
ล ำดบั หน่วยงำน/บริษัท

1 คณุ พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

2 นางสาว ทพิาพรรณ ภทัรวิกรม กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท

3 นางสาว กมลวรรณ เจริญนิตินนท์ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา(SPWPF)

4 นาย กรวิภพ มณฑารพ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF)

5 นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ ชมรมวาณิชธนกิจ

6 นาย สมศกัดิ์ ศิริชยันฤมิตร ชมรมวาณิชธนกิจ

7 นาย พิศาล ขนัติโยทยัวงศ์ ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากัด(มหาชน)

8 คณุ บงัอร สทุธิพฒันกิจ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

9 นางสาว วิวรรณ แย้มประยรู ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ราษฎร์บรูณะ

10 นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)

11 นาย นิพทัธ์ วฒันาธิษฐาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)

12 นาย ประเสริฐ ตนัตยาวิทย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)

13 นาย นนัทวฒัน์ สรุวตัิเสถียร ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด

14 คณุ พเยาว์ สขุสวา่ง บริษ ท บ้านป ูจ ากัด(มหาชน)

15 คณุ รัชนี ชาติบญัชาชยั บริษัท  เซจแคปปิตอล จ ากัด

16 นาย ชยัรัตน์ สวุรรณ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรร่ี จ ากัด

17 นางสาว กัญญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด

18 นาง ร่มฤดี ศิระวณิชการ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร์ร่ี จ ากัด

19 นางสาว ไพลิน วงษ์ไพบลูย์ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด

20 นาย รัชชนนัท์ ตนัตินราวฒัน์ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด

21 นางสาว จีรณา ชอบขาย บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จ ากัด

22 นาย ธนโชติ พิสพหธุาร บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จ ากัด

23 นาย พงศ์ศรัณย์ เติมอริยบตุร บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จ ากัด

24 นาย พรเลิศ ฉายาลกัษณ์ บริษัท ซสัโก้ จ ากัด (มหาชน)

25 นาย เชิดสกุล อ้นมงคล บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากัด

26 นางสาว เบญจมาพร ปิยะกุลวรวฒัน์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด

27 นางสาว ธิดา บญุปันดล บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากัด

28 นาย อโณทยั ศรีเตียเพ็ชร บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลสั จ ากัด

29 นาย อดุมศกัดิ์ เน่ืองนรา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (มหาชน)

30 คณุ พรวิภา ตัง้ตรงจิตร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน)

31 นางสาว ทพิย์วรรณ บญุแจ้ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด(มหาชน)

32 นางสาว ปิยนชุ เกษมศภุกร บริษัท บพีีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด

33 นาย วศิน ทรรศนียศิลป์ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)

34 น.ส. สพุตัรา ชาญสมร บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)

35 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำพิจำรณ์ (เรียงตามช่ือหน่วยงาน)

วันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558  เวลำ  9.00-12.00 น.  ณ อำคำรสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

รำยช่ือ

"ร่ำงแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรขำยรำยได้ในอนำคต (Sale of Future Revenue)
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ล ำดบั หน่วยงำน/บริษัท

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำพิจำรณ์ (เรียงตามช่ือหน่วยงาน)

วันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558  เวลำ  9.00-12.00 น.  ณ อำคำรสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

รำยช่ือ

"ร่ำงแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรขำยรำยได้ในอนำคต (Sale of Future Revenue)

36 นางสาว คณิตา จรัูตน์ศกัดิ์เจริญ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ ากัด

37 นาง น า้ทพิย์ กิมจนัทร์ บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)

38 คณุ จินตณา ก่ิงแก้ว บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากัด(มหาชน)

39 นาย กิตติพนัธ์ เกียรติสมภพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด

40 นางสาว เกศินี ขวญัแพ บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด(มหาชน)

41 นางสาว วีรวลัย์ การบญุ บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด(มหาชน)

42 นาย รัตนชยั เอกอดุมพงศ์ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากัด

43 นางสาว ประสพพร ใหมส่าลี บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด(มหาชน)

44 นาง สมจิตร โภคบตุร บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด(มหาชน)

45 คณุ เตชะหทัย์ เหมะกุล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน)

46 คณุ ศนัสนีย์ กัมพลานวุตัร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน)

47 น.ส. จิตติมา จิระวิทรูกิจ บริษัท แอพพิล เวอล์ จ ากัด (มหาชน)

48 น.ส. อจัฉราภรณ์ หมัน่มานะ บริษัท แอพพิล เวอล์ จ ากัด (มหาชน)

49 นาย ขนัธกฤต ศรีธวชัชยั บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด

50 นาย วรเชษฐ์ ฉัตรอดุม บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด

51 นาย ทนิพนัธุ์ หวัง่หลี บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน)

52 นาย ธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด

53 คณุ วิมลวรรณ ขจรพิสิฐศกัดิ์ บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซิมิโก้ จ ากัด

54 นาย สมภพ แสนสขุ บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซิมิโก้ จ ากัด

55 นาย อภชิาติ ศรีอมรธรรม บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด

56 นาย ชยัสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชยั บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด

57 นาย เอกชยั กีรติกฤติน บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด

58 นาย สนัทดั สงวนดีกุล บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

59 นาย ภานวุฒัน์ ดา่นชธูรรม บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด(มหาชน)

60 นาง วรางณฐั วาทยพร บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด(มหาชน)

61 คณุ เสาวณีย์ ศรีสวุรรกิจ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากัด

62 นางสาว เย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด

63 นางสาว ณฐัรินีย์ จิระองค์การ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด

64 นาง นฤมล เส้นทอง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด

65 คณุ ทวิารินทร์ วชัรินทรานนท์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากัด

66 คณุ นนัทรินทร์ วสวุิชยัรัตน์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากัด

67 คณุ วรวรรณี ตัง้ศิริกุศลวงศ์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากัด

68 นาย ชเูกียรติ วิริยะก่อกิจกุล บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากัด

69 นาง ศิริเพ็ญ หวงัด ารงเวศ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากัด

70 คณุ ภณิดา ฉันทวฒัน์ ธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน)

2/3 17/4/2015



ล ำดบั หน่วยงำน/บริษัท

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำพิจำรณ์ (เรียงตามช่ือหน่วยงาน)

วันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558  เวลำ  9.00-12.00 น.  ณ อำคำรสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

รำยช่ือ

"ร่ำงแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรขำยรำยได้ในอนำคต (Sale of Future Revenue)

71 คณุ มริสา ทดัสวน กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สนามบนิสมยุ

72 คณุ หยดพลอย อนนัตชยั กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เออร์บานา

73 นางสาว สภุาพร ชยัเกียรติศกัดิ์  บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

74 นางสาว ภสัรา ลีลาประสบโชค  บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

75 นางสาว รัญชน์ภาวี แดงน้อย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด(มหาชน)

76 คณุ ขนิษฐา กิจคณุาเสถียร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด(มหาชน)

77 คณุ สลุลิต อาดสวา่ง บริษัท ธรรมนิติ จ ากัด

78 คณุ มนตรี อปุถัมภากุล ชมรมวาณิชธนกิจ

79 คณุ ณฐันชุ บริสทุธิชยั บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน)

80 คณุ วริศรา วงศ์จงรุ่งเรือง บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน)

81 นางสาว ชนาทพิย์ รุ่งคณุานนท์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์

82 นาย วรวิทย์ ทรัพย์เจริญเลิศ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

83 คณุ อรนชุ เถียรสวสัดิ์ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากัด(มหาชน)

84 นาย นิติวิทย์ อศัวานิชย์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)
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