
Financial Reporting
Update 2015

www.pwc.com/th PwC’s 13th Annual Conference

การสมัมนาการ

รายงานทางการเงิน

ประจ าปี 2558

24 กนัยายน 2558

ณ หอ้งเวิลดบ์อลรมู ชัน้ 23

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ

© 2015 PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ and/or ‘PwC’ 
refers to the individual members of the PricewaterhouseCoopers organisation in Thailand, each of which is a 
separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC)
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาการ
ร ายง านทา งก า ร เ งิ นป ระจ า ปี  2558 โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงทิศ
ทางการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบนัและอนาคต
ท่ีมีการปรับปรุง รายงานของผู้ สอบบญัชีซึ่งจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบอย่างมีสาระส าคญั การปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส าคญัซึ่งจะมีผล
บงัคบัใช้ในปี 2559 ประเดน็ร้อนทางด้านภาษีท่ีกิจการ
จะต้องมีการตดิตาม 

การสมัมนาได้รวมประเด็นทางการบญัชีซึง่พบมากใน
บริษัทท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครัง้แรก อีกทัง้
ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อยในการน าหลักการของรายงาน
ทางการเงินมาปฏิบัติใช้ รวมทัง้เร่ืองอัตราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง ประเดน็ปัญหาท่ีพบบอ่ยในการรับรู้รายได้ การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน และตัวอย่างประเด็นในทางปฏิบัติเก่ียวกับ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับ
หนีส้ินผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ (Defined 
Benefits Obligations)

การสัมมนาครั ้ง นี จ้ัดขึ น้ เ พียงหนึ่ งวัน  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดย
ในช่วงบ่าย ผู้ เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกหัวข้อท่ี
สนใจในแต่ละกลุ่ม การสัมมนาครั ง้นีจ้ะใช้การ
บรรยายเป็นภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตาม
ก าหนดการท่ีแนบ

ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก
ท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนา
การรายงานทางการเงินประจ าปีกับ PwC มา
โดยตลอด โดยจะมี ส่วนลดพิ เศษส าห รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีได้จองและช าระเงินก่อนวันที่ 
31 สิงหาคม 2558
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วันท่ี 24 กันยายน 2558
8:15 - 9:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร

9:00 - 9:15 ประธานกล่าวเปิดงาน

9:15 - 10:45 ทศิทางการรายงานทางการเงนิในประเทศไทยและภาษีท่ีเก่ียวข้อง
เนือ้หา
– รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ กระทบกับนักบัญชีหรือไม่อย่างไร
– การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีส าคัญซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2559
– ประเดน็ร้อนภาษีเงนิได้ท่ีเกิดขึน้ในปี 2558
– ถามตอบ

10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:30 ประเดน็ปัญหาในทางปฏิบัต ิส าหรับการน าหลักการทางการบัญชีมาปฏิบัตใิช้

เนือ้หา
– ประเดน็ทางบัญชีและการรายงานทางการเงินท่ีพบบ่อยของบริษัทท่ีอยู่ในกระบวนการเสนอ

ขายหลักทรัพย์เป็นครัง้แรก
– ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อยในการน าหลักการบัญชีมาใช้ ทัง้กิจการท่ีใช้ PAE และ NPAE 
– ถามตอบ

12:30 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2
13:30 - 16:30

(15:00 - 15:15
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

เจาะลึกประเดน็ทางการบัญชีกลุ่ม 1
เนือ้หา

– หลักการส าคัญของวธีิอัตราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง รวมถงึการค านวณในกรณีต่างๆ
เช่นการเปล่ียนแปลงกระแสเงนิสด

– การรับรู้รายได้ เงื่อนไขของสัญญากระทบ
ต่อจ านวนและเวลาในการรับรู้

– ทศิทางของการปรับปรุงมาตรฐานเร่ือง
รายได้ในอนาคต

– เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงนิวเิคราะห์อย่างไร ปรับหรือไม่ปรับ
งบการเงนิ

– ถามตอบ

เจาะลึกประเดน็ทางการบัญชีกลุ่ม 2
เนือ้หา

– ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
– ตัวอย่างประเดน็ในทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการค านวณและบันทกึ
บัญชีภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

– ผลประโยชน์พนักงาน
– ประเดน็ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับ

หนีส้ินผลประโยชน์พนักงานท่ี
ก าหนดไว้ (Defined Benefits 
Obligations) 

– ถามตอบ

16:30 - 17:00 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี


