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กาวสู..ศักราชใหม
นักบัญชีตองรอบรูแล

ะกาวใหทัน 

การเปล่ียนแปลงที่กำ
ลังจะเกิดขึ้น

การเตรียมตัวสูการเปดเสรี AEC : 
WHO WILL COME?  WHERE TO GO? & HOW TO DO?

แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี :                                                      
สำหรับนักบัญชี/ผูสอบบัญชี

TFRS for SMEs VS TFRS for NPAEs

นับ CPD ไดจำนวน 6 ชั่วโมง (ดานบัญชี  3 ชม. ดานอ่ืนๆ 3 ชม.)  

ทุ ก ท า น จ ะ ไ ด รั บ  
• เอกสารประกอบการสัมมนา และ  
• ของท่ีระลึกจากการสัมมนาคร้ังน้ี 

พิ เ ศ ษ 
คาสัมมนา (รวม VAT แลว) 
สมาชิกสภาฯ  2,000 บาท 
บุคคลท่ัวไป   2,500 บาท 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร สั ม ม น า
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คุณพิชัย  ชุณหวชิร 
ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
คุณบรรจงจิตต  อังศุสิงห  
ผูอำนวยการสำนักการคาบริการ และการลงทุน 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 
 
 
รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา 
ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คุณบุญเลิศ  กมลชนกกุล 
หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด 
ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม 
ผูจัดการ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 
ดำเนินการสัมมนา โดยคุณสุพจน  สิงหเสนห 
 
 
 
รองศาสตราจารย ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท  
อาจารยประจำ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ประธาน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 
 
 
คุณประสัณห  เชื้อพานิช 
ประธานกรรมการบริหาร   
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด 
ประธาน คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
คุณสุพจน  สิงหเสนห 
หุนสวน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ประธาน คณะอนุกรรมการศึกษาและติดติดตามผลกระทบของ AEC  
ตอวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ลงทะเบียน-รับเอกสาร 
 
กลาวเปดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ 
นักบัญชี..เพื่อเตรียมความพรอมสูสากล 
 
 
ความคืบหนาของ AEC ดานการบริการ  
สาขาวิชาชีพบัญชี 
 
 
พักรับประทานอาหารวาง 
 
การเตรียมตัวสูการเปดเสรี AEC 
• WHO WILL COME? 
• WHERE TO GO? 
• HOW TO DO? 
 
 
 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
TFRS for SMEs VS TFRS for NPAEs  
 
 
 
พักรับประทานอาหารวาง 
 
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี :  
สำหรับนักบัญชี /ผูสอบบัญชี 
• ทิศทางของมาตรฐานการสอบบัญชี 
• แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
• กฎเกณฑและขอบังคับ 

08.00-09.00 น. 
 

09.00-09.45 น. 
 
 
 

09.45-10.30 น. 
 
 
 

10.30-10.45 น. 
 

10.45-12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.15-13.15 น. 
 

13.15-14.30 น. 
 
 
 

14.30-14.45 น. 
 

14.45-16.30 น. 

ก ำ ห น ด ก า ร 
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