
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกิจการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสัมมนา เรื่อง “ภาพรวมการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ” ในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและผูทีเ่กีย่วของ ไดทราบถึงประเด็นสําคัญของ

มาตรฐานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศไทย ขอบเขตของ TFRS for NPAEs ท่ีปรับปรุงใหม สรุปหลักเกณฑ

เพิม่เติมตอ TFRS for NPAEs ดานสินทรัพย ดานหนีสิ้น้ ดานรายไดคาใชจาย และบทเพิม่เติมอืน่ๆ ใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะสงผลใหขอมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพตอผูนําขอมูลไปใช

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

ในวันพุธท่ี 29 มถินุายน 2565
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เปนเนื้อหาดานบัญชี 7 ช่ัวโมง

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

ชองทางการสมัคร

เรือ่ง “ภาพรวมการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบั

กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ”



เร่ือง “ภาพรวมการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับกจิการทีไ่มมสีวนไดเสยีสาธารณะ”

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

กําหนดการสมัมนา 

สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

  - สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน

    ทางการเงินของประเทศไทย

  - ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการท่ีไมมสีวน

    ไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

  - ขอบเขตของ TFRS for NPAEs ท่ีปรับปรุงใหม

  - สรุปหลักเกณฑท่ีเพ่ิมเติมตอ TFRS for NPAEs- ดานสินทรัพย 

  - สรุปหลักเกณฑท่ีเพ่ิมเติมตอ TFRS for NPAEs- ดานหนี้สิน 

  - สรุปหลักเกณฑท่ีเพ่ิมเติมตอ TFRS for NPAEs- ดานรายไดคาใชจาย 

  - สรปุTFRS for NPAEs บทท่ีเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เชน การรวมธุรกิจ 

    เกษตรกรรม เงินอุดหนนุจากรฐับาล

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ดร.ธนาดล  รกัษาพล

     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. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา



เร่ือง “ภาพรวมการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับกจิการทีไ่มมสีวนไดเสยีสาธารณะ”

ใบสมัครเขารวมสัมมนาสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

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

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

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

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคาร  : For Bank Only

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

Company Code  :  9488

หลักสูตร (Ref No.1) : 0229062565
เบอรโทรศพัท (Ref No.2) :

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

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

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

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

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 29 มิถนุายน 2565

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
1,000

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

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

เง่ือนไขในการอบรม
     1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานัน้ ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

     2. ผูสมัครตองนําบัตรประจาํตวัประชาชนตัวจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน 

     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

mailto:welfare@dbd.go.th�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

