
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสัมมนา เรือ่ง เจาะลึกการจัดทํางบการเงินและการนําสงงบการเงิน ป 2565” มีวัตถุประสงคเพือ่ให

ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและผูท่ีเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี มีความพรอมในการ

ออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นท่ีสําคัญ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการนําสงงบการเงินไดดียิง่ขึน้ ทําใหการ

จัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทานสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริงและ

ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ในวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ชองทางการสมัคร

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ช่ัวโมง

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

เร่ือง “เจาะลึกการจัดทํางบการเงินและการนําสงงบการเงิน ป 2565”



เรื่อง “เจาะลกึการจัดทํางบการเงินและการนําสงงบการเงิน ป 2565”

วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

กาํหนดการสัมมนา 
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

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

       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น. 

 3. นบัชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเน้ือหาดานบัญชี 7 ชั่วโมง 

 4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

 5. แสดงหลักฐานมีผลตรวจ ATK เปนลบ (ภายใน 24 ช่ัวโมง)

    6. ทําแบบประเมินความเสี่ยงกอนเขารวมสัมมนาฯ โดยสแกน  QR Code

 7. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 15.00 น.

15.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

• การจัดทํางบการเงินตาม TFRS for NPAEs

   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสาํคัญกับการจดัทํางบการเงิน

   - โครงสรางงบการเงิน

   - รายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน

• การจัดทํางบการเงินตาม TFRS for NPAEs (ตอ)

   - การจัดประเภทรายการ

   - การเปดเผยขอมูล

• การจัดทําและนําสงงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing  

Version 2 (V.2)

   - การจัดทํางบการเงินดวย Taxonomy และ XBRT

   - วิธีการใชงานระบบ DBD e-Filing V.2

• หลักเกณฑการนําสงงบการเงิน รอบป 2565 

   - การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการนําสงงบการเงิน

   - สาธิตวิธีการนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน

- สาธิตวิธีการแกไข กรณีนําสงงบการเงินและบัญชีรายชื่อ      

     ผูถือหุนไมถูกตอง

 คุณอริชภัสร  จริะปราสิทธิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ผูเชี่ยวชาญดานระบบ 

DBD e-Filing 



เรื่อง “เจาะลึกการจัดทํางบการเงินและการนําสงงบการเงิน ป 2565”

วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

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

เลขท่ีบตัรประชาชน �-����-�����-��-�
โทรศพัท  .................................................................. โทรสาร ......................................................................................

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

เง่ือนไขในการอบรม
     1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานัน้ ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

     2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเองและมีผลตรวจ ATK เปนลบ (ภายใน 24 ช่ัวโมง)
         มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน กรุณาทําแบบประเมินความเสีย่งกอนเขารวมสัมมนาฯ 

     3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวนัดงักลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา       

         ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนโุลมใหสามารถเปลีย่นตัวผูเขาสัมมนาแทนได

     4. คาสัมมนาดงักลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %

     5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486

         หรือ email : welfare@dbd.go.th

     6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวนั ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง

         มายังสวัสดิการกอนวนัสมัมนา 3 วนัทําการ ที่เบอร 0 2547 4486

     7.  ผูสมัครจะตองรับหนังสอืรับรอง ภายในวันที่สมัมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคาร  : For Bank Only

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สาขา............................... วันท่ี................................

Company Code  :  9488

หลักสูตร (Ref No.1) : 0127052565
เบอรโทรศพัท (Ref No.2) :

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

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

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

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
1,000

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