
สวัสดกิารกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ขอเชญิเขา้รว่มสัมมนา

การสัมมนา เรื่อง “อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)” ในครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้
ทราบถึงการพฒันาการายงานของผูส้อบบญัชใีนประเทศไทย รายงานผูส้อบบญัชปีระเภทต่างๆ เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) และรายได้กับเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ รายได้ธุรกิจเฉพาะ (เช่น 
สัญญาก่อสร้าง การขายอสังหาริมทรัพย์) 

วัน/สถานทีส่มัมนา

กรอกแบบฟอรม์ตามที่ก าหนด พร้อมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียม จ านวน 1,000 บาท  
เข้าบัญชีสวสัดกิารกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ ผ่านเคาน์เตอร ์ธนาคารกรงุไทย ทุกสาขา
ไม่สามารถช าระผา่น mobile-banking ได้

ในวันพธุที ่28 กันยายน 2565
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

การนับชัว่โมงการพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพีบญัชี

ผู้ท าบัญช ี/ ผู้สอบบัญชี  นับชัว่โมง CPD อยู่ระหวา่งการพจิารณาอนมุตัิจากสภาวชิาชพีบัญชฯี

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที ่0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางการสมคัร

เรื่อง “อ่านและเขยีนรายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เรียนรูบ้ญัชีผา่นเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)”



เรื่อง “อ่านและเขยีนรายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เรียนรู้บัญชผี่านเรื่องส าคญั
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)”

วันพุธที ่28 กันยายน 2565
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ก าหนดการสมัมนา 

สวัสดกิารกรมพฒันาธรุกจิการคา้

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 10.00 น.

10.15 – 12.15 น.

13.15 – 14.45 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

➢ พัฒนาการรายงานของผูส้อบบัญชใีนประเทศไทย
➢ รายงานผู้สอบบัญชีประเภทต่างๆ

-รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
➢ รายงานผู้สอบบัญชีประเภทต่างๆ (ต่อ)

-รายงานแบบมีเงื่อนไข
-รายงานแบบงบการเงินไม่ถูกต้อง
-รายงานแบบไม่แสดงความเห็น
-รายงานกรณีการด าเนินงานต่อเนื่อง
-วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
-รายงานกับข้อมูลอื่น

➢ เรียนรู้บญัชผี่านเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)
➢ รายไดก้บัเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ

-TFRS 15 รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า
-รายได้ธุรกิจเฉพาะ (เช่น สัญญาก่อสร้าง การขายอสังหาริมทรัพย์) 

➢ เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
-TAS 2 สินค้าคงเหลือ
-TAS 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
-TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์
-TFRS 16 สัญญาเช่า

➢ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี    

รศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร

รองศาสตราจารย์ประจ าและหัวหน้า
ภาควิชาบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีการ
บัญชีสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หมายเหต ุ: 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวนั ระหว่างเวลา 12.15 - 13.15 น. 
3. นับชั่วโมง CPD ได้ทั้งผู้ท าบัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต อยูร่ะหว่างการพจิารณาอนมุตัจิากสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าร่วมสัมมนา



เรื่อง “อ่านและเขียนรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เรียนรูบ้ญัชผีา่นเรือ่งส าคญั
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)”

ใบสมคัรเขา้รว่มสมัมนา
สวัสดกิารกรมพฒันาธุรกจิการคา้

ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....

เลขที่บัตรประชาชน ----
โทรศพัท์ .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หน่วยงาน ..........................................................................................................................................................................

แบบฟอรม์การช าระเงนิผา่น บมจ. ธนาคารกรงุไทย ส าหรับธนาคาร  : For Bank Only

กรมพัฒนาธรุกิจการคา้
สาขา............................... วันที่................................

Company Code  :  9488
หลักสูตร (Ref No.1) : 0928092565
เบอรโ์ทรศพัท์ (Ref No.2) :

ชื่อผู้เข้ารว่มสมัมนา ...................................................
...................................................

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

เลขทีบ่ตัรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กันยายน 2565

จ านวนเงิน (บาท)
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถ้วน-)

ชื่อผู้น าฝาก..............................................

วันพุธที ่28 กันยายน 2565
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขในการอบรม
1. ช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเท่านั้น ไม่สามารถช าระผา่น mobile-banking ได้
2. ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า       

ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านช าระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าสัมมนาแทนได้
4. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
5. หากผู้สมัครต้องการ ออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิัท กรุณาส่งใบ Pay in พร้อมชือ่บรษิทัมาที่เบอร์ 0 2547 4486

หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผู้สมัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจ้ง

มายังสวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันท าการ ที่เบอร์ 0 2547 4486
7.  ผู้สมัครจะต้องรับหนังสือรับรอง ภายในวนัทีส่ัมมนาเท่านัน้ โดยรับหลงัจากเสร็จสิน้การสัมมนา

mailto:welfare@dbd.go.th

