
 
 
 
 

 
 
 

สัมมนา   

เร่ือง “ทาํความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการวิเคราะหหลักทรัพย 
: ศึกษาจากขอมลูเผยแพรใน www.settrade.com” 

 

การจัดสัมมนา เรื่อง “ทําความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการวิเคราะหหลักทรัพย : ศึกษาจาก 
ขอมูลเผยแพรใน www.settrade.com”  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูท่ีสนใจท่ัวไป   
ไดเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ตลอดจนสามารถ       
ใชประโยชนจากขอมูลในงบการเงินชวยในการวางแผน บริหารจัดการ และตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยในการสัมมนาครั้งนี้จะทําการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ท่ีเผยแพรทาง www.settrade.com ในหัวขอ Fact Sheet ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบมาตรฐานแตใหคุณคากับการ
ตัดสินใจท่ีสูงมากเปนหลัก เพ่ือประโยชนในการลงทุนในหลักทรัพยอีกดวย 
 
 
 

สถานท่ีจดัสมัมนา  

 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม  2561 

 ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สขุมุวทิ 11  กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผูสนใจเขารวมสัมมนา   กรุณาสํารองท่ีนั่งดวยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระ 

คาธรรมเนียมผานธนาคาร จํานวน 1,000 บาท เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา   

 
 

การสัมมนา เรื่อง ““ทําความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการวิเคราะหหลักทรัพย : ศึกษาจากขอมูล
เผยแพรใน www.settrade.com” สามารถ   นับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของ ผูทําบัญชี และผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต  เปนวิชาบัญชีได 7 ชัว่โมง  

 
 

*** ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 0 2547 4486  ในวนัและเวลาราชการ *** 
 
 
 

 

สวัสดกิารกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 

http://www.settrade.com/�
http://www.settrade.com/�


 

 

 

 

 

 
 

กําหนดการสมัมนา 
เรื่อง    “ทําความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการวิเคราะหหลักทรัพย :  

ศึกษาจากขอมูลเผยแพรใน www.settrade.com”  

วันพุธท่ี 18 กรกฎาคม  2561 

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท 11  กรงุเทพมหานคร 
 

เวลา เนื้อหา วิทยากร 
 

08.00 – 08.30 น. 
 

08.30 – 12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.15 – 17.00 น. 
 
 
 
 
 

 

ลงทะเบยีน 
 

• การวิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินแบบยอ 
- TFRS ท่ีเก่ียวของ  
- ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินแบบยอ 
- การวัดมูลคาของรายการทางบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
- ขอพึงระวัง และขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตองการ 

• การวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 
- TFRS ท่ีเก่ียวของ 
- ความหมายของรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 
- ตัวแบบการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน 
- มุมมองท่ีไดจากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- ขอพึงระวัง และขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตองการ 

• การวิเคราะหงบกระแสเงินสดแบบยอ 
- TFRS ท่ีเก่ียวของ 
- ความหมายของรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบยอ 

     - มุมมองท่ีไดจากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
     - ขอพึงระวัง และขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตองการ 

• ทําความเขาใจอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและความเช่ือมโยงถึง
มูลคากิจการ 

• การวิเคราะหอัตราการเปล่ียนแปลง (ยอดขาย ตนทุนขาย รายไดรวม 
คาใชจายรวม และ กําไรสุทธิ) 

• การวิเคราะหวงจรเงินสด 
 

     

 ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ  

 

        

    หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น. 
       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 – 13.15 น.  
       3. นับชั่วโมง CPD ไดท้ังผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชัว่โมง  
       4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท 

สวสัดกิารกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 

 



 

ใบสมัครเขารวมสัมมนา 
เรื่อง  “ทําความเขาใจ TFRS เพ่ือประโยชนการวิเคราะหหลักทรัพย :  

ศึกษาจากขอมูลเผยแพรใน www.settrade.com 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อ   ..…………………....................................... นามสกุล  ………………………………………………….………….... 

เลขท่ีบัตรประชาชน �-����-�����-��-� 

โทรศัพท  ................................................... โทรสาร ............................................................................. 

หนวยงาน ............................................................................................................................................................ 
หมายเหต ุ

1. กรุณานําใบสมัครพรอมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเขารวมสัมมนา 
2. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา        

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได  
3. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % 
4. หากผูสมัครตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาท่ีเบอร 0 2547 4486 

หรือ email : welfare@dbd.go.th 
5. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม   โปรดแจง

มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486 
 

โปรดนําเอกสารน้ีไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

      แ  แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

  
สําหรับธนาคาร  : For Bank Only 

  สาขา............................. วันท่ี................................ 

      
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หลักสูตร (Ref No.1) :  �  0518072561 

 Company Code  :  9488 

ช่ือผูเขารวมสัมมนา 
 

…………………………………………………
…………………………………….…………… 

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :  
………………………………………………………………………………..…… 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

เลขที่บัตรประชาชน  (Ref  No. 3) : 
…………………………………………………                                          วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

จํานวนเงิน (บาท)  
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 
1,000 

(หนึ่งพันบาทถวน) 

ช่ือผูนําฝาก..................................…..... 
 

 

http://www.settrade.com/�
mailto:welfare@dbd.go.th�

	สถานที่จัดสัมมนา

