
 

  

 

 

วนัท่ี สถานท่ี Link การสมคัร 

29-30 ต.ค. 62 โรงแรมอวานี ขอนแกน่ โฮเทล  

แอนด ์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์ 

จ.ขอนแกน่ 

https://forms.gle/EAPbLnohp76NBxLv6 

 
 

 

 

 

7-8 พ.ย. 62 โรงแรม ณ เวลา  

จ.ราชบรุ ี

https://forms.gle/voFRSESneeBhwJmk7 

 

 

 

 

18-19 พ.ย. 62 โรงแรมแคนทาร ีโคราช  

จ.นครราชสีมา 

https://forms.gle/VVGSKtFsUUC7ZGuVA 

 

 

 

 

2-3 ธ.ค. 62 โรงแรมดวงตะวนั  

จ.เชียงใหม ่

https://forms.gle/Wu97dJBNYF9cuoYw6 

 

 

 

*  CPD อยู่ระหว่างการขอพิจารณาจากสภาวิชาชพีบญัช ีและผูเ้ขา้อบรมตอ้งเขา้ครบทัง้ 2 วนั  

*  ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชใ้นการเดนิทางและค่าท่ีพกัเองทัง้หมด  

*  ผูจ้ดัการอบรมขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้อบรมตามความเหมาะสมของโครงการฯ  

*  ก าหนดการอบรม จังหวดัและวนัที่จดัการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ขาดระบบการ

บริหารจดัการท่ีดี 

ลูกคา้ไม่

จ่ายเงิน 

ลูกคา้ส่งเอกสาร

ไม่ครบล่าชา้ 

ปิดงบไม่ทนั  

พนกังาน

ลาออกบ่อย 

การเป็นส านกังาน

บญัชีคณุภาพ 

การบญัชีใน 

ยคุดิจิทลั 

    

Update TFRS for 

NPAEs ++ 

ส านกังานบญัชีของท่านเคยประสบปัญหาเหลา่น้ีหรอืไม?่ 

https://forms.gle/EAPbLnohp76NBxLv6
https://forms.gle/voFRSESneeBhwJmk7
https://forms.gle/VVGSKtFsUUC7ZGuVA
https://forms.gle/Wu97dJBNYF9cuoYw6


 
 

 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ในวันอังคำรที่ 29 – วันพุธที่ 30 ตุลำคม 2562 

ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

     *ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

      หมำยเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                       พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 
 

วัน/เวลำ หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ ชั่วโมง วิทยำกร 

วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2562    

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ  
       สรุปประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
        กำรเงินของไทย ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มี 
        ส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs)  

6 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

วันพุธที่ 30 ตุลำคม 2562   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-11.15 น.        กำรบัญชีในยุคดิจิทัล 
       โครงกำร Total Solutions for SMEs 

2 นำยรำชิต  ไชยรัตน์ 

11.15-12.15 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ  
      กำรเขียนคู่มือกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน 
        บัญชีคุณภำพ 

1 นำยเสถียร  สถำนเดิม 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

13.15-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ 
       แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร 
        รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 

3 นำยเสถียร  สถำนเดิม 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

16.30 น. โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี (CPD) 

ในวันสุดท้ำยของกำรสัมมนำเท่ำนั้น 

หลังจำกนั้น ทำงกรมฯ จะแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำสัมมนำให้ทำงสภำวิชำชีพบัญชี ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร 



 

แผนที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่: 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414         

             e-mail address : dbdacc.training@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dbdacc.training@gmail.com


 
 
 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 

ณ โรงแรม ณ เวลำ จังหวัดรำชบุรี 

     *ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

      หมำยเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

          พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 

 

วัน/เวลำ หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ ชั่วโมง วิทยำกร 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกำยน 2562    

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-12.15 น. 

 

 กำรบรรยำยหัวข้อ  
      แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร 
        รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  

3 

นำงสำวธัญพร  อธิกุลวริน 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

 
13.15-16.30 น.        กำรเขียนคู่มือกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน 

        บัญชีคุณภำพ 

       กำรบัญชีในยุคดิจิทัล 
      โครงกำร Total Solutions for SMEs  

3 

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกำยน 2562   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ  
       Update ประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
        ทำงกำรเงินของไทย ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มี 
        ส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs)  

6 ดร.ธนำดล  รักษำพล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

16.30 น. โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี (CPD) 

ในวันสุดท้ำยของกำรสัมมนำเท่ำนั้น 

หลังจำกนัน้ ทำงกรมฯ จะแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำสัมมนำให้ทำงสภำวิชำชีพบัญชี ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร 



 
 

แผนที่ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่: 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414         
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com 

 

 

 

mailto:dbdacc.training@gmail.com


 

  
 

ก ำหนดกำรสัมมนำโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ในวันจันทร์ที่ 18 - วันอังคำรที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 

ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 

     *ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

      หมำยเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

          พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 

 

วัน/เวลำ หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ ชั่วโมง วิทยำกร 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2562    

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-12.15 น. 

 

 กำรบรรยำยหัวข้อ  
      แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร 
        รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี  

3 

นำยเสถียร  สถำนเดิม 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

 
13.15-16.30 น.        กำรเขียนคู่มือกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน 

        บัญชีคุณภำพ 

       กำรบัญชีในยุคดิจิทัล 
      โครงกำร Total Solutions for SMEs  

3 

วันอังคำรที่ 19 พฤศจิกำยน 2562   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ  
       Update ประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
        ทำงกำรเงินของไทย ส ำหรับกิจกำรที่ไม่มี 
        ส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs)  

6 ดร.ธนำดล  รักษำพล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

16.30 น. โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี (CPD) 

ในวันสุดท้ำยของกำรสัมมนำเท่ำนั้น 

หลังจำกนัน้ ทำงกรมฯ จะแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำสัมมนำให้ทำงสภำวิชำชีพบัญชี ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร 



 

แผนที่ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่: 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414         

             e-mail address : dbdacc.training@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dbdacc.training@gmail.com


 

  
 

ก ำหนดกำรสัมมนำโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ในวันจนัทรท์ี ่2 – วันองัคำรที่ 3 ธนัวำคม 2562 

โรงแรมดวงตะวัน จังหวดัเชียงใหม ่

วัน/เวลำ หัวข้อ/ขอบเขตเนื้อหำ ชั่วโมง วิทยำกร 

วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม 2562   

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-12.15 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ  
      แนวทำงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร 
         รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
      กำรเขียนคู่มือกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน 
         บัญชีคุณภำพ 
     โครงกำร Total Solutions for SMEs 

 
3 

 
นำงสำวธัญพร อธิกุลวริน 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

13.15-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ   
       Update กำรจัดท ำงบกำรเงิน และ    

         กำรน ำส่งงบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD 
         e-Filing   

 3 นำงสุภำพร บุญแทน  
กองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 

วันอังคำรที่ 3 ธันวำคม 2562   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

09.00-16.30 น.  กำรบรรยำยหัวข้อ   

       Update ประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
         ทำงกำรเงินของไทยส ำหรับกิจกำรที่ไม่มี 
         ส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs) 

6 อำจำรย์ภำคภูมิ  วณิชธนำนนท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี 

16.30 น. 
โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี (CPD)  

ในวันสุดท้ำยของกำรอบรมเท่ำนั้น  

หลังจำกนั้นทำงกรมฯ จะแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำอบรมให้ทำงสภำวิชำชีพบัญชีทรำบภำยใน 7 วันท ำกำร 

  * ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  

   หมำยเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ  10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.45 น. – 15.00 น. 

                         พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. 



 

แผนที่ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่: 
กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414         

             e-mail address : dbdacc.training@gmail.com 
 

mailto:dbdacc.training@gmail.com

