สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานสาขาเชียงใหม่

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
สาหรับผู้สอบบัญชี/ผู้ทาบัญชีด้านบัญชีจานวน 7 ชั่วโมง

“สรุปสาระสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่:
TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16”
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2
สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

วิทยากรโดย.. ผศ.ดร.สันสกฤต วิจติ รเลขการ
อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามทีท่ ราบโดยทั่วกันว่าในปี 2562 และ 2563 สภาวิชาชีพบัญชี จะประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15) มีผลบังคับใช้ในปี
2562 และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
ดังนั้นเพื่อ ให้บ ริษั ทหรือ ผู้ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งต่ างๆ ได้ทราบถึงผลกระทบ หลักการต่ างๆ ในมาตรฐานใหม่
รวมถึงการเตรียมตัวก่อนที่มาตรฐานใหม่ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ สานักงาน
สาขาเชียงใหม่ จึงกาหนดจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รวบรวมประเด็น สาคัญ เพื่อให้
ผู้บ ริหารผู้รับ ผิด ชอบด้ านบั ญชีและผู้ท่ีเ กี่ยวข้องได้รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์ ประเด็น ส าคัญ
รวมทั้ ง แสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐานฯดั ง กล่ า ว และเตรี ย มความ พร้ อ ม
ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส า ห รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ดั ง ก ล่ า ว ใ น ปี 2 5 6 2 แ ล ะ ปี 2 5 6 3

หัวข้ออบรม
 สรุปสาระสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15
Revenue from Contracts with Customers)
 สรุปสาระสาคัญของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16 Leases )
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
 ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
 ผู้ลงทุนและผู้รับผิดชอบงานด้ านนักลงทุน
สัมพันธ์
 นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 นักวิเคราะห์
 ผู้สนใจทัว่ ไป

อัตราอบรม
สมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีฯ สานักงานสาขาเชียงใหม่
ชั้น 1 (โซน E) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-944922 , 087-1784514 Website:
www.fapchiangmai.com E-mail: fap.chiangmai@gmail.com

(รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

ราคาพิเศษภายในวันที่ 26 ตุลาคม 61
สมาชิกสภาฯ 1,300 บาท (รวม VAT)
บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวม VAT)
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้ในราคาปกติ
สมาชิกสภาฯ 1,700 บาท (รวม VAT)
บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวม VAT)

แผนที่

ห้องประชุมทองกวาว

ใบสมัครสัมมนา หลักสูตร “สรุปสาระสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่: TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16”
วันเสาร์ที่ 10 พฤศิจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว สานักงานบริการวิชาการ มช.
*****กรุณาระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบกากับภาษี (โปรดระบุให้ชัดเจน)

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล.............................................
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
สมาชิกประเภท (บุคคล) *กรุณาระบุ เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ....................................................
สมาชิกประเภท (นิตบิ ุคคล) *กรุณาระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................
ไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ที่อยู่ - ชื่อบริษัท/ห้างหุ่นส่วนจากัด..................................................................................................................................
สานักงานใหญ่
สาขาที่............................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์/มือถือ.............................................โทรสาร.......................................................
E-mail:………....................................................................................................................................................................
*******กรณีใ ช้อัตราสมาชิก สภาฯ ประเภทบุคคลจะออกใบกากับภาษีในนามสมาชิก และนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนกับสภาฯ
จะออกใบกากับภาษีในนามบริษัท/องค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาฯ เท่านั้น********

**สาหรับผู้ท่ปี ระสงค์จะนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีกรุณา √ ระบุรหัส/เลขทะเบียนให้ชัดเจน
ทาบัญชี(เลขประจาตัวบัตรประชาชน)
ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน
ได้ชาระค่าอบรมสัมมนา ในอัตราตามข้างล่างดังนี้(ราคารวม VAT และเอกสารประกอบสัมมนาอาหารว่างและกลางวันแล้ว)

ชาระราคาพิเศษภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
สมาชิกสภาฯ 1,300 บาท (1,214.95 บาท + VAT 85.05 บาท)
บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (1,588.79 บาท + VAT 111.21 บาท)

ชาระราคาปกติตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561
สมาชิกสภาฯ 1,700 บาท (1,588.79 บาท + VAT 111.21 บาท)
บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (1,962.62 บาท + VAT 137.38 บาท)

โดยชาระเป็น
เงินสด
เงินฝาก/เงินโอนเข้าบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่” เลขที่ 667-247718-4
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที.่ .............................
โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัคร ทางโทรสารหมายเลข 053- 892686 หรือทางอีเมลล์ fap.chiangmai@gmail.com
และกรุณานาใบฝากเงินมาแสดงในวันอบรมสัมมนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบกากับภาษี)
หมายเหตุ
1.สภาฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นองค์กรไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นผู้เสียเงินได้
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
3.กรณีใช้อัตราสมาชิกประเภทบุคคล ออกใบกากับภาษีในนามสมาชิก และนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาฯ ออกใบกากับภาษีในนามบริษัท /องค์กรที่
ขึ้นทะเบียน
4.กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการอบรม/สัมมนา หลังจากได้ชาระค่าอบรม/สัมมนาแล้ว ท่านจะต้องแจ้งสภาฯ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 5 วันทาการก่อนวันที่อบรม/สัมมนาซึ่งสภาฯ จะคืนเงินค่าอบรม/สัมมนาให้กับท่านโดยหักเป็นค่าดาเนินการ30%จากราคาค่าอบรม/สัมมนา
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และระบุใบเสร็จรับเงินค่าดาเนินการเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาฯ
5.การเข้ารับการอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรของสภาฯ เป็นสิทธิเฉพาะของผู้สมัครที่ระชุขื่อในใบสมัครเท่านั้น สภาฯ ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนผู้แทนเข้า
รับการอบรมตามวันและเวลาที่ต้องการแต่ทั้งนี้หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อหรือโอนสิทธิการเข้ารับการอบรม/สัมมนาให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งสภาฯ
ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนการอบรม/สัมมนา
6.สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่อบรมได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ชื่อผู้สมัคร.................................................... เบอร์โทรติดต่อ.................................วันที่สมัคร.........................

