ขอเชิญเข้ าร่ วมสั มมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

เรื่อง “ Update ประเด็นสํ าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561 ”
การจัดสัม มนา เรื่ อง “Update ประเด็นสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ปี 2561” ในครั้ ง นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บงั คับใช้ใน
ปี 2561 พร้อม Update เรื่ องที่ออกใหม่ เป็ นการส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ่ งจะส่ งผลให้ขอ้ มูลงบการเงิ นมีคุณภาพ และมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อผูน้ าํ ข้อมูลไปใช้
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องฟิ นิกซ์ 1- 6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
ช่ องทางการสมัคร
กรุ ณาสํ ารองที่นั่งด้ วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ มทีก่ าํ หนด
พร้ อมทั้งชําระค่ าธรรมเนียมผ่ านธนาคาร จํานวน 1,000 บาท
เข้ าบัญชี สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขา
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผู้ทาํ บัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่ วโมง CPD เป็ นด้ านบัญชี 7 ชั่วโมง
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

กําหนดการการจัดสั มมนา
หัวข้ อ “Update ประเด็นสํ าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561”
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องฟิ นิกซ์ 1-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
เวลา

การดําเนินการ

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 - 12.15 น.

 TFRS 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
- เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS 15 และ TAS 18
- ตัวแบบการรับรู ้รายได้ 5 ขั้นตอนตาม TFRS 15
- ประเด็นที่กิจการพึงระวัง
- ผลกระทบที่อาจมีต่อกิจการหลายอุตสาหกรรม
 ร่ าง TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (สํ าหรับกิจการทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน)
- เครื่ องมือทางการเงินตามขอบเขตของ TFRS 9
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
- ตัวแบบการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
- การบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือทางการเงิน
-ผลกระทบที่มีต่อกิจการ

13.15 – 17.00 น.

 ร่ าง TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ า
- เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS 16 กับ ม.บช. 17
- แนวทางการพิจารณาสัญญาว่าสัญญาใดเป็ นสัญญาเช่า
- การบันทึกบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง
- ผลกระทบทีม่ ีต่อกิจการ
 ประเด็นทีอ่ าจส่ งผลต่ อตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับใหม่

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชัว่ โมง CPD ได้ท้ งั ผูท้ าํ บัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นเนื้อหาทางด้านบัญชี 7 ชัว่ โมง
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์
ประถมศรี เมฆ

ใบสมัครเข้ าร่ วมสั มมนา

เรื่อง “Update ประเด็นสํ าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561”
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องฟิ นิกซ์ 1-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
ชื่อ ..…………………....................................... นามสกุล …………………………………………………
เลขทีบ่ ัตรประชาชน - โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ...............................................................................
หน่ วยงาน .............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. กรุ ณานําใบสมัครพร้อมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริ งมายืนยันการเข้าร่ วมสัมมนา
2. กรณี ชาํ ระค่าธรรมเนียมแล้ว ผูส้ มัครไม่สามารถเข้าร่ วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการพัฒนาธุ รกิจการค้า
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านชําระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ข้าสัมมนาแทนได้
3. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
4. หากผูส้ มัครต้องการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั กรุ ณาส่ งใบ Pay i n พร้อมชื่อบริ ษทั มาที่เบอร์ 0 2547 4486
หรื อ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูส้ มัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม
โปรดแจ้งมายังสวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร์ 0 2547 4486
แ แบบฟอร์ มการชํ าระเงินผ่ าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
Company Code : 9488

สํ าหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสู ตร(Ref No.1) :

0420062561

เบอร์ โทรศัพท์ (Ref No.2) :
…………………………………… ………………………………………………………..……
…………………………………… ณ ห้องฟิ นิกซ์ 1-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชนั่ เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
เลขทีบ่ ัตรประชาชน (Ref No. 3) : ……………………………………
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ชื่อผู้เข้ าร่ วมสั มมนา

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(หนึ่งพันบาทถ้ วน)

ชื่อผู้นําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนีไ้ ปชําระเงินสดผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย 1 ท่ าน ต่ อ 1 ใบสมัคร (ค่ าสมัครยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียมธนาคาร)

