สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรื่อง “ทําความเขาใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนตางๆ”
การสัมมนา เรื่อง “ทําความเขาใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนตางๆ”
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนสินทรัพยรายการสําคัญของธุรกิจ ในปจจุบันมีการจัดประเภทสินทรัพยที่เกี่ยวของที่
หลากหลาย และมีความซับซอน การสัมมนาครัง้ นี้มีวัตถุประสงคสรางเสริมความเขาใจใน TFRS ที่เกี่ยวของแก
นักบัญชีเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่สะทอนภาพธุรกิจใหดีที่สุด

วัน/สถานที่สัมมนา

ในวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เปนเนื้อหาดานบัญชี 7 ชั่วโมง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสัมมนา

เรือ่ ง “ทําความเขาใจ TFRS เกี่ยวกับทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนตางๆ”
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. • ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ปรับปรุง 2563)
• ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ปรับปรุง 2563)
• ฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม (ปรับปรุง 2563)

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

13.15 – 17.00 น. • ฉบับที่ 23 ตนทุนการกูยืม (ปรับปรุง 2563) ตอ
• ฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2563)
• ฉบับที่ 38 สินทรัพยไมมีตัวตน (ปรับปรุง 2563)

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น.
3. นับชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชั่วโมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ใบสมัครเขารวมสัมมนา

เรือ่ ง “ทําความเขาใจ TFRS เกี่ยวกับทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนตางๆ”
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....
เลขทีบ่ ตั รประชาชน - โทรศัพท .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงือ่ นไขในการอบรม

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิน้ การสัมมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

...................................................
...................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน (Ref No.3) : ...................................................
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถวน-)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา...............................
หลักสูตร (Ref No.1) :

วันที่................................

1030112563

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :
..........................................................................................
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อผูนําฝาก..............................................

