สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
สัมมนา

เรือ่ ง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม”
การจัดสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม ”
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ Update ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชี
รูปแบบใหม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณจากการเขียนรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของผูประกอบการวิชาชีพและผูที่เกี่ยวของกับการใชงบการเงิน

สถานทีจ่ ดั สัมมนา
 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขมุ วิท 11 กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจเขารวมสัมมนา กรุณาสํารองที่นั่งดวยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมที่กําหนด พรอมทั้ง

ชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร จํานวน 1,000 บาท เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา
การสัมมนา เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม ” สามารถ
นับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนวิชาบัญชีได 7 ชัว่ โมง

*** ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ”
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุมวิท 11 กรุ งเทพมหานคร
เวลา

รายละเอียดเนือ้ หา

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 12.15 น.

- เน้นมาตรฐานปรับปรุ งใหม่ในปี 2561 ได้แก่ TSA 250
- การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมถึงข่าวสารใหม่ ๆ ที่ออกตามร่ าง ISA ได้แก่
TSA 540 ที่เกี่ยวกับ Accounting Estimates (มี.ค. 2018)
- แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

13.15 – 16.30 น.

- รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บทเรี ยนสองปี จากการเขียน + เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
จากบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

16.30 – 17.00 น.

จรรยาบรรณ

วิทยากร

ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย

หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น และ 14.45 -15.00 น
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชัว่ โมง CPD ได้ท้ งั ผูท้ าํ บัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นเนื้อหาทางด้านบัญชี 7 ชัว่ โมง
4. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
เรื่อง “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานสอบบัญชีรปู แบบใหม”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….......................................
เลขที่บัตรประชาชน

-

นามสกุล ……………………………………………....

-

โทรศัพท ...................................................

-

-

โทรสาร .............................................................................

หนวยงาน ............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. กรุณานําใบสมัครพรอมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเขารวมสัมมนา
2. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
3. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
4. หากผูสมัครตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสูตร(Ref No.1) :

0318042561

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :

………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……
…………………………………….……………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………
1,000
(หนึ่งพันบาทถวน)

วันที่ 18 เมษายน 2561
ชื่อผูนําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนี้ไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

