ขอเชิญเข้ าร่ วมอบรมทางวิชาการ

“เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา
การประมาณการมูลค่ ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS#9”
หัวข้ อ

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้ องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุมวิท 11
วิทยากรโดย :

อาจารย์ พเิ ชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ ทอมมี่)
นักวิศวกรรมการเงิน
และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
เวลา

รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต

08.00 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ าของเครื่ องมือทางการเงิน

10.45-12.00 น.

การบัญชีสาหรับการรับรู้ รายการการด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ ทางการเงิน และค่ าเผื่อขาดทุนด้ าน
เครดิตของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

13.00-16.30 น.

กรณีศึกษาในการประมาณการประเมินมูลค่ ายุติธรรม
(เน้ นการประมาณการค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
และลูกหนีอ้ ื่น การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนทัว่ ไป
และทางเลือกของแต่ ละวิธี พร้ อมหลักฐานประกอบ)

16.30-17.00 น.

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หมายเหตุ : -รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
-รับประทานอาหารว่ าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.

ใบสมัครเข้ าร่ วมอบรมทางวิชาการ

“เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา
การประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS#9”
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เรียน คุณดุษณี / คุณนุ่น โทรศัพท์ 02-218-5703, 092-254-3171 E-mail : cualumni@cscoms.com
จากคุณ............................................................................. โทรศัพท์ ................................................โทรสาร..........................................
E-mail : ……………………………………………………............................จานวนเงินนาฝาก..........................................................บาท
ออกใบเสร็จรับเงิน/กากับภาษี ในนาม.....................................................................................................................................................
สานักงานใหญ่ (ถ้ ามี) หมายเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร...............................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
จานวนผู้เข้ าร่ วมอบรม สมาชิกสมาคมนิสิตเก่ าฯ ............................. ท่ าน บุคคลทั่วไป ............................. ท่ าน
ลา
ดับ

ชื่ อ – สกุล ตัวบรรจง
โปรดระบุคานาหน้ าชื่ อ
นาย / นาง / นางสาว ให้ ชัดเจน

หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน

เลขทีผ่ ้สู อบบัญชี
รับอนุญาต

เลขทีผ่ ้ทู าบัญชี

1
2
3
4
5

ค่าอบรม ( รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จทีห่ น้ างาน )
สมาชิกสมาคมฯ ท่ านละ 1,682.24 + VAT 117.76 บาท = 1,800 บาท
(* หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % = 50.47 บาท )
บุคคลทัว่ ไป ท่ านละ 1,869.16 + VAT 130.84 บาท = 2,000 บาท
(* หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % = 56.07 บาท )

สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
ทั้งผู้สอบบัญชี และผู้ทาบัญชี
ทั้งนี้ อยู่ระหว่ างรอการอนุมตั ิ

กรุณากรอกใบสมัครและโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-93778-0 ชื่ อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ ง จุฬาฯ”
( *ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ) และกรุณาส่ งใบสมัครพร้ อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ

E-mail : cualumni@cscoms.com
ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่ าอบรม พร้ อมออกหนังสื อรับรองการหักภาษี
ให้ กบั “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์
50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ” เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร 0 9 9300013287 4

