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วันอังคารที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)   

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)   

สัมมนาพิจารณ์ รอบสุดท้าย!

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 หลังจากท่ีมีการรอคอยติดตามกนัมาระยะเวลาหน่ึง

แล้ว เริ่มเข้าใกล้เวลาท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ในปี 2562 

สบืเนือ่งจาก TFRS 9 มีการพจิารณาในขัน้ตอนเกอืบสดุท้าย

และใกล้วันที่มีผลบังคับใช้โดยยังคงเป็นไปตาม Roadmap 

คือวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการจัดสัมมนาพิจารณ์มาตั้งแต ่
ปี 2559 ด้วยตระหนักว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ กลุ่มนี ้
จะช่วยให้เคร่ืองมอืทางการเงนิในงบการเงนิแสดงข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินท้ังในแง่ของการจัดประเภท
และวัดมูลค่า การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตทางการเงินของโลกได้อย่างครบถ้วน 
อย่างไรก็ตามอาจส่งผลให้ทุกธุรกิจท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงิน
และไม่ใช่สถาบันการเงินต้องจัดเตรียมข้อมูลและระบบต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเงิน เช่น ระบบหลักในการด�าเนินธุรกิจ 
(Core system) เพื่อจัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทาง 
การเงินให้สะท้อนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ และการใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate) มาวัดมูลค่า 
เครื่องมือทางการเงิน ตลอดจนการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน (loss allowance) โดยพิจารณาผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวการณ์และฐานะเปิดต่อความเส่ียง 

ของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงลูกหนี้การค้าของกิจการ เป็นต้น 
ดังน้ันธุรกิจใดที่มีเครื่องมือทางการเงิน เช่น ลูกหน้ีการค้า เงินให้
กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า หรือ เงินกู้ยืม เป็นต้น เป็นธุรกิจที่
ต้องประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

 ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่าน
นับถอยหลังเข้าสู่ TFRS 9 (The Final Countdown 

to TFRS 9) เพื่อเตรียมพร้อมในการถือปฏิบัติให้ทันเวลา 
ก่อนปี 2562 เพ่ือทราบถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS9 
ของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และแนวทาง 
การแก้ปัญหา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงขอเรียนเชิญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน (CFO) ของบริษัท/หน่วยงานท่าน เข้าร่วมสัมมนา

พจิารณ์รอบสดุท้าย (The Final Countdown to TFRS 9) 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 เรือ่ง เครือ่ง

มือทางการเงิน (TFRS 9) : ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการ

ปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น 

จากการท่ีองค์กรของท่านได้มีการประเมินผลกระทบและ

ประเด็นต่าง ๆ จากการน�ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้

ผลการศึกษาที่ผ่านมา

ประเด็นปัญหา 

ผลกระทบ

และการปฏิบัติในช่วงการ

เปลี่ยนแปลง  



ก�าหนดการ..

ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาพิจารณ์  

โทร. 02 685 2592 (คุณจิราวรรณ) และ 02 685 2570 (คุณอมรารัตน์)

E-mail : Jirawan.pu@fap.or.th และ Ammararat.wi@fap.or.th    @FAP.FAMILY 

เนื้อหาหลักในการสัมมนา

  ภาพรวมและความเป็นมา TFRS 9 (Background) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส�าคัญของการบัญชีเกี่ยวกับ 

      เครื่องมือทางการเงิน: ข้อดี และข้อเสียของการน�า TFRS 9  
      มาใช้

  ผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS 9 ของคณะกรรมการ 
      ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี และแนวทางการแก้ปัญหา

  ประเด็นปัญหาและผลกระทบและข้อมูลที่ได้มาจาก 
      การสัมมนาพิจารณ์ครั้งก่อน ๆ

- การจัดประเภท และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
   และหนี้สินทางการเงิน
- การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
- การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

  การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ TFRS 9 (Final Countdown to TFRS 9) 

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่

 
ผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจดทะเบียน 
      ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
      ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  สมาชิกสมาคมธนาคารไทย 
  สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย 
  สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัย 
  ผู้ลงทุนและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ ์
  นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  นักวิเคราะห ์

ช่วงแรก :

 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

 09.00-09.15 น. เปิดการสัมมนา โดย  นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

 09.15-10.00 น.   ภาพรวมและความเป็นมา TFRS 9 (Background) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส�าคัญของการบัญชีเกี่ยวกับ 

      เครื่องมือทางการเงิน : ข้อดี และข้อเสียของการน�า TFRS 9 มาใช้
  ผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ IFRS 9 ของคณะกรรมการก�าหนด 

      มาตรฐานการบัญชี และแนวทางการแก้ปัญหา
  ประเด็นปัญหาและผลกระทบและข้อมูลที่ได้มาจากการสัมมนา 

      พิจารณ์ครั้งก่อน ๆ
  การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง

 10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา/กาแฟ (ประมาณ 15 นาที)

 ช่วงที่สอง :

 10.15-11.15 น.   เสวนาโดยแยกกลุ่มตามความเหมาะสม  (Break-out sessions) 
      รับฟังผลกระทบของกิจการ

 11.15-11.30 น.   พัก 15 นาที

 11.30-12.00 น.   สรุปผลการสัมมนา

วิทยากรโดย..    

รศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล   
- ประธานกรรมการคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ

- กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ

- กรรมการในคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
- หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
   สอบบัญชี จ�ากัด

นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์

- ผู้อ�านวยการ ฝ่ายนโยบายการก�ากับสถาบันการเงิน
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์

- ผู้อ�านวยการ ฝ่ายก�ากับบัญชีตลาดทุน
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ หลักทรัพย ์
   และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


