
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุมเครื่องมือทางการเงิน” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบ
วิชาชีพและผูที่เกี่ยวของ ไดรับความรูความเขาใจภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือ

ทางการเงิน ซึ่งมีความซับซอนและเปนเรื ่องใหมสําหรับประเทศไทย โดยขอดีของมาตรฐานฉบับนี้จะชวยให                 

งบการเงินของกิจการสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและการบริหารความเสีย่ง ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต   

มากข้ึน

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ในวันอังคารท่ี 29 ตุลาคม  2562

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ชองทางการสมัคร

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เปนดานบัญชี 7 ช่ัวโมง

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

เร่ือง “ครบเคร่ืองเร่ืองบญัช ีกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ”



เรื่อง “ครบเครื่องเรือ่งบัญชี กลุมเครื่องมอืทางการเงิน”

กาํหนดการสัมมนา 

 หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น. 

 3. นบัชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบญัชี 7 ชั่วโมง 

4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

 TAS 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
• คํานิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน สนิทรัพยทางการเงิน และ

หนี้สินทางการเงนิ

• การจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน

• ประเด็นอ่ืนสําหรับการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน

TFRS 9 เครือ่งมือทางการเงิน
• การจัดประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงนิ

TFRS 9 เครือ่งมือทางการเงิน (ตอ)

    • การดอยคาของเคร่ืองมอืทางการเงนิ

• การบัญชปีองกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) 

 TFRS 7 การเปดเผยเครื่องมือทางการเงิน 
    • การเปดเผยรายการเคร่ืองมอืทางการเงนิ

    • การเปดเผยอ่ืนที่เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงนิ

  

ดร. ธนาดล  รกัษาพล
นักวิชาการคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร



ใบสมัครเขารวมสัมมนา 
เร่ือง  “ครบเคร่ืองเร่ืองบัญชี กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน” 

วันอังคารที่ 29 ตลุาคม 2562 
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 

 

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

เลขท่ีบัตรประชาชน �-����-�����-��-� 

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

หนวยงาน ............................................................................................................................................................ 
เงื่อนไขในการอบรม 

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น   ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได 
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน 
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา        

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

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

โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486 
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันท่ีอบรมเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จส้ินการอบรม 

 

โปรดนําเอกสารน้ีไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

      แ  แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

  
สําหรับธนาคาร  : For Bank Only 

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

      
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หลักสูตร (Ref No.1) :  �  0829102562 

 Company Code  :  9488 

ช่ือผูเขารวมสัมมนา 
 

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

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

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

เลขที่บัตรประชาชน  (Ref  No. 3) : 
…………………………………………………                                         วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 

จํานวนเงิน (บาท)  
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 
1,000 

(หนึ่งพันบาทถวน) 

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