
สวสัดิการกรมพฒันาธรุกิจการคา้ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เร่ือง “ Update ประเดน็สําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ปี 2561 ”

          การจดัสัมมนา เร่ือง “Update ประเด็นสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561” ในคร้ังน้ี            

มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดท้ราบถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีบงัคบัใชใ้น 

ปี 2561 พร้อม Update เร่ืองที่ออกใหม่ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงจะส่งผลให้ขอ้มูลงบการเงินมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพต่อผูน้าํขอ้มูลไปใช้

กรุณาสํารองที่น่ังด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มทีก่าํหนด 

พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จํานวน 1,000 บาท 

เข้าบัญชีสวสัดิการกรมพฒันาธุรกจิการค้า  ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ในวนัพุธที ่20 มถุินายน 2561

ณ  ห้องฟินิกซ์ 1- 6 อาคารอมิแพค็เอก็ซิบิช่ัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพบัญชี

ช่องทางการสมัคร

วัน/สถานท่ีสัมมนา

ผู้ทาํบัญชี / ผู้สอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เป็นด้านบัญชี 7 ช่ัวโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่0 2547 4486 ในวนัและเวลาราชการ



สวสัดิการกรมพฒันาธรุกิจการคา้

หัวข้อ  “Update ประเด็นสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ปี 2561”

วนัพธุที ่20 มถุินายน 2561

ณ  ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคารอมิแพค็เอก็ซิบิช่ัน เซ็นเตอร์ เมอืงทองธานี

กาํหนดการการจัดสัมมนา 

เวลา การดําเนินการ วทิยากร

08.00 - 08.30 น.

08.30 - 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

 TFRS 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง TFRS 15 และ TAS 18 

- ตวัแบบการรับรู้รายได ้5 ขั้นตอนตาม TFRS 15

- ประเด็นท่ีกิจการพึงระวงั

- ผลกระทบท่ีอาจมีต่อกิจการหลายอุตสาหกรรม

 ร่าง TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิ (สําหรับกจิการทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ)

- เคร่ืองมือทางการเงินตามขอบเขตของ TFRS 9

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน

- ตวัแบบการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน

-ผลกระทบท่ีมีต่อกิจการ

 ร่าง TFRS 16 เร่ืองสัญญาเช่า

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง TFRS 16 กบั ม.บช. 17

- แนวทางการพิจารณาสญัญาวา่สญัญาใดเป็นสญัญาเช่า

- การบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

- ผลกระทบท่ีมีต่อกิจการ

 ประเดน็ทีอ่าจส่งผลต่อตลาดทุนทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการรายงานการเงนิฉบบัใหม่

    

ดร.สมศกัด์ิ 

ประถมศรีเมฆ

 หมายเหตุ : 1. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00น.

       2. พกัรับประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งเวลา 12.15 – 13.15 น. 

 3. นบัชัว่โมง CPD ไดท้ั้งผูท้าํบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นเน้ือหาทางดา้นบญัชี 7 ชัว่โมง 

4. ค่าสมคัรสมัมนา 1,000 บาท



ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา 

เร่ือง  “Update ประเด็นสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561” 

วนัพธุที ่20 มถุินายน 2561 

ณ  ห้องฟินิกซ์ 1-6  อาคารอมิแพค็เอก็ซิบิช่ัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 

ช่ือ   ..…………………....................................... นามสกุล   ………………………………………………… 

เลขทีบ่ัตรประชาชน    �-����-�����-��-� 

โทรศัพท์  ............................................................ โทรสาร ............................................................................... 

หน่วยงาน ............................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 

1. กรุณานาํใบสมคัรพร้อมหลกัฐานใบนาํฝากธนาคารตวัจริงมายนืยนัการเขา้ร่วมสัมมนา  

2. กรณีชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ ผูส้มคัรไม่สามารถเขา้ร่วมสัมมนาในวนัดงักล่าวได ้สวสัดิการพฒันาธุรกิจการคา้        

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าธรรมเนียมท่ีท่านชาํระแลว้ แต่อนุโลมใหส้ามารถเปล่ียนตวัผูเ้ขา้สัมมนาแทนได้ 

3. ค่าสัมมนาดงักล่าวไม่สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 

4. หากผูส้มคัรตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั กรุณาส่งใบ         Pay  i n พร้อมช่ือบริษทัมาท่ีเบอร์ 0 2547 4486 

หรือ email : welfare@dbd.go.th   

5. หากผูส้มคัรท่านใดมีความประสงคจ์ะรับประทานอาหารกลางวนั ประเภท เจ มงัสวรัิติ และอาหารอิสลาม 

โปรดแจง้มายงัสวสัดิการก่อนวนัสัมมนา 3 วนัทาํการ ท่ีเบอร์ 0 2547 4486 

 

โปรดนําเอกสารนีไ้ปชําระเงนิสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 1 ท่าน ต่อ 1 ใบสมคัร (ค่าสมคัรยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)  

      แ  แบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 

  

สําหรับธนาคาร  : For Bank Only 

  สาขา............................. วนัที่................................ 

      
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
หลกัสูตร (Ref No.1) :  �  0420062561 

 Company Code  :  9488 

ช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
……………………………………

…………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์ (Ref No.2) :  

………………………………………………………..…… 

ณ หอ้งฟินิกซ์ 1-6  อาคารอิมแพค็เอก็ซิบิชัน่ เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 

เลขทีบ่ัตรประชาชน (Ref  No. 3)  : ……………………………………                                                         วนัพุธที ่20 มถิุนายน 2561 

จํานวนเงิน (บาท)  

จํานวนเงิน (ตัวอกัษร) 

 

1,000 

(หน่ึงพนับาทถ้วน) 

ช่ือผู้นําฝาก..................................…..... 
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