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ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC)
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาการ
รายงานทางการเงินประจําปี 2557  โดยมี
ª �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ° Ä®o�¼oÁ�oµ¦nª ¤  ¤́ ¤�µÅ�o�¦ µ��¹�
ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยใน
�́��»�́�Â¨ ³ °�µ���̧É¤�̧µ¦�¦ �́�¦»���¹É��³ ¤�̧̈�́��́�
ใช้ในปี 2557 และ ปี 2558��̧É° µ� n��̈�¦ ³ ���n°
ภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 

° �̧�́Ê��³ Å�o�¦ µ��¹�¤µ�¦�µ��µ¦ �́��̧Ä��̈»n¤�°��
Pack 5 �̧É�³ ¤�̧̈�́��́�Ä�oÄ��̧�¡ �«��2558 �¹É�¤�̧µ¦
Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��̧É Îµ�́�Á�̧É¥ª�́��µ¦ ¡ ·�µ¦�µÄ�Á¦ºÉ°��°�
การควบคุม การวดัมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการ
¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́�Ä®¤n�¦ ª ¤�́Ê�®¨ �́�µ¦ �° �
มาตรฐาน TFRS for SMEs �̧É�³�Îµ¤µÄ�oÂ���TFRS
for NPAEs Â¨ ³�ªµ¤Â���nµ��̧É Îµ�́�¦ ³ ®ªnµ�TFRS
for SMEs และ TFRS for NPAEs Á¡ ºÉ° Á�¦ ¥̧¤�ªµ¤
¡ ¦o° ¤Ä��µ¦ ¦ �́¤º° �́��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� Îµ®¦ �́�̈»n¤
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

�°��µ��̧Ê�¼oÁ�oµ¦nª¤ ¤́¤�µ��³ Å�o�¦ µ��̈�¦ ³��
�µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�¤µ�¦�µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ�
การเงินตอ่ภาษีเงินได้นิตบิคุคล

�µ¦  ¤́�µ�¦ Ế��̧Ê�́��¹Ê�Á¡ ¥̧�®�¹É�ª�́�Ã�¥Â�n�° °�Á�È��
2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบา่ย โดยในช่วงบา่ย 
�¼oÁ�oµ¦nª¤ ¤́¤�µ µ¤µ¦�Á̈ º°�®ª́�o° �̧É �Ä�Ä�Â�n̈³
�̈»n¤��µ¦  ¤́¤�µ�¦ Ế��̧Ê�³ Ä�o�µ¦�¦ ¦ ¥µ¥Á�È�
£µ¬µÅ�¥�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��¦ µ���µ¤�Îµ®���µ¦ �̧ÉÂ��

ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก
�nµ��̧ÉÅ�oÄ®o�ª µ¤  �Ä�Â¨ ³ Á�oµ¦ nª ¤�µ¦  ¤́ ¤�µ
การรายงานทางการเงินประจําปีกับ PwC มา
โดยตลอด โดยจะมี ส่วนลดพิ เศษสําห รับ
�¼oÁ�oµ¦ nª ¤  ¤́ ¤�µ�̧ÉÅ�o�° �Â¨ ³ �Îµ¦ ³ Á�·��n° �ª �́�̧É�
29 สิงหาคม 2557
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ª �́�̧É�29 กันยายน 2557 
8:15 - 9:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร

9:00 - 9:15 ประธานกล่าวเปิดงาน

9:15 - 10:45 �·«�µ��µ¦ �́��̧Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Â¨ ³ £ µ¬ �̧̧ÉÁ�̧É¥ª�o° �
Á�ºÊ° ®µ
 ทศิทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยในปัจจุบันและอนาคต และ

�̈�¦ ³ ���̧É¤�̧n° �»¦ �·�Ä�£µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�nµ��Ç�
 ทศิทางการบัญชีสาํหรับกลุ่มธุรกจิ SMEs
 �̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��n° £ µ¬ Á̧�·�Å�o�·�·

บุคคล
 ถามตอบ

10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 - 12:30 �¦ ³ Á�È�Ä��µ¦ �Îµ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�¤µ��·�́�·Ä�o�Â¨ ³ �µ¦ �¦ �́�¦ »��̧É Îµ�́�
�° �¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É�³�Îµ¤µÄ�oÄ��̧�2558
Á�ºÊ° ®µ
 ประเด็นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาปฏิบัติใช้ในปี 

2557
 �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ ��̧É Îµ�́��° �¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É�³�Îµ¤µÄ�oÄ��̧�2558

และผลกระทบ
 ถามตอบ

12:30 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

�̈ »n¤�̧É�1 �̈ »n¤�̧É�2

13:30 - 16:30

(15:00 - 15:15
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ ��̧É Îµ�́��° ��TFRS for
PAEs
Á�ºÊ° ®µ
 การพิจารณาอาํนาจการควบคุม 

(TFRS 10)
 �µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�µ¦ �́��¹��́��̧�̧É

เหมาะสมสาํหรับการร่วมการงาน 
(TFRS 11)

 งบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรับเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อยและสัญญาร่วม
การงาน

 หลักการสาํคัญของการเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรม (TFRS 13)

 ถามตอบ

การนํามาตรฐาน TFRS for SMEs มาใช้ใน
ประเทศไทย
Á�ºÊ° ®µ
 สรุปหลักการของร่างมาตรฐาน TFRS for

SMEs
 สรุปความแตกต่างระหว่างร่างมาตรฐาน 

TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs
 การเตรียมพร้อมของกจิการจากการ

บังคับใช้ TFRS for SMEs ในอนาคต
 ถามตอบ

16:30 - 17:00 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี
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