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(รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนั) 
 

หัวข้อสัมมนา 
บทท่ี 1  กิจการขนาดกลาง  และขนาดยอ่ม                                  บทท่ี 20  สญัญาเช่า        
บทท่ี 2  แนวคิดและหลกัการ                                                      บทท่ี 21 ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจ              
บทท่ี 3  การนาํเสนองบการเงิน                                                                   เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

บทท่ี 4  งบแสดงฐานะการเงิน                                                    บทท่ี 22  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ                                   

บทท่ี 5  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกาํไรขาดทุน                บทท่ี 23  รายได ้

บทท่ี 6  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและ              บทท่ี 24  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   

       งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม                                     บทท่ี 25  ตน้ทุนการกูย้ืม  

บทท่ี 7  งบกระแสเงินสด                                                            บทท่ี 26  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

บทท่ี 8  หมายเหตุประกอบงบการเงิน                                        บทท่ี 27  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

บทท่ี 9  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                   บทท่ี 28  ผลประโยชนข์องพนกังาน                       

บทท่ี 10  นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณ                บทท่ี 29  ภาษีเงินได ้

         การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด                                      บทท่ี 30  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง              

บทท่ี 11  เคร่ืองมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน                                                 ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

บทท่ี 12  ประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการเงินอ่ืน                                          ต่างประเทศ 

บทท่ี 13  สินคา้คงเหลือ                                                               บทท่ี 31  ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง              

บทท่ี 14  เงินลงทุนในบริษทัร่วม                                                บทท่ี 32  เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บทท่ี 15  เงินลงทุนในการร่วมคา้                                                บทท่ี 33  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

บทท่ี 16  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                                     บทท่ี 34  กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

บทท่ี 17  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์                                           บทท่ี 35  การเปล่ียนแปลงสู่มาตรฐาน  การรายงานทาง  

บทท่ี 18  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน                                                                    การเงินสาํหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

บทท่ี 19  การรวมธุรกิจและค่าความนิยม                                    -     จรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี                 

 

 

 

 

www.kritsombroon.com 

          หลกัสูตรนี ้ ผูส้อบบญัชีรับ 

              อนุญาต (CPA)  และ  ผูท้าํบญัชี       
            เกบ็ชัว่โมง  (CPD)  ทางดา้น 
            บญัชีได ้ 7.00  ชัว่โมง 

วนัศุกร์ ที ่31 กรกฎาคม 2563 
6307-06-019-012-02 
วนัศุกร์ ที ่20 พฤศจิกายน 2563 
6311-06-019-012-01 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRs for SMEs (35 บท) 

    
 

 

หลกัสตูรใหม่ ปี 2563 
 

     กาํหนดการ   31 กรกฎาคม 2563         ณ โรงแรม เอเชีย (รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี) 
                                 20 พฤศจกิายน 2563      ณ โรงแรม รอยัล ซิตี ้(ป่ินเกล้า) 

 

เร่ิมบรรยายต้ังแต่ 

08.30 – 17.00 น. 

วทิยากร   โดย....อาจารย์สมบัต ิ เนรภูศรี 

- ปริญญาตรี การบญัชี จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการสอบ 

    บญัชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท  บญัชีการเงินมหาบณัฑิต 

   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผูเ้ช่ียวชาญในการวางระบบบญัชีและวางแผน ภาษีอากร 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 - ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) 

  - ท่ีปรึกษา บริษทั เอกชน  

    ชั้นนาํ 

 
อตัราค่าสมัครท่านละ   2,000  บาท + VAT 140 บาท =  2,140  บาท   

วนัศุกร์ ที ่31 กรกฎาคม 2563        ถ้าชําระภายในวนัที ่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

จะเหลือเพยีง 1,700  บาท + VAT 119 บาท = 1,819 บาท 

วนัศุกร์ ที ่20 พฤศจิกายน 2563     ถ้าชําระภายในวนัที ่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

จะเหลือเพยีง 1,600  บาท + VAT 112 บาท = 1,712 บาท 

  หลกัสูตรนีเ้หมาะสําหรับ        
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- ผูท้าํบญัชี 
- เจา้ของกิจการ 
- ผูบ้ริหารพนกังาน 
- บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
- นกับญัชี 

 

พเิศษสดุสดุสาํหรบัหลกัสตูรนี้ 
 

(รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนั) 


