
ฟรี...อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

“การกรอกงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบ DBD e-Filing (V.2)” 

วันที่ 12 ธ.ค. 61, 17-19 ธ.ค. 61 และ 21 ธ.ค.2561
จ านวน 10 รอบ : เช้า 09.00 – 12.00 น.

: บ่าย 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี
Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing ส าหรับนักบัญชี
การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
สรุปกระบวนการเตรยีมรายงานทางการเงิน
สรุปการน าส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel
วิธีการแปลงไฟล์ข้อมูลงบการเงิน
วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
วิธีการน าส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
วิธีการตรวจสอบผลการน าส่งข้อมูล

*** เอกสารอบรม : สามารถดาวน์โหลดเอกสารก่อนอบรม 1 วันท าการได้ที่
http://efiling.dbd.go.th/index.html หัวข้อ “ข่าว e-Filing”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

ค าเตือน!!
* ไม่สามารถนับช่ัวโมงการอบรมผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชีได้

** จองแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง รอบได้

สอบถามเพิ่มเติม

ผ่านระบบจองทีน่ั่ง                                                           
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-booking)

ส ารองที่นั่ง

ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ
โทร 02-5474390-91, 02-5474377

02-5474385,  02-5475978สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม ดูหน้าถัดไป

http://efiling.dbd.go.th/index.html


เวลา หัวข้อ
เช้า  :  09.00 น. – 10.30 น.  - มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี

 - Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing สําหรับนักบัญชี
 - การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
 - สรุปกระบวนการเตรียมรายงานทางการเงิน
 - สรุปการนําส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

10.30 น. – 10.45 น. พัก (ตามอัธยาศัย)

10.45 น. – 12.00 น.  - วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel และการแปลงไฟล์
 - วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
 - วิธีการนําส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผล
 - Q&A

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร (Workshop) การกรอกงบการเงินและบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบ DBD e-Filing (V.2)

ระหว่างวันท่ี 12 ธ.ค. 61 17-19 ธ.ค. 61 และ 21 ธ.ค. 61
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รอบเช้า : 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา หัวข้อ
13.00 น. – 14.30 น.  - มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี

 - Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing สําหรับนักบัญชี
 - การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
 - สรุปกระบวนการเตรียมรายงานทางการเงิน
 - สรุปการนําส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

14.30 น. – 14.45 น. พัก (ตามอัธยาศัย)

14.45 น. – 16.00 น.  - วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel และการแปลงไฟล์
 - วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
 - วิธีการนําส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผล
 - Q&A

รอบเช้า : 13.00 น. – 16.00 น.

ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10
โทร. 02 5474377, 02 5474390-91, 02 5474385 และ 02 5475978

*** เอกสารอบรม :  สามารถดาวน์โหลดเอกสารก่อนอบรม 1 วันทําการได้ท่ี www.dbd.go.th  หรือ  
http://efiling.dbd.go.th/index.html หัวข้อ “ข่าว e-Filing”

สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม  ดูหน้าถัดไป



สมัคร Online โดย Scan QR Code
วันที่ 12 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

วันที่ 21 ธ.ค. 2561

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 18 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.


