
        วัน/สถานท่ีสัมมนา 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
เรื่อง “เจาะลึกการจัดท างบการเงิน  

และการน าส่งผ่า นระบบ DBD e-Filing ปี 2563” 
รุ่นที่ 1 

       การสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกการจัดท างบการเงินและการน าส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ปี 2563” รุ่นท่ี 1                         
ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ                 
การจัดท าบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นท่ีส าคัญ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
น าส่ง DBD e-Filing ปี 2563 ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้การจัดท าบัญชีมปีระสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

วันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  

               การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

ผู้ท าบัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD 
เป็นเนื้อหาทางด้านอืน่ๆ 7 ชั่วโมง 

                ช่องทางการสมัคร  

กรอกแบบฟอร์ม 
ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 1,000 บาท 
        เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า            
        ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
        ไม่สามารถช าระผ่าน mobile-banking ได้  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ 



เร่ือง “เจาะลึกการจัดทํางบการเงินและการนําสงผานระบบ DBD e-Filing ป 2563” รุนที่ 1
วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 1010  สิงหาคม สิงหาคม 25632563

ณ  โรงแรมณ  โรงแรมแอมบาสแอมบาสซาซาเดอรเดอร  สุขุมวิท สุขุมวิท 11 11 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

กําหนดการสัมมนา กําหนดการสัมมนา 

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 15.00 น.

ลงทะเบียน

• การจัดทํางบการเงนิตาม TFRS for NPAEs

   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสําคัญกับการจดัทํางบการเงนิ

   - โครงสรางงบการเงิน

   - รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน

• การจัดทํางบการเงนิตาม TFRS for NPAEs

   - การจัดประเภทรายการ
 คุณอริชภัสร  จริะปราสิทธิ์

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

 หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น. 

 3. นบัชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบญัชี 7 ชั่วโมง 

4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

 5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

15.00 – 17.00 น.

   - การจัดประเภทรายการ

   - การเปดเผยขอมูล

• การจัดทําและนําสงงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing 

Version 2 (V.2)

   - การจัดทํางบการเงินดวย Taxonomy และ XBRT

   - วิธีการใชงานระบบ DBD e-Filing V.2

   - การเปลี่ยนแปลงในระบบ DBD e-Filing V.2

   - สาธติการใชงานระบบ

• หลกัเกณฑการนําสงงบการเงนิ รอบป 2562 

   - การเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑการนําสงงบการเงิน

   - สาธติวิธีการนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน

   - สาธติวิธีการแกไข กรณีนําสงงบการเงินและบัญชีรายชื่อ     

ผูถือหุนไมถกูตอง

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

ผูเชี่ยวชาญดานระบบ 

DBD e-Filing 



เร่ือง “เจาะลึกการจัดทํางบการเงินและการนําสงผานระบบ DBD e-Filing ป 2563” รุนที่ 1
วันจันทรที่ วันจันทรที่ 1010  สิงหาคม สิงหาคม 25632563

ณ  โรงแรมณ  โรงแรมแอมบาสแอมบาสซาซาเดอรเดอร  สุขุมวิท สุขุมวิท 11 11 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกิจการคา

ช่ือ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....

เลขที่บัตรประชาชน ----
โทรศัพท  .................................................................. โทรสาร ......................................................................................

หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงื่อนไขในการอบรม
     1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

     2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน

     3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา       

        ขอสงวนสิทธทิี่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตวัผูเขาสมัมนาแทนได

     4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 %

     5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรณุาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486

         หรือ email : welfare@dbd.go.th         หรือ email : welfare@dbd.go.th

     6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง

         มายังสวสัดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486

     7.  ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเทาน้ัน โดยรับหลังจากเสร็จสิน้การสมัมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคาร  : For Bank Only

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สาขา............................... วันที่................................

Company Code  :  9488
หลักสูตร (Ref No.1) : 0210082563

เบอรโทรศพัท (Ref No.2) :

ช่ือผูเขารวมสัมมนา ...................................................

...................................................

..........................................................................................

เลขที่บัตรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขมุวิท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
1,000

(-หนึ่งพันบาทถวน-)
ชื่อผูนําฝาก..............................................
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