สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สานักงานสาขาเชียงใหม่

“Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี และ
การปรั บตัวของนักบัญชีและผ้ สู อบบัญชีในยคุ Covid-19”
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
(เวลา 08.30-17.00 น. ) ณ ห้ องประชุมทองกวาว ชั้น 2
สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman)

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ ภัทรชัย
อาจารย์ ประจาภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดาเนินธุรกิจในยุค Covid-19 เป็ นการท้ าทายสาหรับนักธุรกิจ การนาเสนอรายงานทางการเงินเพื่อสะท้ อนผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินเพื่อสะท้ อนความเป็ นจริงของกิจการจึงเป็ นเรื่ องท้ าทายสาหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการประมาณการทางบัญชีต่าง ๆ
และ การวัดมูลค่ าทรัพย์ สินซึ่งมีผลมาจากเศรษฐกิจที่ถดถอย ในปี พ.ศ. 2563 สภาวิชาชี พบัญชี ออกแนวทางปฏิบัติสาหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสี ย
สาธารณะสาหรับผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อช่ วยให้ นักบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ พิจารณานาเสนองบการเงินได้ อย่ างถูกต้ อง นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่ มสี ่ วนได้ เสียสาธารณะ (TFRS for NPAE) ในเรื่ องต่ าง ๆ เพื่อให้ การนามาถื อ
ปฏิบัตขิ องกิจการขนาดกลางและขนาดหย่ อมมีแนวปฏิบัตทิ ชี่ ัดเจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกันยิง่ ขึน้
นอกจากนั้นนักบัญชีและผู้สอบบัญชียังต้ องนาเอาเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ ามาช่ วยในการปฏิบัติงานให้ ลุล่วง ลดการสั มผัสต่ างแนววิถี
ใหม่ (New Normal) และ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
การสั มมนานี้จึงมุ่งเน้ นการ Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การวัดมูลค่ า ประมาณการทางบัญชี
และแนวปฏิบัติเฉพาะต่ าง ๆ สาหรั บผลกระทบจาก Covid-19 และการตรวจสอบประมาณการดังกล่ าวภายใต้ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540
(ปรับปรุง) เรื่ อง การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผู้ทคี่ วรเข้ าอบรม

หัวข้ ออบรม
 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีจาก
ผลกระทบ Covid-19
 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นส าหรั บกิ จการที่ ไม่ มีส่ ว นได้เ สี ย สาธารณะ
(TFRS for NPAE)
- การตีราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 540 (ปรับปรุ ง) เรื่ อง การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง

 นักบัญชี
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
 นักวิเคราะห์ /อาจารย์ผสู ้ อน
 ผูส้ นใจทัว่ ไป
**ชั่วโมงพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง (CPD)
สาหรับผู้ทาบัญชี/ผู้สอบบัญชี ด้ านบัญชี 7 ชม.

 จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ

อัตราราคา

สมาชิกสภาฯ
บุคคลทัว่ ไป

อัตราค่ าอบรม (รวม VAT) รวมเอกสาร ค่ าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ราคาพิเศษชาระภายในวันที่ 22 ตุลาคม 63
ราคาปกติชาระตั้งแต่ วนั ที่ 23 ตุลาคม 63 เป็ นต้ นไป
• ค่ าอบรม 1,300 บาท
• ค่ าอบรมหลังใช้ สิทธิ์ E- Discount จาก 1,300 บาท
ลดเหลือ 1,100 บาท
ค่ าอบรม 1,700 บาท

• ค่ าอบรม 1,700 บาท
• ค่ าอบรมหลังใช้ สิทธิ์ E- Discount จาก 1,700 บาท
ลดเหลือ 1,500 บาท
ค่ าอบรม 2,100 บาท

สมัครอบรมสั มมนาของสานักงานสาขาเชียงใหม่
คลิก๊ ลิง้ สมัคร

https://forms.gle/wtfqpCVHEk2Md5Pa9

หรื อ สแกน QR CODE

โทรศัพท์ 053-944922 , 087-1784514 โทรสาร 053-892686
Website: www.fapchiangmai.com E-mail:fap.chiangmai@gmail.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ E-Discount ส่วนลด
อบรมสัมมนา(On-Top) มูลค่า200 บาท
(สงวนสิทธิ์เฉพำะสมำชิกสภำวิชำชีพบัญชี เท่ำนั้น)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

E-Discount นี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะการอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท สาหรับหลักสูตรใดก็
ได้ของสภาวิชาชีพบัญชี (มีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้งตำมเลขประจำตัวสมำชิกเท่ำนั้นหำกมีกำรใช้สิทธิ์ไปแล้ว
ไม่สำมำรถใช้สิทธิ์ได้อีก)
การใช้ E-Discount สมัครอบรมสัมมนาตาม 1. ให้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเว้น
กำรสมัครอบรมสำนักงำนสำขำต้องทำกำรติดต่อสำนักงำนสำขำเท่ำนั้น)
ผู้ใช้ E-Discount ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และขณะใช้ E-Discount สถานภาพสมาชิกต้องคง
อยูเ่ ท่านั้น
E-Discount นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด
รวมไปถึงโอน
สิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
เมื่อท่านได้ใช้ E-Discount เป็นส่วนลดแล้ว หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการอบรมสัมมนาหรือ
เปลี่ยนผู้เข้าอบรมสัมมนาหรือเปลี่ยนหลักสูตรอบรมสัมมนาในภายหลัง ท่านจะได้รับสิทธิ์ E-Discount
ของท่านคืนและสามารถใช้เป็นส่วนลดในการสมัครอบรมสัมมนาในครั้งถัดไปได้
สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้E-Discount โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
E-Discount นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 (ชาระค่าอบรมสัมมนาโดยใช้
ส่วนลดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ E-Discount ให้ถือคาตัดสินของ สภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สิ้นสุด

แผนที่

ห้องประชุมทองกวำว ชั้น 2

(Green Nimman)

