
วัันท่ี่� 20, 23-24, 30-31 สิิงหาคม และ 3,6 กัันยายน 2564

ณ โรงแรม Bliston Suwan Park View Bangkok

 โครงการ “พััฒนาผู้้�สอบทานการควบคุมคุณภาพั 

งานสอบบัญชีี (EQCR) และผู้้�สอบทานการควบคุมคุณภาพั 

ของสำานักงานสอบบัญชีี (Monitoring) ในตลาดทุน” ได้้รัับเงิินทุุน 

สนับสนุนการัด้ำาเนินโครังิการัส่งิเสรัิมศัักยภาพและความเข้้มแข้็งิ 

ข้องิรัะบบรัายงิานทุางิการัเงิ ินข้องิตลาด้ทุุนไทุยให้้ทุ ัด้เทุ ียม 

นานาปรัะเทุศับางิส่วนจากกองิทุุนส่งิเสรัิมการัพัฒนาตลาด้ทุุน 

(กองิทุุน CMDF) และเป ็นความรั่วมมือรัะห้ว่างิสำาน ักงิาน 

คณะกรัรัมการักำากับห้ลักทุรััพย์และตลาด้ห้ลักทุรััพย์ (สำานักงิาน 

ก.ล.ต.) และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่่ �งิมีวัตถุุปรัะสงิค์เพ่อพัฒนา 

บุคลากรัทุี�จะมาเป็น EQCR และ Monitoring ให้้กับสำานักงิาน 

สอบบัญชีข้นาด้เล ็กห้รั ือส ำาน ักงิานสอบบัญชีทุ ี �ต ้องิการั 

ทุี�จะก้าวไปส่่ตลาด้ทุุน รัวมทุั�งิเป็นการัรัองิรัับการัเปลี�ยนแปลงิ 

ข้ ้อก ำ า ห้นด้ เก ี � ยวก ั บก ารัห้ม ุ น เว ี ยนผู้ ่ ้ สอบบ ัญช ี ข้องิ 

บรัิษััทุ Public Interest Entities การัปรัับปรัุงิมาตรัฐาน ISQM1  

และมาตรัฐานฉบับให้ม่ ISQM2 ทุี�จะถุือปฏิิบัติในอนาคต 

เง่อนไขกัารพิิจารณารับเข้าอบรม 
 ผู้้�สมััครต้�องผู้่านการกลั่ั�นกรองแลั่ะได้�รับความัเห็็นชอบ 
จากคณะทำำางานศู้นย์์พััฒนาศูักย์ภาพัแลั่ะความัร้�ความัสามัารถ 
สำาห็รับผู้้�สอบบัญชี (คณะทำำางานฯ) ภาย์ใต้�คณะกรรมัการวิชาชีพับัญชี 
ด้�านการสอบบัญชีโด้ย์คณะทำำางานจะพัิจารณาคัด้เลั่ือกผู้้�สมััคร 
ทำี�มัีองค์ความัร้� ประสบการณ์ต้ามัทำี�กำาห็นด้ แลั่ะมัีการปฏิิบัต้ิงาน 
ต้ามัมัาต้รฐานทำางวิชาชีพัในปัจจุบัน รวมัถึงมีัเห็ตุ้ผู้ลั่ในการเข้�าร่วมั
อบรมัต้รงต้ามัวัต้ถุประสงค์ข้องโครงการ เป็นลั่ำาดั้บแรก
* ทัำ�งนี� การคัด้เลืั่อกข้องคณะทำำางาน ฯ ถือเป็นทีำ�สิ�นสุด้

คุณสิมบัติของผู้สิมัครเข้ารับกัารอบรมเบื้องต้น

   1. เป็นสมัาชิกข้องสภาวิชาชีพับัญชี แลั่ะ
   2. เป็นผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต้ซึึ่�งใบอนุญาต้ยั์งไม่ัสิ�นผู้ลั่ แลั่ะ
   3. เป็นผู้้�มีัความัร้�ความัสามัารถ ความัซืึ่�อสัต้ย์์ เทีำ�ย์งธรรมั แลั่ะปฏิิบัติ้ต้ามัจรรย์าบรรณ 
      ข้องผู้้�ประกอบวิชาชีพับัญชีเป็นทีำ�ประจักษ์์ แลั่ะ
   4. เป็นผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต้อย์่างน�อย์ 5 ปี นับตั้�งแต่้วันทีำ�ได้�รับใบอนุญาต้ แลั่ะ
   5. มีัประสบการณ์ ดั้งต่้อไปนี� 

ประสบการณ์ในการทำางาน

เป็นหรือเคยเป็นผู้้�ปฏิบัติงานการสอบบัญชีี 
1

ไม่่น้้อยกว่่า 8 ปีี

เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชีาเกี่ยวกับ 

การสอบบัญชีี 
2

เป็นหรือเคยเป็นผู้้�ปฏิบัติงานการสอบบัญชีี และ  

เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชีา 

เกี่ยวกับการสอบบัญชีี 
2

หมายเหตุุ: 
1  ห็ากประสบการณ์ด้�านการสอบบัญชีน�อย์กว่า 8 ปี ผู้้�สมััครต้�องระบุเห็ตุ้ผู้ลั่ในการเข้�าร่วมัโครงการแลั่ะ         
   แนบเอกสารทีำ�หั็วห็น�าสำานักงานให็�ความัเห็็นชอบต่้อเห็ตุ้ผู้ลั่การเข้�าร่วมัโครงการนี�
2  อาจารย์์มัห็าวิทำย์าลั่ัย์สอนวิชาเกี�ย์วกับการสอบบัญชีต้�องเป็นอาจารย์์ทำี�สอนในมัห็าวิทำย์าลั่ัย์ทำี�ได้�รับ 
  การรับรองห็ลัั่กส้ต้รจากสภาวิชาชีพับัญชี แลั่ะต้�องสอนวิชาสอบบัญชีไม่ัน�อย์กว่า 3 ห็น่วย์กิต้ต่้อปี

เงื่อนไขการได้รับใบ Certificate

ผู้้้ที่่�จะได้รับใบ Certificate ต้้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่่าร้อยละ 80 ของชั่ั�ว่โมงอบรมที่ั�งหมด 

โดยผู้้ ้เข้าอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 7 ชั่ั �ว่โมงต้ลอดการจัดหลักส้ต้ร และได้รับ 

ผู้ลการที่ดสอบไม่น้อยกว่่าร้อยละ 70 ของคะแนนที่ั�งหมด ซึ่่�งม่การจัดที่ดสอบคว่ามร้้ 1 ครั�งเที่่านั�น

EQCR and  

Monitoring 

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ตุ่อเนื่อง (CPD)  
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่่� 1
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ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)

สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี

นับเป็นด้านบัญชี 39 ชั่วโมง สำาหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ

และผู้ไม่ผ่านการทดสอบจะได้รับ 37 .30 ชั่วโมง



วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 – 09.50
 คุณสิมบัติ บที่บาที่หน้าที่่� และควัามรับผิดชอบของ EQCR & Monitoring

 ควัามคาดหวัังในผลงานของ EQCR & Monitoring  

 สิรุปกัารเปล่�ยนแปลงมาตรฐานฉบับใหม่ ISQM1 และ ISQM2

คุณสิุร่ย์รัตน์ ที่องอรุณแสิง

กรรมัการบริห็าร
Risk Management Partner, Audit
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

09.50 – 11.00
ตัวัอย่างควัามผิดพิลาดและกัารปฏิบัติหน้าที่่�ของวัิชาช่พิสิอบบัญช่ 

(ภ. False assurance) 

11.00 – 12.00 ขั้นตอนกัารตอบรับงานหรือคงไวั้ซึ�งควัามสิัมพิันธ์กัับลูกัค้า

   - การสอบทำานการปฏิิบัต้ิงานแลั่ะการประเมัินความัเสี�ย์งในการต้อบรับงานห็รือ
      การคงไว�ซึ่ึ�งความัสัมัพัันธ์ลั่้กค�า 

คุณกัิตติ เตชะเกัษมบัณฑิตย ์

ห็ุ�นส่วนสำานักงานฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัทำ สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณยุจิรา ตัวัตน

ผู้้�จัด้การอาวุโสฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี 
บริษ์ัทำ สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนกัารวัางแผนกัารตรวัจสิอบ

   - การมัีส่วนร่วมัในการวางแผู้นการต้รวจสอบ
   - การสอบทำานการระบุแลั่ะประเมัินความัเสี�ย์งในการสอบบัญชีทำี�มัีสาระสำาคัญต้่อ 
      งบการเงิน รวมัถึงความัเสี�ย์งจากการทำุจริต้ แลั่ะวิธีการต้รวจสอบข้องทำีมัปฏิิบัต้ ิ
      งานต้รวจสอบทำี�ต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งด้ังกลั่่าว
ตัวัอย่างกัารวัางแผนของแต่ละประเภที่อุตสิาหกัรรม

DAY

วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 - 12.00 ขั้นตอนกัารประเมินควัามเสิ่�ยงกัารควับคุมภายใน

   - การสอบทำานการระบุแลั่ะประเมิันความัเสี�ย์งการควบคุมัภาย์ใน แลั่ะวิธีการต้รวจสอบ 
      ข้องทำีมัปฏิิบัต้ิงานต้รวจสอบทำี�การต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งด้ังกลั่่าว
   - การสอบทำานการประเมิันผู้ลั่ General control แลั่ะ Application control  
      ในกรณีทีำ�กิจการใช� IT Audit

คุณวัราภรณ์ เกัร่ยงสิุนที่รกัิจ 

ห็ัวห็น�าผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู 
สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัราวัรรณ ที่าจันที่ร์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู 
สอบบัญชี จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนกัารปฏิบัติงานของที่่มตรวัจสิอบบัญช่

   - การสอบทำานการปฏิิบัติ้งานข้องทีำมัปฏิิบัติ้งานต้รวจสอบ

2 วัันที่่� 23 สิิงหาคม 2564

AGENDA

DAY EQCR1 วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2564

* - ทุกหัวข้อจะมีการศึกษาด้วยกรณีศึกษา
  - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 และ 14.45-15.00
  - เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาของแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะทำาหน้าที่ตอบคำาถามทุกคำาถาม            
    ที่ได้รับจากผู้เข้าสัมมนาเป็นเวลา 15 นาที

EQCR



วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 - 12.00 ขั้นตอนสิรุปผลกัารสิอบบัญช่

 บทบาทของผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) 
 การสอบทานการสรุปผลการสอบบัญชี ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งทำี�ได้�ประเมัินไว�
 - ประเด้็นสำาคัญจากการต้รวจสอบข้องทำีมัปฏิิบัต้ิงานต้รวจสอบ
 - การประเมัินเกี�ย์วกับการด้ำาเนินงานต้่อเนื�องข้องกิจการ (Going concern)
 - การปรึกษ์าห็ารือกับบุคคลั่อื�นในเรื�องย์าก มัีข้�อโต้�แย์�ง ห็รือมัีความัเห็็นทำี�แต้กต้่าง
 - การประเมัินผู้ลั่กระทำบจากการแสด้งข้�อมั้ลั่ทำี�ข้ัด้ต้่อข้�อเทำ็จจริงซึ่ึ�งย์ังไมั่ได้�รับ 
   การแก�ไข้ (Audit adjustment)

คุณวัิไล บูรณกัิตติโสิภณ

กรรมัการบริห็าร Partner, Audit
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณวััชร่ วัชิรธนิต

ผู้้�ช่วย์กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณรุณ่ย์ ผลาขจรศักัดิ์

ผู้้�จัด้การ
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนสิรุปผลกัารสิอบบัญช่ (ต่อ)

 การสอบทานการสรุปผลการสอบบัญชี ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ความัเพัีย์งพัอแลั่ะเห็มัาะสมัข้องห็ลั่ักฐานการสอบบัญชีต้่อการแสด้งความัเห็็น 
   ในราย์งานข้องผู้้�สอบบัญชี แลั่ะการนำาเสนอเรื�องสำาคัญในการต้รวจสอบ
 - สอบทำานประเด้็นทำี�สื�อสารกับผู้้�บริห็าร คณะกรรมัการต้รวจสอบข้องบริษ์ัทำ  
   ห็รือผู้้�มัีห็น�าทำี�กำากับด้้แลั่อื�น
 สรุปผลการสอบทานของ EQCR ต่อผลการตรวจสอบและการนำาเสนอ 

  รายงานของทีมปฏิบัติงานตรวจสอบ

วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 – 12.00 ควัามแตกัต่างระหวั่าง EQCR และ Monitoring

ควัามรับผิดชอบของผู้นำาต่อคุณภาพิภายในสิำานักังาน

 สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
- สอบทำานนโย์บาย์แลั่ะค้่มัือการควบคุมัคุณภาพั
- สอบทำานนโย์บาย์ข้องผู้้�บริห็ารแลั่ะการสื�อสารจากผู้้�บริห็าร (Tone at the top)
- สอบทำานการมัอบห็มัาย์งานในการบริห็ารระบบการควบคุมัคุณภาพั 
  ในสำานักงาน

คุณบุญเรือง เลิศวัิเศษวัิที่ย์

ห็ุ�นส่วนต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ไพัร�ซึ่วอเต้อร์เฮาส์ค้เปอร์ส  
เอบีเอเอส จำากัด้

คุณพิิิลัมภา  คัจฉวััฒนา 
ผู้้�อำานวย์การ แผู้นก Risk & Quality 
บริษ์ัทำ ไพัร�ซึ่วอเต้อร์เฮาส์ค้เปอร์ส  
เอบีเอเอส จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ข้อกัำาหนดจรรยาบรรณที่่�เกั่�ยวัข้อง

 สอบทานนโยบายและการปฏิบัติงานเก่ียวกับข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง
- สอบทำานความัเป็นอิสระแลั่ะการรักษ์าความัลั่ับข้องสำานักงานแลั่ะพันักงาน  
- สอบทำานการห็มัุนเวีย์นผู้้�สอบบัญชีทำี�รับผู้ิด้ชอบงาน

DAY 3 วัันที่่� 24 สิิงหาคม 2564

DAY 4 วัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564 

EQCR

Monitoring

* - ทุกหัวข้อจะมีการศึกษาด้วยกรณีศึกษา
  - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 และ 14.45-15.00
  - เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาของแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะทำาหน้าที่ตอบคำาถามทุกคำาถาม            
    ที่ได้รับจากผู้เข้าสัมมนาเป็นเวลา 15 นาที



วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 – 12.00 กัารตอบรับและกัารคงไวั้ซึ�งควัามสิัมพิันธ์กัับลูกัค้าและงานที่่�ม่ลักัษณะเฉพิาะ

 สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับงานและการคงไว ้
  ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า

- สอบทำานการประเมัินความัเสี�ย์งในการต้อบรับงานแลั่ะการคงไว�ซึ่ึ�ง
  ความัสัมัพัันธ์กับลั่้กค�า
- สอบทำานกระบวนการแลั่ะเห็ตุ้ผู้ลั่ข้องการย์ุต้ิความัสัมัพัันธ์กับลั่้กค�า

คุณโสิภณ เพิิ�มศิริวััลลภ

กรรมัการในคณะกรรมัการวิชาชีพับัญชี
ด้�านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพับัญชี

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ที่รัพิยากัรบุคคล

 สอบทานนโยบายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
- สอบทำานข้�อกำาห็นด้แลั่ะวิธีปฏิิบัต้ิเกี�ย์วกับการพััฒนาความัร้�ต้่อเนื�อง
- สอบทำานการประเมัินผู้ลั่การปฏิิบัต้ิงานแลั่ะคุณภาพัการทำำางานข้องบุคลั่ากร

วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

08.30 - 09.00 ลั่งทำะเบีย์น

09.00 - 12.00 กัารปฏิบัติงาน

 สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- สอบทำานการปฏิิบัต้ิงานสอบบัญชีแลั่ะค้่มัือการปฏิิบัต้ิงานสอบบัญชี
- สอบทำานข้ั�นต้อนการปรึกษ์าห็ารือในเรื�องทำี�มัีข้�อโต้�แย์�ง/มัีความัเห็็นไมั่ต้รงกัน
- สอบทำานการสอบทำานการควบคุมัคุณภาพังาน (EQCR) แลั่ะมัีห็ลั่ักฐาน
  การสอบทำานอย์่างเพัีย์งพัอแลั่ะเห็มัาะสมั

คุณวัราวัรรณ ที่าจันที่ร์ 

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู 
สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัล่รัตน์ จิรภักัด่พิันธุ์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู  
สอบบัญชี จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทำานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 กัารปฏิบัติงานติดตามผล

 จัดทำารายงานการติดตามผล
- การระบุข้�อบกพัร่องทำี�พับระห็ว่างการต้รวจสอบ
- การเข้ีย์นราย์งานการต้ิด้ต้ามัผู้ลั่การควบคุมัคุณภาพัต้่อห็ุ�นส่วนทำี�รับผู้ิด้ชอบงาน   
  ห็ุ�นส่วนอื�นแลั่ะ/ห็รือพันักงานทำี�เกี�ย์วข้�อง

DAY 6

DAY 5 วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564

วัันที่่� 3 กัันยายน 2564

วันทำี�/เวลั่า เนื�อห็า วิทำย์ากร

09.00 - 10.30 สิรุปประเด็นสิำาคัญ EQCR and Monitoring วัิที่ยากัรผู้ที่รงคุณวัุฒิ

11.00 - 12.30 ที่ดสิอบควัามรู้

DAY 7 วัันที่่� 6 กัันยายน 2564

  
  

Monitoring

Monitoring

* - ทุกหัวข้อจะมีการศึกษาด้วยกรณีศึกษา
  - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 และ 14.45-15.00
  - เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาของแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะทำาหน้าที่ตอบคำาถามทุกคำาถาม            
    ที่ได้รับจากผู้เข้าสัมมนาเป็นเวลา 15 นาที



คุณโสิภณ  เพิิ�มศิริวััลลภ

กรรมัการในคณะกรรมัการวิชาชีพับัญชี
ด้�านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพับัญชี

คุณสิุร่ย์รัตน์ ที่องอรุณแสิง

กรรมัการบริห็าร
Risk Management Partner, Audit 
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณกัิตติ เตชะเกัษมบัณฑิตย์

ห็ุ�นส่วนสำานักงานฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัทำ สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณยุจิรา ตัวัตน

ผู้้�จัด้การอาวุโสฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี 
บริษ์ัทำ สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณวัราภรณ์ เกัร่ยงสิุนที่รกัิจ

ห็ัวห็น�าผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัราวัรรณ ที่าจันที่ร์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญช ี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัล่รัตน์ จิรภักัด่พิันธุ์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ด้ีลั่อย์ทำ์ ทำ้�ช โธมััทำสุ ไชย์ย์ศู สอบบัญชี จำากัด้

คุณบุญเรือง เลิศวัิเศษวัิที่ย์

ห็ุ�นส่วนต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัทำ ไพัร�ซึ่วอเต้อร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด้

คุณพิิลัมภา  คัจฉวััฒนา 
ผู้้�อำานวย์การ แผู้นก Risk & Quality 
บริษ์ัทำ ไพัร�ซึ่วอเต้อร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด้

คุณวัิไล บูรณกัิตติโสิภณ

กรรมัการบริห็าร Partner, Audit
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณวััชร่ วัชิรธนิต

ผู้้�ช่วย์กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณรุณ่ย์ ผลาขจรศักัดิ์

ผู้้�จัด้การ
บริษ์ัทำ เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

SPEAKER

REGISTRATION FEE 

(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สิมาชิกัสิภาฯ 8,500 บาที่ (รวัม VAT)

*กรุณาช�าระค่าอบรม หลังจากได้รับอีเมลยืนยัน
เชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

สิมัครอบรมออนไลน์ได้ที่่� www.tfac.or.th 
เลขที่่� 133 อาคารสิภาวัิชาช่พิบัญช่ ถนนสิุขุมวัิที่ 21 (อโศกัมนตร่) แขวังคลองเตยเหนือ 

เขตวััฒนา กัรุงเที่พิฯ 10110 โที่ร. 02 685 2500 สิ่วันปฏิบัติกัารอบรม 

(ต่อ) 2504, 2508-2510, 2555-2559, 2572 Email: Training@tfac.or.th 

สิ่วันกัารเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family


