
กรอกแบบฟอรม์ตามทีก่ าหนด พรอ้มทัง้ช าระคา่

ธรรมเนียม 1,000 บาทเขา้บญัชสีวสัดกิารกรมพฒันา

ธรุกจิการคา้ ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุไทยทุกสาขา

(ไม่สามารถช าระผ่าน Mobile banking ได)้

ผูท้ าบญัช/ีผูส้อบบญัชี สามารถนับช ัว่โมง

CPD ได ้ โดยเป็นเนือ้หาดา้นบญัช ี7 ช ัว่โมง 

วนัองัคารที่ 17 มกราคม 2566

ท าความเขา้ใจ

รา่ง TFRS for NPAEs

ทีก่ าลงัจะน ามาใช ้
เนือ้หาการสมัมนา

การสมัมนา เร ือ่ง “ท าความเขา้ใจรา่ง TFRS for 
NPAEs  ทีก่ าลงัจะน ามาใช”้ ในคร ัง้นี้ มวีตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการวชิาชพีบญัชแีละผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ไดท้ราบถงึหลกัการแนวทางในการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส าหรบัทีไ่ม่มกีจิการมสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ(TFRS 
for NPAEs) ภาพรวมและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศ
ไทยทีม่าและหลกัการส าคญัในการปรบัปรงุ TFRS 
for NPAEs ทีเ่พิม่มาใหม่วนัถอืปฏบิตัแิละการปฏบิตัิ
ในชว่งเปลี่ยนแปลงเพื่อท าความเขา้ใจใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้

ศนูยฝึ์กอบรมพฒันาธรุกจิการคา้ ช ัน้ 6 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้

ขอเชญิเขา้รว่มการสมัมนา

วนั/สถานทีก่ารสมัมนา

พเิศษสดุ !!! 

คา่ธรรมเนียมเพยีง 1,000 บาท

และนับช ัว่โมง CPD ได ้

การนับช ัว่โมง CPD

วธิกีารสมคัร

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

02 547 4486 ในวนัและเวลาราชการ



เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 12.15 น. ➢ภาพรวมและการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของประเทศไทย

➢มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วน ได้
เสียสาธารณะในปจัจุบัน

➢ที่มาและหลักการส าคัญในการปรบัปรุงTFRS for NPAEs

➢ประเด็นส าคัญของ TFRS for NPAEsที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
เช่น

- ลูกหนี้
- เงินลงทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  
- รายได้

อาจารย์พจน์  วีรศุทธากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน 

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน)

13.15 - 17.00 น. ➢ประเด็น TFRS for NPAEs ที่เพิ่มมาใหม่
- เกษตรกรรม
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- อนุพันธ์
- การรวมธุรกิจ
- การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
- ข้อตกลงสัมปทานบริการ

➢วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ก าหนดการสัมมนา

เรื่อง ท าความเข้าใจ TFRS for NPAEs ที่ก าลังจะน ามาใช้
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 -10.15 น. และ 14.45 -15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 -13.15 น. 
3. นับชั่วโมง CPD ได้ทั้งผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชรีับอนุญาต โดยสามารถนับเป็นชั่วโมงบัญชีได้ 7 ชั่วโมง 
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเขา้ร่วมสัมมนา



ชื่อ......................................................  นามสกุล................................................................

เลขที่บัตรประชาชน - - - -

โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร ......................................................

หน่วยงาน ....................................................................................................  

เงื่อนไขในการอบรม

1. ช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเท่านั้น ไม่สามารถช าระผ่าน mobile banking ได้

2. ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

3. กรณีช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านช าระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าสัมมนาแทนได้

4. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

5. หากผู้สมัครต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาส่งใบ Pay in  พร้อมชื่อบริษัท มาที่เบอร์ 0 2547 4486 หรือ

email: welfare@dbd.go.th

6. หากผู้สมัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจ้งมายัง

สวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันท าการ ที่เบอร์ 0 2547 4486

7. ผู้สมัครจะต้องรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จ านวนเงิน (บาท)
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ชื่อผู้น าฝาก..............................................

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง ท าความเข้าใจร่าง TFRS for NPAEs ที่ก าลังจะน ามาใช้
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Company Code:  9488

สาขา............. วันที่ .........................

หลักสูตร (Ref No.1)  0117012566
เบอร์โทรศัพท์ (Ref No.2) .........

ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา .........................................

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

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

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 17 มกราคม 2566 

ส าหรับธนาคาร : FOR BANK ONLY 


