สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเชาและ
รายไดจากสัญญาทีท่ ํากับลูกคา”
การสัมมนา เรื่อง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชาและรายไดจากสัญญาที่ทํา
กับลูกคา” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงประเด็นสําคัญของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 (สัญญาเชา) และ TFRS 15 (รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา) เพื่อ
เตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑใหมใหถูกตอง รวมถึงสรางความเขาใจในประเด็นที่ผูสอบบัญชี
สื่อสารในรายงานของผูสอบบัญชีดวย

วัน/สถานที่สัมมนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสัมมนา

เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเชาและรายไดจากสัญญาทีท่ าํ กับลูกคา”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS16)
- สัญญาเชาตามมาตรฐาน NPAEs
- การจัดประเภทสัญญาเชา
- การบัญชีสัญญาเชาดานผูเชา
- ความแตกตางของ NPAEs และ PAEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS15)
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา รายไดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย รายไดสัญญากอสราง
- หลักการรับรูรายไดตามมาตรฐาน NPAEs
- หลักการสําคัญในการรับรูรายได
- ตัวอยางและขอควรระวังในการรับรูรายได
- ความแตกตางของ NPAEs และ PAEs

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
อาจารยประจํา ภาควิชาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชีสภา
วิชาชีพบัญชี

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 ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรบั อนุญาต อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ใบสมัครเขารวมสัมมนา

เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเชาและรายไดจากสัญญาทีท่ าํ กับลูกคา”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....
เลขทีบ่ ตั รประชาชน - โทรศัพท .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงื่อนไขในการอบรม

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานัน้ ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน กรุณาทําแบบประเมิน
ความเสี่ยงกอนเขารวมสัมมนาฯ
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลีย่ นตัวผูเขาสัมมนาแทนได
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สมั มนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

...................................................
...................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน (Ref No.3) : ...................................................
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถวน-)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา...............................
หลักสูตร (Ref No.1) :

วันที่................................

0421072565

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :
..........................................................................................
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ชื่อผูนําฝาก..............................................

