
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวชิาการ
หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs 

ที่ต้องใช้และการเปลีย่นแปลงในปี 2564”
วนัพุธที่  7  เมษายน  2564  เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ  ห้องแมนดาริน A-B ช้ัน 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน  ถนนพระราม 4

รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์         
อาจารย์ประจ าภาควชิาการบัญชี 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา หัวข้อการบรรยาย
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.  สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
 ประเดน็ที่ควรทราบของ TFRSs for PAEsที่ส าคัญในปัจจุบัน

 TFRS 16 สัญญาเช่า
 TFRSs กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ

10.45-12.00 น.  ประเดน็ที่ควรทราบของ TFRSs for PAEs ที่ส าคัญในปัจจุบัน (ต่อ)
 สรุปสาระส าคัญ TFRSs for PAEs ที่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรับใช้ในปี 2564

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงนิ
 นิยามของความมสีาระส าคัญ
 นิยามของธุรกจิ
 การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

13.00-14.30 น.  สรุปสาระส าคัญ TFRSs for PAEs ที่มกีารเปลีย่นแปลงส าหรับใช้ในปี 2564 (ต่อ)

14.45.16.30 น.  ประเดน็ที่ควรทราบของ TFRS for NPAEs ในปัจจุบัน
 ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เร่ือง ข้อก าหนดเพิม่เตมิส าหรับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะเร่ือง ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
และ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ค าถาม-ค าตอบ: สถานการณ์ COVID-19 ส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ
 ตวัอย่างประกอบท าความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า กรณีการยนิยอมลด

ค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ
 เร่ืองอ่ืน ๆ 

16.30-17.00 น.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ

หมายเหตุ  :  -รับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00-13.00 น. 
-รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น. 

ผศ.ดร.สันสกฤต วจิิตรเลขการ  
อาจารย์ประจ าภาควชิาการบัญชี 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
กรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วทิยากรโดย :



เรียน  คุณดุษณ ี/ คุณนุ่น  โทรศัพท์ 02-218-5703, 092-254-3171  E-mail : cualumni@cscoms.com
จากคุณ............................................................................. โทรศัพท์................................................โทรสาร..........................................
E-mail :  ……………………………………………………............................จ านวนเงนิน าฝาก..........................................................บาท
ออกใบเสร็จรับเงนิ/ก ากบัภาษ ีในนาม.....................................................................................................................................................

ส านักงานใหญ่ (ถ้าม)ี  หมายเลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากร...............................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ ............................. ท่าน    บุคคลทั่วไป ............................. ท่าน

ล า
ดบั

ช่ือ – สกลุ ตวับรรจง
โปรดระบุค าน าหน้าช่ือ  

นาย / นาง / นางสาว ให้ชัดเจน

ผู้สอบบัญชี / ผู้ท าบัญชี   โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเลข
บัตรประจ าตวัประชาชน

เลขทีผู้่สอบบญัชี
รับอนุญาต

เลขทีผู้่ท าบัญชี

1

2

3

4

5

** กรุณากรอกใบสมัครและโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-93778-0  ช่ือบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่ง จุฬาฯ” 
( *ภายในวันที่  1 เมษายน 2564)  และกรุณาส่งใบสมัครพร้อมสลปิโอนเงินมาทีส่มาคมฯ 

E-mail : cualumni@cscoms.com
ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย  3 % ของค่าอบรม พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี

ให้กบั  “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 
50 ปี  ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ”  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร   0 9 9300013287 4

สามารถนับช่ัวโมง CPD ได้
ทั้งผู้สอบบัญชี  และผู้ท าบัญชี
ทั้งนี ้อยู่ระหว่างรอการอนุมตัิ

ค่าอบรม ( รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จทีห่น้างาน )
สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ  1,682.24 + VAT  117.76 บาท = 1,800 บาท   
(* หักภาษ ีณ ทีจ่่าย  3 %  =  50.47 บาท )
บุคคลทัว่ไป ท่านละ 1,869.16 + VAT  130.84 บาท =  2,000 บาท 
(* หักภาษ ีณ ทีจ่่าย  3 %  =  56.07 บาท )

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมทางวชิาการ 
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