หล ักสูตรเพือ
่ พ ัฒนาความรูแ
้ ละท ักษะน ักวิเคราะห์หล ักทร ัพย์

หัวข้ออบรม
“การบูรณาการข้อมูลบ ัญช ี เพือ
่ การประเมินมูลค่าหล ักทร ัพย์ และ
ประเด็นทีน
่ ักวิเคราะห์พงึ ระว ัง”
ั
สมมนา
ฟรี !!

ว ันอาทิตย์ท ี่ 25 มิถน
ุ ายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น.
ณ โรงแรม เอส ร ัชดา เลขที่ 52 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ 10310

เวลา
9.00 - 10.15 น.

10.30 - 12.00 น.

--- ไม่สามารถนับชัวโมงในการอบรม
่
เพื่อต่ออายุใบอนุญาต --รายละเอียดหลักสูตร
งบการเงิ นกับการประเมิ นมูลค่าหลักทรัพย์
 งบการเงิน: กระจกสะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจ
 งบการการเงินกับกระบวนการวิเคราะห์และตัวแบบในการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์
มาตรฐานรายงานการเงิ นไทย และประเด็นที่นักวิ เคราะห์ควรทราบในการ
ใช้ขอ้ มูลงบแสดงฐานะการเงิ น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน: ภาษาทีใ่ ช้สอ่ื สารข้อมูลทางการเงิน
 สถานะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
 สถานะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
 IFRS & Balance Sheet Approach ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
 ถอดรหัสงบแสดงฐานะการเงิน : Balance sheet approach ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และประเด็นที่

13.00 - 14.30 น.

นักวิเคราะห์ตอ้ งพึงระวัง
 งบแสดงฐานะการเงิน การนาข้อมูลบัญชีไปใช้ใน Valuation และข้อมูลที่
สะท้อนผ่าน P/BV
 ประเด็นการรายงานทางการเงินเกีย
่ วกับสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของ
เจ้าของทีน่ กั วิเคราะห์หลักทรัพย์พงึ ระวัง
เจาะลึกประเด็นสาคัญในการวิ เคราะห์งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงิ นสดเพื่อการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
 เคล็ดลับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส
เงินสดเพื่อการวัดมูลค่าหลักทรัพย์
 การวัดผลการดาเนินงาน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ Permanent
income
 ประเด็นการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย ทีน
่ กั วิเคราะห์หลักทรัพย์พงึ ระวัง
 งบกระแสเงินสดและการคานวณกระแสเงินสดอิสระ
 การแต่งงบการเงิน
 บทบาทของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ภายใต้การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศมาถือปฏิบตั ิ

วิ ทยากร

ดร. สันสกฤต วิ จิตรเลขการ
และ ผศ. ดร.วิ ศรุต ศรีบญ
ุ นาค
อาจารย์ประจาภาควิ ชาการบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

หล ักสูตรเพือ
่ พ ัฒนาความรูแ
้ ละท ักษะน ักวิเคราะห์หล ักทร ัพย์
14.45 - 16.00 น.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น: ทิ ศทางและผลกระทบกับการวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ในอนาคต
 มาตรฐานรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่า
 มาตรฐานรายงานทางการเงินเกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้

*เงือ
่ นไขการสม ัครเข้าร ับการอบรม :
้ ัดขึน
้ โดยมีว ัตถุประสงค์เพือ
1) โครงการอบรมนีจ
่ พ ัฒนาความรูแ
้ ละท ักษะของน ักวิเคราะห์หล ักทร ัพย์
สมาคมฯ
ิ ธิใ์ ห้ผเู ้ ข้าอบรมในครงนี
ิ ประเภทบุคคลธรรมดา
จึงขอสงวนสท
ั้ เ้ ฉพาะ น ักวิเคราะห์หล ักทร ัพย์ ทีเ่ ป็นสมาชก
ั ัดสง
่ รายชอ
ื่ ผูม
สมาคมน ักวิเคราะห์การลงทุน เท่านน
ั้ โดยขอให้ตน
้ สงก
้ ค
ี วามประสงค์จะเข้าร ับการอบรมได้ไม่
ื่ ผูแ
เกิน 3 ราย (บวก 1 รายชอ
้ ทนสารอง)
ั ัดของท่าน กล ับมาย ังสมาคมฯ ภายในว ันพุธที่ 14 มิถน
ิ สง
่ รายชอ
ื่ น ักวิเคราะห์ ในสงก
2) ขอให้สมาชก
ุ ายน นี้
ิ รายอืน
ี โอกาส
เพือ
่ ทีจ
่ ะยืนย ันจานวนผูเ้ ข้าสม ัครเข้าร ับการอบรมในรอบแรก และเพือ
่ ป้องก ันมิให้ สมาชก
่ เสย
ิ ธิ์ ทีจ
ในการเข้าร่วมอบรมในครงนี
ั้ ้ สมาคมฯ ขอสงวนสท
่ ะเก็บค่าสน ับสนุนการจ ัดอบรม เป็นจานวนเงิน
ั
2,000.00 (สองพ ันบาท) สาหร ับผูท
้ ล
ี่ งทะเบียนเข้าร่วมสมมนาแล้
วแต่ไม่มาเข้าร ับการอบรมในว ันด ังกล่าว
ั ัดมาร่วมสมมนา
ั
่ ผูแ
(ยกเว้นจะสง
้ ทนทีเ่ ป็นน ักวิเคราะห์ในสงก
โดยต้องแจ้งต่อสมาคมฯ เป็นการล่วงหน้า) โดย
สมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าจ ัดอบรมด ังกล่าวไปย ังผูบ
้ ริหารสายงาน หรือฝ่ายทร ัพยากรบุคคล ของบริษ ัทฯ นน
ั้ ๆ

