สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 21/2286Z

CPD

ผูทำบัญชี : บัญชี 4 ชั่วโมง

CPA นับชั่วโมงไมเปนทางการได

* เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ

TFRS 15 TFRS 16 และ TFRS 9
พรอม Update วิธีปฏิบัติ ขอผอนปรน ลาสุด

หัวขอสัมมนา
1. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
- หลักการสําคัญในการรับรูรายไดตาม TFRS 15
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดตาม TFRS 15
- การรับรูรายไดกรณีธุรกรรมซับซอนและประเด็นที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการรับรูรายได
- ตัวอยางและขอควรระวังในการรับรูรายไดตาม TFRS 15
2. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16
เรื่อง สัญญาเชา
- หลักการสําคัญของสัญญาเชาตาม TFRS16
- การพิจารณาสัญญาเชาทางดานผูเชาและผูใหเชา
- การบัญชีสัญญาเชาทางดานผูเชาและผูใหเชา
- วิธีปฏิบัติสำหรับขอผอนปรนในการรับรูรายการสัญญาเชา
ในชวงสถานการณ Covid 19
3. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
และวิธีปฏิบัติในปจจุบันสำหรับการจัดประเภทรายการ
- การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
สำหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยราคาทุนตัดจำหนาย
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
- การดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน
- การบัญชีสำหรับการปองกันความเสี่ยง
- วิธีปฏิบัติสำหรับขอผอนปรนเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับ
การวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินในชวงสถานการณ Covid-19
4. ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับนี้
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ ชาญสุวรรณ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาทางบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยชื่อดัง
ประกาศนียบัตรมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย
(Dif TFR)

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.30 น.

อัตราคาสัมมนา

พิเศษ!!

สมาชิกทานละ
2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท
บุคคลทั่วไปทานละ 2,500 + VAT 175 = 2,675 บาท
“รับชำระเงินผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคารเทานั้น”

เงื่อนไขการอบรม
ผูเรียนตองมี User Zoom สวนตัว
หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร
ชำระเงินผานระบบ QR Code หรือโอนเงินผานธนาคาร
ผูเขาอบรมสามารถสอบถามคำถามไดระหวางการอบรม
มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 mb

สำรองที่นั่งออนไลนที่ www.dst.co.th โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, Mobile 086-307-2136

CPD
ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ

ผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง

ได้

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กําหนด)

1

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีตองแจงเลขบัตรประชาชน และเลขที่ผูสอบบัญชี
(ถามี) ณ ตอนจองสัมมนา หรือกอนการสัมมนา
คลิกเพื่อลงทะเบียน

ชำระเงิน
(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

2

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)

• แบบฟอรมลงทะเบียนสัมมนา Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Forms)

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน

กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง ตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชน

• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

แบบฟอรมตัวอยาง

กดปุ่ ม

เพิ่มไฟล์

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1.
2.
3.
4.

กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
ผูเขาสัมมนาตองกรอกขอมูล ผาน Google Forms
ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน

5. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผานโปรแกรม Zoom

1.
2.
3.
4.

ผูทำบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูทําบัญชีสามารถใชอัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
1. ผูสอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการได ตามจำนวนชั่วโมง
แทนการนับชั่วโมง CPD ไดจํานวน 1 ชม.
ที่เขาอบรมจริง
ผูเขาสัมมนาตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชน ใน Google forms
2. ผูเขาสัมมนาตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออกจากโปรแกรม
ผูเขาสัมมนาตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออกจากโปรแกรม
3. เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาสัมมนาทุกคน
เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ครั้ง กอนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ครั้ง กอนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ครั้ง
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ครั้ง
ชวงเชา กอนการอบรม และจบการอบรมชวงเชา
ชวงเชา กอนการอบรม และจบการอบรมชวงเชา
ชวงบาย กอนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ชวงบาย กอนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
** การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเองเทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได **

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

