
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร

สอบถามรายละเอียดและส ารองที่นัง่ได้ที่ :
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ส านักงานสาขาสงขลา อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 062- 968-4075 และ 0 - 7455 - 8912 โทรสาร: 0 - 7455 - 8851 E-mail: fap.songkhla@gmail.com

สมาชิกสภาฯ ช ำระภำยในวันที่ 20/11/2564
 1,200 บำท

ช ำระหลังวันท่ี 20/11/2564 
 1,400  บำท

บุคคลทั่วไป ช ำระภำยในวันท่ี 20/11/2564 
 1,400 บำท

ช ำระหลังวันท่ี 20/11/2564 
 1,600  บำท

หัวข้ออบรม

อัตราค่าอบรม
(รวม VAT)

วันเสาร์ที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564

เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ ห้องเทพทาโร

โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดร.ปัญญา สัมฤทธ์ิประดษิฐ์
นักบัญชีอาวุโสบริษทั ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากดั (มาหาชน)

ให้ทราบทศิทางมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทราบประเด็นส าคัญของกรอบแนวคิด
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รับใช้
ปี 2564 พร้อมเสนอแนวปฏิบัติ
ทราบการปรับปรุง TFRS for NPAEs เร่ืองที่
สภาวชิาชีพบัญชีประกาศแล้ว และแนวทางการ
ปรับปรุง TFRS for NPAEs ทีด่ าเนินการ

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
-ผู้ท าบัญชี –ผู้สอบบัญชี
-นักลงทุน และบุคคลทัว่ไป

CPD :ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้ทาบัญชี 

ด้านการบัญชี 6 ชั่วโมง 

Update TFRSs FOR PAEs 2564 และการปรับปรุง TFRS FOR NPAEs

-ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลกัการและประเดน็ปัจจุบนัของกรอบแนวคิดฉบบัใหม่ และTFRS for PAEs ท่ีส าคญั เช่น 
TFRS 9 TFRS 16 (เนน้เร่ืองการลดค่าเช่า) TFRS 3 ความมีสาระส าคญั การปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง 
-การปรับปรุง TFRS for NPAEs
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ๔๒/๒๕๖๓ การตีราคาใหม่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการวดั
มูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ือการลงทุน
-ทิศทางการปรับปรุง TFRS for NPAEs



ใบสมัครอบรม

หลักสูตร …………………………………………………………………

**กรุณาระบุ ชื่อ – ท่ีอยู่ ท่ีต้องการให้ออกใบก ากับภาษี (โปรดระบุให้ชัดเจน)**

นำย/นำง/นำงสำว ………………………………............................................................................

 เป็นสมำชิกสภำฯ  ไม่เป็นสมำชิกสภำฯ

เลขบัตรประชำชน ----

ชื่อที่ท ำงำน/บริษัท ……………………………………………………………… ส ำนักงำนใหญ่  สำขำที่……เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี……………………

ที่อยู่ไปรษณีย์……………………………………………………………………………………………………………….…

โทรศัพท์ .....................................................  มือถือ ...................................................  โทรสำร .....................................................

E-mail ………………………………………………………….……….……………………

กรณีใช้อัตรำสมำชกิประเภทบุคคลออกใบก ำกบัภำษีในนำมสมำชกิ และ นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภำฯออกใบก ำกบั

ภำษีในนำมบริษัท/องค์กร ที่ขึ้นทะเบียน

ส าหรับผู้ท่ีประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  กรุณาระบุรหัส / เลขทะเบียน ให้ชัดเจน

 ผู้ท าบัญชี รหัสเลขท่ี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน 

สมัครเข้ำอบรม  พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม เป็นจ ำนวนเงิน ................................... บำท โดย

 เงินสด ช ำระโดยตรง ณ ที่ท ำกำรส ำนักงำนสำขำสงขลำ

 เช็คสั่งจ่ำยที่สำขำของธนำคำรในจังหวัดสงขลำ  ในนำม  “สภำวิชำชีพบัญชี  สำขำจังหวัดสงขลำ”

 น ำเงินสด/เช็คเข้ำบัญชี “สภำวิชำชีพบัญชี  สำขำจังหวัดสงขลำ” ประเภทออมทรพัย์  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) 

สำขำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เลขที่บัญชี   565-2-88371-5

ประเภทอาหาร (โปรดระบุ)   อำหำรไทยพุทธ  อำหำรฮำลำล  อำหำรเจ

โปรดแจ้งหลักฐำนกำรโอนเงินและใบสมัคร  ผ่ำนเครื่องโทรสำร หมำยเลข 0-7455-8851 และ กรุณาน าใบฝากเงินสดมาแสดงในวันอบรมเพ่ือให้เป็นหลักฐาน
การลงทะเบียนและรับใบก ากับภาษี

ผู้รับการติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม: คุณญาณิศา ขุนเพ็ชร์ 062-9684075 และ 074-558912 

สภำฯขออภัยมำ ณ ที่นี้ หำกท่ำนไม่ได้รับควำมสะดวก เนื่องจำกไม่แจง้กำรโอนเงินผ่ำนเครื่องโทรสำร

หมายเหตุ

1. สภำฯ ไม่อยู่ในข่ำยท่ีต้องหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย เน่ืองจำกเป็นองค์กรไม่เข้ำข่ำยลักษณะเป็นผู้เสียภำษีเงินได้

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม/สัมมนำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมำรถหักลดหย่อนภำษีได้ 200 %

3. กรณีใช้อัตรำสมำชิกประเภทบุคคลออกใบก ำกับภำษีในนำมสมำชิก และนิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนกับสภำฯออกใบก ำกับภำษีในนำมบริษัท/องค์กรท่ีข้ึนทะเบียน

4. กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรอบรม/สัมมนำหลังจำกได้ช ำระค่ำอบรม/สัมมนำแล้วท่ำนจะต้องแจ้งสภำฯล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 5 วัน

ท ำกำร ก่อนวันท่ีอบรม/สัมมนำ ซึ่งสภำฯ จะคืนเงินค่ำอบรม/สัมมนำให้กับท่ำน โดยหักเป็นค่ำด ำเนินกำร 30% จำกรำคำค่ำอบรม/สัมมนำ (ไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และระบุใบเสร็จรับเงินค่ำด ำเนินกำรเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภำฯ

5. กำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำตำมหลักสูตรของสภำฯ เป็นสิทธิเฉพำะของผู้สมัครท่ีระบุช่ือในใบสมัครเท่ำน้ัน สภำฯไม่อนุญำตให้สับเปลี่ยนผู้แทนเข้ำรับกำ

อบรม ตำมวันและเวลำท่ีต้องกำร แต่ท้ังน้ีหำกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่ือหรือโอนสิทธิกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำให้บุคคลอื่น จะต้องแจ้งสภำฯ ล่วงหน้ำ3 

วันท ำกำรก่อนกำรอบรม/สัมมนำ

6. สภำวิชำชีพบัญชีฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงวัน และสถำนท่ีอบรมได้ตำมควำมเหมำะสม โดยแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ

วันที่ ........................................................................               ลงชื่อ ...............................................................................  ผู้สมัคร


