สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

สัมมนา
เรื่อง “ เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และต้นทุนการกูย้ มื ”
การจัดสัมมนา เรื่อง เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และต้นทุนการกูย้ ืม ในครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และต้นทุนการกูย้ ืม

สถานที่จัดสัมมนา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลร ูม ชัน้ 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบ ุรี
ผู ส้ นใจเข้าร่วมสัมมนาในส่วนกลาง กรุณาสํารองที่ นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม
ที่ กําหนดพร้อมทัง้ ชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จํานวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
การสัมมนา เรื่ อง “เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อ ุปกรณ์ และต้นท ุนการกย้ ู มื ” สามารถนับชั่วโมง
การพัฒนาความรู ต้ ่อเนื่ องทางวิชาชีพของผู ท้ าํ บัญชี และผู ส้ อบบัญชีรับอนุญาตเป็ นวิชาบัญชีได้ 7 ชั่วโมง

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กําหนดการสัมมนา
เรือ่ ง “เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อ ุปกรณ์ และต้นท ุนการกย้ ู มื ”
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลร ูม ชัน้ 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบ ุรี

เวลา

การดําเนินการ

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง “ที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ และต้นทุนการกูย้ ืม”
13.15 – 16.30 น. - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง “ที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ และต้นทุนการกูย้ ืม” (ต่อ)

ผศ. วิภาดา ตันติประภา

16.30 – 17.00 น. - จรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหต ุ : 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชัว่ โมง CPD ได้ทงั้ ผูท้ าํ บัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็ นเนือ้ หาทางด้านบัญชี 7 ชัว่ โมง
4. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา
เรือ่ ง “เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อ ุปกรณ์ และต้นท ุนการกย้ ู มื ”
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลร ูม ชัน้ 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบ ุรี
ชื่อ ..…………………....................................... นามสกุล ……………………………………………....
เลขที่บตั รประชาชน - โทรศัพท์ ...................................................
โทรสาร .............................................................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................................................

หมายเหตุ
1. กรุ ณานําใบสมัครพร้อมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริ งมายืนยันการเข้าร่ วมสัมมนา
2. กรณี ชาํ ระค่าธรรมเนียมแล้ว ผูส้ มัครไม่สามารถเข้าร่ วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการพัฒนาธุ รกิจการค้า
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านชําระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ข้าสัมมนาแทนได้
3. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
4. หากผูส้ มัครต้องการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั กรุ ณาส่ งใบ Pay in พร้อมชื่อบริ ษทั มาที่เบอร์ 0 2547 4486
หรื อ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูส้ มัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรด
แจ้งมายังสวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร์ 0 2547 4486
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสู ตร(Ref No.1) :

0729082560

Company Code : 9488

ชื่อผู้เข้ าร่ วมสั มมนา
เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

เบอร์ โทรศัพท์ (Ref No.2) :
…………………………………… …………………………………………………………
……………………………………
ณ ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์
………………………………………………………
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
1,000
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้นําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนีไ้ ปชําระเงินสดผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย 1 ท่ าน ต่ อ 1 ใบสมัคร (ค่ าสมัครยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียมธนาคาร)

