สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานสาขาเชียงใหม่

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สาหรับผู้สอบบัญชี/ผู้ทาบัญชี
ด้านบัญชี จานวน 7 ชั่วโมง

เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุน และ

Pack 5 (IFRS 3, TFRS9,11,12 และ TAS 27,28)
วิทยากร... ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(เวลา 08.30-17.00 น. )
ณ ห้องประชุมฝ้ายคา ชั้น 1
สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Uniserv)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทราบแนวปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่
(กลุ่ม PACK 5) ในเรื่องดังต่อไปนี้ ภาพรวมการลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนประเภทต่างๆ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (TAS 28) การรวม
ธุรกิจ(TFRS 3) และการร่วมการงาน (TFRS11) งบการเงินเฉพาะกิจการ (TAS 27) และงบการเงินรวม (TFRS 10) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
กิจการและงบการเงินรวม (TFRS 12) เพื่อสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรม
เวลา 08.00-08.30น.
เวลา 08.30-09.30 น.
เวลา 09.30-10.30 น.
เวลา 10.30-10.45 น.
เวลา 10.45-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-14.30 น.
เวลา 14.30-14.45 น.
เวลา 14.45-16.00 น.
เวลา 16.00-16.30 น.
เวลา 16.30-17.00 น.

เริ่มลงทะเบียน/รับเอกสาร
ภาพรวมการลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนประเภทต่างๆ
เงินลงทุนและเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)
พักรับประทานอาหารว่าง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (TAS 28)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การรวมธุรกิจ(TFRS 3) และการร่วมการงาน (TFRS11)
พักรับประทานอาหารว่าง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (TAS 27) และงบการเงินรวม (TFRS 10)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มกิจการและงบการเงินรวม (TFRS 12)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
อัตราราคา

อัตราค่าอบรม....
สมาชิกสภาฯ

(ราคารวม VAT และเอกสารประกอบสัมมนาอาหารว่าง
และกลางวันแล้ว)

บุคคลทั่วไป

ผู้ที่ควรเข้าอบรมสัมมนา

ชาระราคาพิเศษ
ภายในวันที่ 13 กันยายน 62
• ค่าอบรม 1,300 บาท
• ค่าอบรมหลังใช้สิทธิ์ E- Discount จาก
1,300 บาท ลดเหลือ 1,100 บาท

ชาระราคาปกติ
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 62 เป็นต้นไป
• ค่าอบรม 1,700 บาท
• ค่าอบรมหลังใช้สิทธิ์ E- Discount
จาก 1,700 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท

ค่าอบรม 1,700 บาท

ค่าอบรม 2,100 บาท

รายละเอียดการใช้สิทธิ์ E-Discount เป็นส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท (สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น)

หมายเหตุ 1. สามารถใช้ E-Discount เป็นส่วนลดได้ทุกหลักสูตรอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี (สมาชิกมีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้ง)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (สิ้นสุดกาหนดชาระค่าอบรมสัมมนา
และการใช้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. กรณีที่สมาชิกต้องการใช้สิทธิ์ E-Discount เป็นส่วนลดค่าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสานักงานสาขาเชียงใหม่ สมาชิกฯ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาเพื่อแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิ์ E- Discount
ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-944922, 087-1784514 หรือ Email: fap.chiangmai@gmail.com เท่านั้น
4 .สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ได้ที่ http://eservice.tfac.or.th/tfac_branch_registration/request/login.php และดูข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ E-Discount ตามเอกสารแนบท้าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ สานักงานสาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-944922 , 087-1784514 โทรสาร 053-893032 Website: www.fapchiangmai.com E-mail:fap.chiangmai@gmail.com

ใบสมัครอบรมสัมมนาหลักสูตร “เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุน และ Pack 5 (IFRS 3, TFRS9,11,12 และ TAS 27,28)
(วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562) เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ้ายคา สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณาระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบกากับภาษี (โปรดระบุให้ชัดเจน)

นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
สมาชิก (บุคคล) *กรุณาระบุ เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ....................................................................................
สมาชิก (นิติบุคคล) *กรุณาระบุ *เลขทะเบียนนิติบุคคล...............................................................................................
ที่อยู่ออกใบเสร็จ-ชื่อบริษัท/หจก.............................................................................................................................. ...................................
สานักงานใหญ่
สาขาที่............................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์/มือถือ.................................... โทรสาร...................................... E-mail:……….........................................................
*******กรณีใช้อัตราสมาชิกสภาฯ ประเภทบุคคลจะออกใบกากับภาษีในนามสมาชิก และนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาฯ จะออกใบกากับภาษีในนามบริษัท/องค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาฯ
เท่านั้น********

**สาหรับผู้ที่ประสงค์จะนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีกรุณา √ ระบุรหัส/เลขทะเบียนให้ชัดเจน
ผู้ทาบัญชี เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

ต้องการใช้สิทธิ์ E-Discount เป็นส่วนลดค่าอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท (สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น)
ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ E- Discount เป็นส่วนลดค่าอบรมสัมมนากับหลักสูตรอบรมของสาเชียงใหม่ ดังนี้
1.
2.

สมาชิกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาฯ เพื่อแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิ์ E- Discount ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-944922, 087-1784514 หรือ Email: fap.chiangmai@gmail.com เท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่สาขาฯ มีหน้าที่ดาเนินการแจ้งใช้สิทธิ์/ยกเลิก ในระบบให้กับสมาชิกฯ และสมาชิกฯ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ ตามลิ้ง
http://eservice.tfac.or.th/tfac_branch_registration/request/login.php (ล็อกอินด้วย User และ Password เดียวกับระบบสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี) หลังจากชาระค่าอบรมสัมมนาใน
ยอดชาระที่หักส่วนลดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรายละเอียดชื่อหลักสูตรอบรมสัมมนาที่ขอใช้สิทธิ์ และกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ ระบบจะแสดงข้อมูลว่า “ไม่พบการใช้สิทธิ์”

ได้ชาระค่าอบรมสัมมนา ในอัตราตามข้างล่างดังนี้ (ราคารวม VAT และเอกสารประกอบสัมมนาอาหารว่างและกลางวันแล้ว)
อัตราราคา

ชาระราคาปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562

ชาระราคาพิเศษภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

สมาชิกสภาฯ

ค่าอบรม 1,300 บาท
ค่าอบรมหลังใช้สิทธิ์ E- Discount จาก 1,300 บาท
ลดเหลือ 1,100 บาท

ค่าอบรม 1,700 บาท
ค่าอบรมหลังใช้สิทธิ์ E- Discount จาก 1,700 บาท
ลดเหลือ 1,500 บาท

บุคคลทั่วไป

ค่าอบรม 1,700 บาท

ค่าอบรม 2,100 บาท

ชาระเป็นจานวนเงินสุทธิ....................................บาท (ราคารวม VAT แล้ว) วันที่ทารายการ................................................
โดยชาระเป็น
เงินสด
เงินฝาก/เงินโอนเข้าบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี สาขาเชียงใหม่” เลขที่ 667-247718-4
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัคร ทางโทรสารหมายเลข 053- 892686 หรือทางอีเมลล์ fap.chiangmai@gmail.com และกรุณานาบัตรประชาชนและใบฝากเงิน
มาแสดงในวันอบรมสัมมนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบกากับภาษี) โทร.053-944922
หมายเหตุ
1.สภาฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นองค์กรไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นผู้เสียเงินได้
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
3.กรณีใช้อัตราสมาชิกประเภทบุคคล ออกใบกากับภาษีในนามสมาชิก และนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาฯ ออกใบกากับภาษีในนามบริษัท/องค์กรที่ขึ้นทะเบียน
4.กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการอบรม/สัมมนา หลังจากได้ชาระค่าอบรม/สัมมนาแล้ว ท่านจะต้องแจ้งสภาฯ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทาการก่อนวันที่
อบรม/สัมมนาซึ่งสภาฯ จะคืนเงินค่าอบรม/สัมมนาให้กับท่านโดยหักเป็นค่าดาเนินการ30%จากราคาค่าอบรม/สัมมนา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และระบุใบเสร็จรับเงินค่าดาเนินการเป็น
เงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาฯ
5.การเข้ารับการอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรของสภาฯ เป็นสิทธิเฉพาะของผู้สมัครที่ระชุขื่อในใบสมัครเท่านั้น สภาฯ ไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่
ต้องการแต่ทั้งนี้หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อหรือโอนสิทธิการเข้ารับการอบรม/สัมมนาให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งสภาฯ ล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนการอบรม/สัมมนา
6.สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่อบรมได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ลงชื่อ..............................................................................ผู้สมัคร
เบอร์โทรติดต่อ.................................วันที่สมัคร.........................

ประเภทอาหาร
อาหารทั่วไป

อาหารมังสวิรัติ

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ E-Discount ส่วนลด
อบรมสัมมนา(On-Top) มูลค่า200 บาท
(สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เท่านั้น)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

E-Discount นี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะการอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า
200 บาท สาหรับหลักสูตรใดก็ได้ของสภาวิชาชีพบัญชี (มีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้ง
ตามเลขประจาตัวสมาชิก)
การใช้ E-Discount สมัครอบรมสัมมนาตาม 1. ให้ใช้ผ่านระบบออนไลน์
ช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเว้นการสมัครอบรมสานักงานสาขาต้องทาการ
ติดต่อสานักงานสาขาเท่านั้น)
ผู้ ใ ช้ E-Discount ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และขณะใช้
E-Discount สถานภาพสมาชิกต้องคงอยูเ่ ท่านั้น
E-Discount นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็น
เงินสด รวมไปถึงโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
เมื่ อ ท่ า นได้ ใ ช้ E-Discount เป็ น ส่ ว นลดแล้ ว หากท่ า นมี ค วามประสงค์
ยกเลิกการอบรมสัมมนาหรือเปลี่ยนผู้เข้าอบรมสัมมนาหรือเปลี่ยนหลักสูตร
อบรมสัมมนาในภายหลัง ท่านจะได้รับสิทธิ์ E-Discountของท่านคืนและ
สามารถใช้เป็นส่วนลดในการสมัครอบรมสัมมนาในครั้งถัดไปได้
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข อสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการใช้
E-Discount โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
E-Discount นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
(ชาระค่าอบรมสัมมนาโดยใช้ส่วนลดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช้ E-Discount ให้ ถื อ ค าตั ด สิ น ของ
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สิ้นสุด

แผนที่

