สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรื่อง “การจัดทําบัญชีในยุคดิจิทลั ”
การสัมมนา เรื่อง “การจัดทําบัญชีในยุคดิจิทัล” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและ
ผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอมการทําธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปและที่มีผลตอ
วิชาชีพบัญชี การนําเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบัญชีมาปรับใชในวิชาชีพบัญชีอยางถูกตองครบถวนและ
มีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวของนักบัญชีเพื่อรองรับการทําบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมปจจุบัน
วัน/สถานที่สัมมนา

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เปนเนื้อหาดานบัญชี 7 ชั่วโมง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสัมมนา

เรือ่ ง “การจัดทําบัญชีในยุคดิจิทัล”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. 1. สภาพแวดลอมการทําธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีผลตอวิชาชีพบัญชี
2. สภาพแวดลอมการทําธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล
- บทบาทดานเทคโนโลยีของนักบัญชียุคปจจุบัน
- ความคาดหวังของลูกคาตอการทําบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมปจจุบัน
13.15 – 17.00 น. 3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
- Blockchain Technology ที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
- Automated Accounting System
- การจัดทําและจัดเก็บเอกสารบัญชีดวยระบบ Cloud
Computing
- OCR (Optical Chara Recognition)
- Al (Artificial Intelligence)
- RPA (Robotic Process Automation)
- Data Analytics
- Work From Anywhere
- การปรับใชเทคโนโลยีกบั งานบัญชี
- การปรับตัวของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
หมายเหตุ :

คุณราชิต ไชยรัตน
- CEO CNR Gorup&AccRevo
-ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น.
3. นับชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชั่วโมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
เรือ่ ง “การจัดทําบัญชีในยุคดิจิทัล”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....
เลขทีบ่ ตั รประชาชน - โทรศัพท .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงือ่ นไขในการอบรม

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิน้ การสัมมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

...................................................
...................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน (Ref No.3) : ...................................................
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถวน-)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา...............................
หลักสูตร (Ref No.1) :

วันที่................................

0727102563

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :
..........................................................................................
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ชื่อผูนําฝาก..............................................

