สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สินประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs”
การสัมมนา เรื่ อง “กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน สู่การวัดมูลค่า สิน ทรัพย์และหนี้สิน
ประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
บัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต เงินลงทุนประเภทต่างๆ หนี้สินทางการเงิน
ต่างๆ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (TAS 16) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38) สินทรัพย์และเครื่องมือดิจิตอล (TAS 2,
TAS 38 และ TFRS 9) และTFRS for SMEs
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 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 “กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินสูก่ ารวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สินประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs”
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. • กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน

10.30 – 12.15 น. • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
• เงินลงทุนประเภทต่างๆ
• หนี้สินทางการเงินต่างๆ
13.15 – 14.45 น. • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (TAS 16) และ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (TAS 38)
• สินทรัพย์และเครื่องมือดิจิตอล (TAS 2, TAS 38 และ
TFRS 9)

ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 – 16.00 น. • TFRS for SMEs
16.00 – 17.00 น. • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2564)
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 ได้ทั้งผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าร่วมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สินประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs”
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 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.่ ...............................

1430112565

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

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

