“โครงการบ่มเพาะต้นกล้า
สานักงานบัญชีคุณภาพ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2564
ณ โรงแรมดวงตะวันโฮเท็ล จังหวัดเชียงใหม่
**สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 12 ชั่วโมง**
(ด้านบัญชี 6 ชม. - ด้านอื่นๆ 6 ชม.)
หมายเหตุ : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดาเนินการสมัคร
(1) โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น)
(2) ผู้จัดการอบรมอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากอบรมครบตามหลักสูตร
กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน 7 วันทาการ
(3) สาหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ให้แจ้ง กรมฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนจะมีการ
ประกาศรายชื่อ
(4) กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการอบรมที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/
สัมมนา และผู้สมัครต้องทาการ Download เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเข้ารับฟังการอบรมเอง โดยผู้จัดการอบรมจะไม่มีการจัดทาเอกสารแจก
แต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการอบรม (โปรดกรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
(5) กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสานักงาน
บัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 สาหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตาม 3 แล้ว
หากไม่เข้ารับการอบรมทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ **ในการพิจาณาไม่ให้** เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป
(6) ผู้จัดการอบรมจะให้สิทธิแก่ผู้เข้าอบรม คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟังการอบรมเท่านั้น
ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งสิ้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail : dbdacc.training@gmail.com

สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่
สแกน
QR Code

หรือ Link : https://forms.gle/2HLsde1uDDNrEGxK6

**อบรมฟรี**
ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าที่พัก

กาหนดกาหนดการโครงการอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2564
ณ โรงแรมดวงตะวันโฮเท็ล จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เวลา
หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหา
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
08.00 - 08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2564
09.00 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
และกุญแจสู่ความสาเร็จของสานักงานบัญชีคุณภาพ”
13.15-16.30 น. การเสวนาหัวข้อ “ประเด็นที่น่าสนใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ขอการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีคุณภาพ”

ชั่วโมง

วิทยากร
ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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คุณยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์
(บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง
เซอร์วิส จากัด)
(1) คุณศุภโชค ชุติมากุลทวี
(บริษัท กาญจน์ บัญชีและ
ภาษีอากร จากัด)
(2) คุณธนาพันธ์ เศรษฐณัฐฌากร
(บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง
โซลูชั่น จากัด)
(3) คุณนวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์
(บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จากัด)

วันศุกร์ 30 เมษายน 2564
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
3
ดร.ธนาดล รักษาพล
ประเทศไทย”
TFRS for PAEs
มาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 และปี 2564
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
TFRS for NPAEs
ข้อกาหนดเพิ่มเติม เรื่อง ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13.15 - 16.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ทาความรู้จัก TFRS for PAEs ที่มีการ
3
ดร.ธนาดล รักษาพล
เปลี่ยนแปลง”
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
TFRS 16 สัญญาเช่า
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
การบรรยายหัวข้อ “จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”
16.30 น.
โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ในวันสุดท้ายของการอบรมเท่านั้น
หลังจากนั้นทางกรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีทราบภายใน 7 วันทาการ

หมายเหตุ :

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น.
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แผนที่ โรงแรมดวงตะวันโฮเท็ล จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail : dbdacc.training@gmail.com
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