ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“โครงการบ่มเพาะต้นกล้า
สานักงานบัญชีคุณภาพ”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
**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. 2564 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://bit.ly/3njYbzL

**อบรมฟรี**
ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าที่พัก

กาหนดการโครงการอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564
ณ ห้องเสวนาเวลาดี โรงแรม ณ เวลา จังหวัด ราชบุรี
วัน/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน

หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหา

ชั่วโมง

วิทยากร

พิธีเปิดโครงการอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2565

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
ผู้อานวยการกองกากับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

09.00 - 12.15 น.

การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของสานักงานบัญชีในยุคดิจิทัล”
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คุณราชิต ไชยรัตน์
(บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์
เมชั่น จากัด)

13.15 - 16.30 น.

การบรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีและ
ข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. 2564”
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คุณวรางคณา แก้วยนต์
(บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส
จากัด)

08.45 - 09.00 น.

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “Update TFRS for NPAEs การวิเคราะห์งบ
การเงินและการบริหารความเสี่ยงสาหรับนักบัญชี”
การรับรู้รายได้ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจการให้บริการ
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจก่อสร้าง
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ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประเด็น TFRS for NPAEs ที่อ้างอิงจาก TFRS for PAEs
• การคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
• การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• การตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
13.15 - 16.30 น.

16.30 น.

หมายเหตุ :

Covid กับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดบกพร่องของกิจการ
3
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
• Application Financial Calculator
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
• การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
• การประเมินจุดบกพร่องของกิจการจากอัตราส่วนทาง
การเงิน
การบริหารความเสี่ยงสาหรับ SMEs และการตอบสนองของนักบัญชี
โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ในวันสุดท้ายของการอบรมเท่านั้น
หลังจากนั้นทางกรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีทราบภายใน 7 วันทาการ

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

แผนที่ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

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