สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs”
การสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs” ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ทิศทาง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี NPAEs ขอบเขต กรอบแนวคิด การนาเสนองบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด และ Update มาตรฐาน
การบัญชี NPAEs
วัน/สถานที่สัมมนา

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ช่องทางการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มตามที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียม จานวน 1,000 บาท
เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ไม่สามารถชาระผ่าน mobile-banking ได้
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 6 ชั่วโมง เป็นวิชาจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง
ผู้ทาบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กาหนดการสัมมนา

เรื่อง “Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs”
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น.

➢ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
➢ ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
➢การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี NPAEs
-ขอบเขต
-กรอบแนวคิด
-การนาเสนองบการเงิน
-การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาด
➢Update มาตรฐานการบัญชี NPAEs
-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
-ลูกหนี้
-สินค้าคงเหลือ
-เงินลงทุน
-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
-ต้นทุนการกู้ยืม
-เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน -ภาษีเงินได้
-ประมาณการหนีส้ ิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
➢ Update มาตรฐานการบัญชี NPAEs (ต่อ)
-รายได้
-รายได้สัญญาก่อสร้าง
-รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -สัญญาเช่า
➢ Update มาตรฐานการบัญชี NPAEs (ต่อ)
-เกษตรกรรม
-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
-อนุพันธ์
-การรวมธุรกิจ
-การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
-ข้อตกลงสัมปทานบริการ
➢ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

10.15 – 12.15 น.

13.15 – 14.45 น.
15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

วิทยากร

รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
รองศาสตราจารย์ประจาและหัวหน้า
ภาควิชาบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ น
การศึกษา และเทคโนโลยีการบัญชีสภา
วิชาชีพบัญชีฯ

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 ได้ทั้งผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าร่วมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs”
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....

เลขที่บัตรประชาชน ----
โทรศัพท์ .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หน่วยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงื่อนไขในการอบรม

1. ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเท่านั้น ไม่สามารถชาระผ่าน mobile-banking ได้
2. ผู้สมัครต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านชาระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าสัมมนาแทนได้
4. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
5. หากผู้สมัครต้องการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาส่งใบ Pay in พร้อมชื่อบริษัทมาที่เบอร์ 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผู้สมัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจ้ง
มายังสวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันทาการ ที่เบอร์ 0 2547 4486
7. ผู้สมัครจะต้องรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Company Code : 9488
...................................................
...................................................
เลขที่บัตรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................
ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถ้วน-)

สาหรับธนาคาร : For Bank Only

สาขา...............................
หลักสูตร (Ref No.1) :

วันที.่ ...............................

1018102565

เบอร์โทรศัพท์ (Ref No.2) :
..........................................................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ชื่อผู้นาฝาก..............................................

