หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการวิ เคราะห์ ประจาปี 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของไทยในอนาคต :
ผลกระทบต่อการวิ เคราะห์รายงานทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน
วันจันทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขมุ วิท 22 กรุงเทพฯ (BTS พร้อมพงษ์)
บรรยายโดย
ดร.สันสกฤต วิจติ รเลขการ และ ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เฉพาะนักวิ เคราะห์ / ผูช้ ่วยนักวิ เคราะห์ / ผูจ้ ดั การกองทุน

FREE

และสมาชิ กสมาคมนักวิ เคราะห์ฯ
พิ เศษ : การคาดการณ์ อตุ สาหกรรมต่ างๆ ที่จะได้รบั ผลกระทบจากมาตรฐานฉบับใหม่เหล่านี้




08.30 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิ น (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7)
(พัก 10.30 – 10.45 น.)
- นิยามของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน และตราสารทุน
- การแสดงรายการหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
- เครื่องมือทางการเงินแบบผสม
- หุน้ ทุนซือ้ คืน
- ดอกเบีย้ เงินปนั ผล และผลกาไรขาดทุน
- การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน: การจัดประเภท การรับรูร้ ายการ
การตัดรายการ และการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
- การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
- การเปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งด้านเครดิต ด้านสภาพคล่องและด้านตลาด รวมถึงข้อมูลอื่น

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 15.00 น.
(พัก 15.15 – 15.30 น.)

TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
- แนวคิดของการรับรูร้ ายได้ตาม TFRS 15
- 5 ขัน้ ตอนของหลักการรับรูร้ ายได้ตาม TFRS 15

 15.00 – 16.00 น. TFRS 16 สัญญาเช่า
- หลักการสาคัญของการปรับปรุงมาตรฐาน
- การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าของ สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ (Right of Use Asset)
**ก่อนและหลังการบรรยายจะมีการสอบ Pre-test และ Post-test ตามเวลาทีเ่ หมาะสม**

*เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรม***
 หลักสูตรนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการวิ เคราะห์รายงานทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จด
ทะเบียน จึงขอเรียนเชิ ญ นักวิ เคราะห์ฯ / ผู้ช่วยนักวิ เคราะห์ ฯ / ผู้จดั การกองทุน รวมไปถึง CEO / CFO / IR และผู้บริ หาร ของ
องค์กรที่เป็ นสมาชิ กสมาคมนักวิ เคราะห์การลงทุน เข้าร่วมงานสัมมนาครัง้ นี้
 ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้ อย 80% ของจานวนชัวโมงทั
่
ง้ หมด
(และเฉพาะนักวิ เคราะห์ / ผูช้ ่วยนักวิ เคราะห์ และผูจ้ ดั การกองทุน ต้องทา Pre-test และ Post-test)
 งานสัมมนาครัง้ นี้ เป็ นการให้สิทธิ พิเศษกับสมาชิ ก โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย สมาคมฯ จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเก็บค่าสนับสนุ นการจัด
อบรม เป็ นจานวนเงิ น 2,500.00สองพันห้าร้อย) บาท (
กรณี 1) ผูท้ ี่ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแล้วแต่ไม่มาเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว
กรณี 2) ผูท้ ี่เข้าร่วมอบรม แต่อยู่ไม่ถึง 80% ของจานวนชัวโมงทั
่
ง้ หมด
กรณี 3) ผูท้ ี่ไม่ส่ง Pre-test และ Post-test
 โปรดกรอกข้อมูลของท่านส่งกลับ ภายในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นี้
 หากไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งก่อนงานสัมมนา 7 วันทาการ
 ไม่นับชั ่วโมงในการอบรม เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

