่าตามบััญชีี  
 ม้ลค่ายุ์ติธรรม และราย์ได�/ค่าใชี�จ่ิาย์/กำาไร/ขาดทุน
• การวัิดผู้ลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว่ิาจิะเกิดข้ึน (ECL) และ
 การเปิดเผู้ย์ข�อม้ลเก่ีย์วิกับัควิามเส่ีย์งด�านเครดิต
• การตัดราย์การและการเปล่ีย์นแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
• การวัิดม้ลค่า การรับัร้� การตัดราย์การ การเปิดเผู้ย์ข�อม้ลเก่ีย์วิกับั 
 หน้ีสินทางการเงิน และควิามเส่ีย์งด�านสภาพคล่อง
• การชีำาระหน้ีสินทางการเงินด�วิย์ตราสารทุน 
 ทางเลือกในการวัิดม้ลค่ายุ์ติธรรม และอนุพันธ์แฝง

Day 2 อนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง 
(Derivatives and hedge accounting)

• ผู้ลกระทบัของอัตราแลกเปล่ีย์นเงินตราต่างประเทศ
• ลักษณะและเง่ือนไขของอนุพันธ์ และการบััญชีีป้องกันควิามเส่ีย์ง
• สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วิงหน�า (FX Forward)
• สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วิงหน�า 
 (FX Call Option)
• สัญญาแลกเปล่ีย์นอัตราดอกเบ้ีัย์ (Interest Rate Swap: IRS)
• การเปิดเผู้ย์ข�อม้ลเก่ีย์วิกับัการบััญชีีป้องกันควิามเส่ีย์ง
• การเปิดเผู้ย์ข�อม้ลเก่ีย์วิกับัควิามเส่ีย์งด�านตลาด (Market Risk) 
 ทางเลือกในการวัิดม้ลค่ายุ์ติธรรม และอนุพันธ์แฝง

อััตราค่่าสััมมนา

วันล้ะ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า

อัาหารกล้างวันแบบบุฟเฟต์ 

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิันที่ เวิลา สถานที่

       วัินจัินทร์ท่ี 20 ธันวิาคม 2564 
และ วิันพฤหัสบัดีที่ 23 ธันวิาคม 2564

9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็ังคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



รหััสหัลัักสูตร A 11

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี  บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA)  บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS 16 สัญญาเช่าปี 65 
สารพันปัญหาในทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข 
และการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid – 19

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

	 •	 หลัักการบััญชีีสำหรับัสัญญาเชี่า	ภายใต้้มาต้รฐาน
	 	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบัับัที�	16			
	 	 ทางด้้านผู้้้เชี่าแลัะผู้้้ให้เชี่า
	 •	 การบััญชีีสำหรับัสัญญาเชี่าด้้านผู้้้เชี่า	ต้ามมาต้รฐาน	
	 	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบัับัที�	16
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรก
	 -	 การรับร้�ค่่าเช่่าและค่่าเสื่่�อมราค่า
	 -	 การทบทวนการด้�อยค่่า
	 -	 การเปิดิ้เผยข้�อม้ลด้�านผ้�เช่่า
	 •	 การบััญชีีสำหรับัผู้้้ให้เชี่า	
	 	 ต้ามมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน	 
	 	 TFRS	ฉบัับัที�	16
	 -	 การจัดั้ปิระเภทสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรก
	 -	 การรับร้�รายได้�ค่่าเช่่า
	 -	 การเปิดิ้เผยข้�อม้ลเก่�ยวกับผ้�ให้�เช่่า
	 •	 วิิธีีปฏิิบััติ้ทางสัญญาเชี่าทั�วิไปแลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้	
	 	 รายการประกอบัควิามเข้้าใจ

	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรกและรายการในภายห้ลัง
	 -	 ค่่าเช่่าค่งท่�
	 -	 ค่่าเช่่าผันแปิรตามด้ัช่น่
	 -	 ค่่าเช่่าผันแปิรตามยอด้ข้ายห้รอ่การใช่�สื่น่ทรัพย์อ�างอ่ง
	 •	 วิิธีีปฏิิบััต้ิต้ามสัญญาเชี่าสินทรัพย์ที�มีม้ลัค่าต้�ำแลัะ
	 	 สัญญาเชี่าระยะสั�นแลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการ
	 	 ประกอบัควิามเข้้าใจ	(ข้้อยกเวิ้นในการรับัร้้รายการ)
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรกและรายการในภายห้ลัง
	 •	 การวิัด้ม้ลัค่าใหม่ข้องสัญญาเชี่าทางด้้านผู้้้เชี่าแลัะ 
	 	 ต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการประกอบัควิามเข้้าใจ
	 -	 สื่่ทธิ่ข้ยายอายุสื่ัญญาเช่่าออกไปิ
	 -	 การเพ่�มข้อบเข้ตข้องสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การลด้ข้อบเข้ตข้องสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การลด้อัตราค่่าเช่่า
 •	 สารพันประเด้็นปัญหาในทางปฏิิบััต้ิแลัะแนวิทาง
	 	 แก้ไข้
	 •	 แนวิปฏิิบััต้ิฯ	มาต้รการผู่้อนปรนชีั�วิคราวิ
	 	 ทางเลัือกเพิ�มเต้ิมทางบััญชีีในสถานการณ์์	COVID-19	
	 	 สำหรับัผู้้้เช่ีา
	 	 (COVID	-	19	-	RELATED	RENT	CONCESSIONS)	
	 	 แลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการประกอบัควิามเข้้าใจ

วิันที่ เวิลา สถานที่

วัินพุธที่ 22 ธันวิาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็ังคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

รศ.ดร. วิรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจิารย์์ประจิำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จิุฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบัับัที ่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรบััปรุง 2564)
 ฉบัับัที ่ 23 ต�นทุนการก้�ย์ืม (ปรบััปรุง 2564)
 ฉบัับัที ่ 36 การด�อย์ค่าของสินทรัพย์์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที ่ 38 สินทรัพย์์ไม่มีตวัิตน (ปรบััปรุง 2564)
 ฉบัับัที ่ 40 อสังหาริมทรัพย์์เพื่อการลงทุน (ปรบััปรุง 2564)
 
 
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบัับัที่ 5  สินทรัพย์์ไม่หมุนเวิีย์นที่ถือไวิ�เพื่อขาย์และการดำาเนินงานที่ย์กเลิก (ปรับัปรุง 2564)

 
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 การเปลี่ย์นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจิากการรื้อถอน การบั้รณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล�าย์คลึงกัน

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



TFRS 16 สัญญาเช่าปี 65 
สารพันปัญหาในทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข 
และการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid – 19

รหััสหัลัักสูตร A 12

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 64 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบัับัที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 23 ต�นทุนการก้�ย์ืม (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 36 การด�อย์ค่าของสินทรัพย์์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 38 สินทรัพย์์ไม่มีตัวิตน (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 40 อสังหาริมทรัพย์์เพื่อการลงทุน (ปรับัปรุง 2564)
 
 
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบัับัที่ 5  สินทรัพย์์ไม่หมุนเวิีย์นที่ถือไวิ�เพื่อขาย์และการดำาเนินงานที่ย์กเลิก (ปรับัปรุง 2564)

 
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 การเปลี่ย์นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจิากการรื้อถอน การบั้รณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล�าย์คลึงกัน

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า

อัาหารกล้างวันแบบบุฟเฟต์ 

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รศ.ดร. วิรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจิารย์์ประจิำคณะพาณชิีย์ศาสตร์และการบัญัชี ีจิฬุาลงกรณ์มหาวิทิย์าลัย์

วิันที่ เวิลา สถานที่

วิันศุกร์ที่ 24 ธันวิาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็ังคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีินส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



รหััสหัลัักสูตร A 17

รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิดจากการตรวจสอบของสรรพากร และวิธีป้องกัน

CPD
ผู้้�ทำบััญชีี อื่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชีม.

รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิด
และเทคนิคการป้องกัน

วิันที่ เวิลา สถานที่

วิันศุกร์ที่ 17 ธันวิาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควิีนส์ปาร์ค

(สุขุมวิิท 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

• การพิส้จิน์หลักฐานให�สรรพากรย์อมรบััทำาอย์่างไร 
 เมื่อไม่มีใบัเสรจ็ิ หรือพิส้จิน์ผู้้�รับัไม่ได�
• สำาเนาบััตรประชีาชีนกบััการบัันทึกราย์จิ่าย์และพิส้จิน์ราย์จิ่าย์ 
 ของกิจิการ
• การบัันทึกราย์จ่ิาย์กรณีหลักฐานการจิ่าย์ระบัุช่ืีอบัุคคลอื่น
• ควิามเหมือนและควิามต่าง ค่ารับัรองหรือส่งเสริมการขาย์หรือ
 ราย์จ่ิาย์ส่วินตัวิ
• ควิามแตกต่างเอกสาร หลักฐานกรณีการจิ่าย์ค่าอาหาร 
 ค่าโรงแรม ค่าใชี�จิ่าย์ในการเดินทาง สำาหรบััราย์จิ่าย์ 
  - ค่ารบััรอง ค่าใชี�จิ่าย์ในการเปิดตัวิสินค�า
  - ค่าใชี�จ่ิาย์ในการเดินทางไปปฏิบััติงาน ค่าอาหารระหว่ิาง 
   ปฏิบััติงาน  
  - ค่าอบัรมสัมมนา ฯลฯ
• ค่าใชี�จิ่าย์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
• ปัญหาการบัันทึกราย์การทรัพย์์สิน กรณี
  - ก้�ย์ืมเงินมาลงทุนในทรัพย์์สิน
  - ค่าใชี�จิ่าย์ในการ test run
  - ค่าใชี�จิ่าย์ในการรื้อถอน ขนย์�าย์เมื่อเลิกใชี�ทรัพย์์สิน
  - กจิิการที่ประกอบักิจิการ VAT & NON VAT
• ปัญหาราย์จิ่าย์เพื่อการวิิจิัย์และพัฒนา
• การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์์สินให�ได�รับัประโย์ชีน์
 ทางภาษี

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

• ปัญหาการหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมของ Goodwill
• ค่าซ่อมแซม
  - การซ่อมแซมกรณีใดเข�าข่าย์ต�องบัันทึกเป็นทรัพย์์สินถาวิร 
   เพื่อตัดค่าเสื่อมราคา
  - การซ่อมแซมกรณีใดท่ีสามารถบัันทึกเป็นค่าใชี�จ่ิาย์ประจิำาปี
   ทั้งจิำานวิน
• การหย์ุดใชี�ทรัพย์์สิน การเลิกใชี�ทรัพย์์สิน การทำาลาย์ทรัพย์์สิน
  - ทรัพย์์สินที่มีตัวิตน
  - ทรัพย์์สินไม่มีตัวิตน
• การลงราย์จ่ิาย์กรณีสินค�าขาดจิากราย์งาน ส้ญหาย์ เสีย์หาย์ 
 ถ้กขโมย์ ถ้กยั์กย์อก
• ราย์จิ่าย์เกี่ย์วิกับัรถย์นต์นั่ง ควิรทำาอย์่างไรให�ได�ประโย์ชีน์ส้งสุด
• ภาระภาษีกับัการตีราคาทรัพย์์สินเพิ่มขึ้นหรือต่ำลง
• ปัญหาการตรีาคาสินค�าคงเหลอืกบััการขาย์สนิค�าในราคาตำ่กว่ิาทนุ 
 และทำลาย์สินค�า ให�สรรพากรย์อมรับั
• ปัญหาเกี่ย์วิกับัการนำาภาษีซื้อต�องห�ามมาลงเป็นราย์จ่ิาย์
 ทางภาษีอากร
• การลงราย์จ่ิาย์ต�องห�ามกรณีใดบั�าง ท่ีมักผิู้ดพลาดและสรรพากร 
 ตรวิจิพบั
• เทคนิคบัริจิาคอย์่างไรเป็นราย์จิ่าย์ได�ส้งสุดทางภาษีอากร
• แนวิทางการตรวิจิสอบัของสรรพากรปี 2564
• ถาม – ตอบั ปัญหา

วิิทย์ากร ผู้้�เชีี่ย์วิชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบัสมัคร
(กรุณาเข้่ยนตัวบรรจังเพ่�อปิระโยช่น์ในการออกใบเสื่รจ็ัรับเง่นและใบรับรองการเข้�าสื่ัมมนา)	

สัมมนาหลัักส้ต้ร		:		.....................................................................................................................................

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

รหัสหลัักส้ต้ร						:								 			วิันสัมมนาวิันที�			:		................................................................................

รหัสหลัักส้ต้ร						:								 			วิันสัมมนาวิันที�			:		................................................................................

เลัข้บััต้รประชีาชีน
ผู้้้เข้้าสัมมนาชีื�อ 

(นาย,นาง,นางสื่าว)....................................................นามสื่กุล.......................................................................

ท่�อย้่เลข้ท่�..........................................ห้ม้่บ�าน/อาค่าร.....................................................................................

ห้ม้่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แข้วง/ตําบล......................................เข้ต/อําเภอ...................................	

จัังห้วัด้...............................................รห้ัสื่ไปิรษณ่ย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์ม่อถ่อ.....................................................................

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

ใบัเสร็จรับัเงิน
  ออกใบเสื่ร็จัในนามผ้�เข้�าสื่ัมมนา

  อ่�น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

ช่่�อ.................................................................................................................................................................

เลข้ปิระจัําตัวผ้�เสื่่ยภาษ่อากร....................................................................	 	สื่ํานักงานให้ญ่	 	สื่าข้าท่�........

ท่�อย้่..............................................................................................................................................................

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

สําหรับัผู้้้ประสงค์จะนบััชีั�วิโมงการพัฒนาควิามร้้ต้่อเนื�องทางวิิชีาชีีพ	(CPD)	กรุณ์าระบั ุ

  ผ�้ทําบัญช่่	 									บัตรปิระช่าช่นเลข้ท่�			

  ผ้�สื่อบบัญช่่	(CPA)						เลข้ทะเบ่ยน	

ข้ั�นต้อนการสมัครแลัะชีําระค่าสัมมนา
ก่อนวัินสัมมนา กรุณาแฟกซ์	ห้ร่อ	สื่่งใบสื่มัค่รทางอ่เมล์เพ่�อสื่ํารองท่�นั�ง 
	 กรณ่ม่ปิัญห้าการจััด้ทําเช่็ค่	สื่ามารถต่ด้ต่อเจั�าห้น�าท่�เพ่�อช่ําระค่่าสื่ัมมนาห้ลังวันสื่ัมมนา
 
 แฟกซ	์:	02-884-5111			E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ในวิันสัมมนา	 ช่ําระค่่าสัื่มมนาเป็ินเง่นสื่ด้	ห้ร่อ	เช็่ค่บร่ษัท 
	 พร�อมรับบัตรสื่ัมมนาเพ่�อลงทะเบ่ยนและรับเอกสื่าร

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



บััญชีีสำาหรับัโอนเงินค่าสัมมนา
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย์ เลขทีบ่ััญชีี 758-2-55412-3 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล�า บััญชีีออมทรัพย์์  
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บััญชีี 909-0-12139-4 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล�า บััญชีีออมทรัพย์์ 
ธนาคารไทย์พาณิชีย์์  เลขที่บััญชีี 264-2-33575-8 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล�า บััญชีีออมทรัพย์์

คำ�แนะนำ�ก�รเดินท�ง
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค (สุขุมวิท 22)   โทรศัพท์ 02-059-5555
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีพร้อมพงษ์	ออกทางออกที่	6	เดินมาทางสวนเบญจสิริ	เข้�ประตู 2 ของสวนเบญจสิริิ เดินเล�ะเข้�ม�ในสวนประม�ณ 100 เมตร  
 มีประตูลัดเข้�ท�งด้�นหลังของโรงแรม หรือ เดินม�ด้�นหลังสุดของสวน จะมีประตูท�งออกและเลี้ยวขว� เพื่อเข้�ท�งประตูด้�นหน้�ของโรงแรม
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ในสุขุมวิท	22	ห่างจากปากซอย	ประมาณ	500	เมตร	มีลานจอดรถ	1,200	คัน	อยู่ในอาคารโรงแรม
โรงแรม เรเนซองส์ ร�ชประสงค์   โทรศัพท์ 02-125-5000
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีชิดลม	ออกทางออกที	่2	โรงแรมอยู่ระหว่างโรงเรียนมาแตร์เดอีและอาคารมณียา	ห่างจากสถานี	BTS	ชิดลม		 	 	
	 ประมาณ	50	เมตร
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ระหว่างโรงเรียนมาแตร์เดอีีและอาคารมณียา	กรณีลงจากทางด่วนทางออกเพลินจิตฝั่งใต้	มาตามถนนสุขุมวิท
	 ผ่านสี่แยกชิดลม	ประมาณ	100	เมตร	เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรม	มีลานจอดรถ	300	คัน	อยู่ในอาคารโรงแรม


