ขอเชิญเข้าร่วมอบรม!!!
“โครงการบ่มเพาะต้นกล้า
สำนักงานบัญชีคุณภาพ”
กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง
จังหวัดระยอง

**สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
(CPD) ด้านบัญชีและด้านอื่นๆ รวม 12 ชั่วโมง
หมายเหตุ : การนับชั่วโมง CPD อยู่ระหว่างตกลงกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ
หมายเหตุ : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร
(1) โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย เท่านั้น)
(2) ผู้จัดการอบรมอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากอบรมครบตาม
หลักสูตร กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน 7 วันทำการ
(3) สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ให้แจ้ง กรมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้
เข้าอบรม
(4) กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการอบรมที่ www.dbd.go.th หัวข้อ
อบรม/สัมมนา และผู้สมัครต้องทำการ Download เอกสารประกอบการอบรม เพื่อเข้ารับฟังการอบรมเอง โดยผู้จัดการอบรมจะไม่มีการจัดทำ
เอกสารแจกแต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการอบรม (โปรดกรอก e-mail ให้ถูกต้อง)
(5) กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
สำนักงานบัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564สำหรับผู้มีสทิ ธิเข้ารับการอบรม
ตาม 3 แล้ว หากไม่เข้ารับการอบรมทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ **ในการพิจาณาไม่ให้** เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป
(6) ผู้จัดการอบรมจะให้สิทธิแก่ผู้เข้าอบรม คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟังการอบรมเท่านั้น
* ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งสิ้น *

กำหนดกำรโครงกำรอบรมบ่มเพำะต้นกล้ำสำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจำปีงบประมำณ 2566
ในวันที่ 15 – 16 ธันวำคม 2565
ณ โรงแรม คลำสสิค คำมิโอ ระยอง จังหวัดระยอง
วัน/เวลา

หัวข้อ/ขอบเขตเนือ้ หา

ชั่วโมง

วิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
08.45 - 09.00 น.
ประจาปีงบประมาณ 2566
09.00 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “จับประเด็น TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง”
13.15 - 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ ประเมินจุดบกพร่อง
ของกิจการจากอัตราส่วนทางการเงิน และการบริหารความเสีย่ ง
สาหรับ SMEs และการตอบสนองของนักบัญชี”
15.00 –16.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561”

ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

1

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
การบรรยายหัวข้อ “ก้าวสูค่ วามสาเร็จด้วยมาตรฐานสานักงานบัญชี
คุณภาพ และยกระดับเป็นสานักงานบัญชีดจิ ทิ ัล”
10.00 –12.15 น.

13.15– 16.30 น.
16.30 น.

การบรรยายหัวข้อ “มาตรฐานการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
และข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี ตามประกาศกรมฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
พ.ศ. 2564”
การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัตงิ านสานักงานบัญชีคุณภาพ”

1

ดร.ปุรฉัตร ทองเสริม
(บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและ
กฎหมาย จากัด)

2

คุณอรวรรณ เพ็ชรากาล
บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง
เซอร์วิส จากัด

3

คุณอรวรรณ เพ็ชรากาล
บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง
เซอร์วิส จากัด
โปรดรับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ในวันสุดท้ายของการอบรมเท่านัน้
หลังจากนั้นทางกรมฯ จะแจ้งรายชื่อผูเ้ ข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีทราบภายใน 7 วันทาการ

แผนที่ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง
จังหวัดระยอง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธรุ กิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2 547 5981 และ 0 2 547 4414
e-mail address : dbdacc.training@gmail.com
หรือ
โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038 614 340 – 9 หรือ Call Centre 1627

