สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรื่อง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเชา และรายไดจาก
สัญญาที่ทํากับลูกคา พรอมติวเขมอานและเขียนรายงานผูสอบบัญชี ”

การสัมมนา เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือ่ ง สัญญาเชา และรายไดจาก
สัญญาทีท่ ํากับลูกคา พรอมติวเขม อานและเขียนรายงานผูสอบบัญชี” มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและผูที่เกี่ยวของไดทราบประเด็นสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 (สัญญาเชา) และ
TFRS 15 (รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา) เพื่อเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑใหมใหถูกตอง
รวมถึงสรางความเขาใจในประเด็นที่ผูสอบบัญชีสื่อสารในรายงานของผูสอบบัญชีดว ย
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เปนดานบัญชี 7 ชั่วโมง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสั มมนา

เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา และรายไดจากสัญญาทีท่ ํากับลูกคา
พรอมติวเขม อานและเขียนรายงานผูสอบบัญชี”
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. • เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
(TFRS 16) เรื่อง สัญญาเชา
- สัญญาเชาตามมาตรฐาน NPAEs
- การจัดประเภทสัญญาเชาตาม TFRS 16
- การบัญชีสัญญาเชาดานผูเชาตาม TFRS 16
- การบัญชีสัญญาเชาดานผูใหเชาตาม TFRS 16
- เปรียบเทียบ TFRS 16 กับมาตรฐาน NPAEs

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
- หลักการรับรูรายไดตามมาตรฐาน NPAEs
- หลักการสําคัญในการรับรูรายไดตาม TFRS 15
- ตัวอยางและขอควรระวังในการรับรูร ายได

13.15 – 17.00 น.

หมายเหตุ :

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง

ดร.ศิลปพร ศรีจน่ั เพชร
หัวหนาภาควิชาบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการมาตรฐานการสอบ
บัญชี และอนุกรรมการ
กลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ

รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (ตอ)
• ติวเขม “อานและเขียนรายงานผูสอบบัญชี”
- รายงานผูสอบบัญชีประเภทตางๆ
- หลักการเขียนรายงานของผูส อบบัญชี
- ขอสังเกตจากการอานรายงานของผูสอบบัญชี
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 เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชั่วโมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
เรือ่ ง “เจาะประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา และรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
พรอมติวเขมอานและเขียนรายงานผูสอบบัญชี”
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….......................................
เลขที่บัตรประชาชน

-

-

โทรศัพท ...................................................

นามสกุล ………………………………………………….…………....

-

-

โทรสาร .............................................................................

หนวยงาน ............................................................................................................................................................
เงื่อนไขในการอบรม
1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
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
โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่อบรมเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสูตร(Ref No.1) :

0230032563

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :

………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……
…………………………………….……………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………
1,000
(หนึ่งพันบาทถวน)

วันที่ 30 มีนาคม 2563
ชื่อผูนําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนี้ไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

