
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานสาขาสงขลา ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร

เร่ืองเล่าข่าวทุจริต ผดิมาตรฐานบัญชีและกรณตีวัอย่างงบการเงนิ(ล่าสุด)ของ
บริษทัจดทะเบียน 

สอบถามรายละเอียดและส ารองทีน่ั่งได้ที ่:
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ส านักงานสาขาสงขลา อาคารเรียน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 0 – 7455 – 8912 และ 062-9684075 โทรสาร: 0 - 7455 - 8851 E-mail: fap.songkhla@gmail.com

สมาชิกสภาฯ ช ำระภำยในวนัที่ 4/12/2564 
 1,200 บำท

ช ำระหลงัวนัที่ 4/12/2564
 1,400  บำท

บุคคลทัว่ไป ช ำระภำยในวนัที่ 4 /12/2564
 1,400 บำท

ช ำระหลงัวนัที่ 4/12/2564
 1,600  บำท

อตัราค่าอบรม 

กรณีการทจุริตและผิดมาตรฐานการบญัชีท่ีเกิดขึน้
จริง
• เงินสดและเงินฝากธนาคาร
• ลกูหนีก้ารค้า
• เงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
• สินค้าคงเหลือ 
• เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
• รายได้และค่าใช้กรณีตวัอย่าง
รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน (ล่าสดุ)
ของบริษัทจดทะเบียน

• เพ่ือน าเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการทจุริต
และผิด มาตรฐานบญัชีมาวิเคราะห์และ
ถ่ายทอดเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด การทจุริตและผิด
มาตรฐานบญัชี 
• น ากรณีตวัอย่างงบการเงิน (ล่าสดุ) ของ
บริษัทจดทะเบียน มาวิเคราะห์สรุป และ
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
และมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวข้อง

ชัว่โมงCPD

วิทยากร

วตัถปุระสงค์

ดร.ปรีชา  สวน
• ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
• หุ้นส่วนงานตรวจสอบบญัชีและ
ประธาน คณะกรรมการวิชาการ 
บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์แอส
โซซิเอทส์ จ ากดั

CPD : ผูส้อบบญัชีและผูท้  ำบญัชี
ดำ้นบญัชี 6 ชัว่โมงวนัเสำร์ท่ี 11 ธนัวำคม  พ.ศ.2564 เวลำ 09.00-16.30 น. ณ

หอ้งเทพทำโร โรงแรมบุรีศรีภู อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

เ ร่ื อง น้ีต้องขยำย  “ก ำร ทุจ ริตและผิด
มำตรฐำนบัญชี” สร้ำงควำมเสียหำยต่อควำม
น่ำเช่ือถือท่ีมีต่องบกำรเงินผูส้อบบญัชี และนกั
บญัชีอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นนกับญัชีผูส้อบ
บญัชีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบกำรเงินตอ้งเรียนรู้
เพื่อป้องกันตัวอย่ำงงบกำรเงิน (ล่ำสุด) ของ
บริษทัจดทะเบียน เป็นกรณีศึกษำซ่ึงเป็นองค์
ควำมรู้ชั้ นดีท่ีต้องน ำมำศึกษำหำควำมรู้เพื่อ
น ำไปใช้เป็นกรณีตวัอย่ำงในกำรปฏิบติังำนใน
อนำคต



ใบสมัครอบรม
หลักสูตร …………………………………………………………………

**กรุณาระบุ ชื่อ – ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบก ากับภาษี (โปรดระบุให้ชัดเจน)**
นาย/นาง/นางสาว ………………………………............................................................................

 เป็นสมาชิกสภาฯ  ไม่เป็นสมาชิกสภาฯ

เลขบัตรประชาชน ----

ชื่อที่ท างาน/บริษัท ……………………………………………………………… ส านักงานใหญ่  สาขาท่ี……เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี……………………

ท่ีอยู่ไปรษณีย์……………………………………………………………………………………………………………….…

โทรศัพท์ .....................................................  มือถือ ...................................................  โทรสาร .....................................................

E-mail ………………………………………………………….……….……………………

กรณีใช้อัตราสมาชิกประเภทบุคคลออกใบก ากับภาษีในนามสมาชิก และ นิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนกับสภาฯออกใบก ากับ

ภาษีในนามบริษัท/องค์กร ท่ีขึ้นทะเบียน

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  กรุณาระบุรหัส / เลขทะเบียน ให้ชัดเจน

 ผู้ท าบัญชี รหัสเลขท่ี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน 

สมัครเข้าอบรม  พร้อมช าระค่าธรรมเนียม เป็นจ านวนเงิน ................................... บาท โดย

 เงินสด ช าระโดยตรง ณ ท่ีท าการส านักงานสาขาสงขลา

 เช็คสั่งจ่ายท่ีสาขาของธนาคารในจังหวัดสงขลา  ในนาม  “สภาวิชาชีพบัญชี  สาขาจังหวัดสงขลา”

 น าเงินสด/เช็คเข้าบัญชี “สภาวิชาชีพบัญชี  สาขาจังหวัดสงขลา” ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 

สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เลขท่ีบัญชี   565-2-88371-5

ประเภทอาหาร (โปรดระบุ)   อาหารไทยพุทธ  อาหารฮาลาล  อาหารเจ

โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัคร  ผ่านเครื่องโทรสาร หมายเลข 0-7455-8851 และ กรุณาน าใบฝากเงินสดมาแสดงในวัน
อบรมเพื่อให้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนและรับใบก ากับภาษี

ผู้รับการติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม: คุณญาณิศา ขุนเพ็ชร์ 062-9684075 และ 074-558912 

สภาฯขออภัยมา ณ ท่ีน้ี หากท่านไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากไม่แจ้งการโอนเงินผ่านเครื่องโทรสาร

หมายเหตุ

1. สภาฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นองค์กรไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

3. กรณีใช้อัตราสมาชิกประเภทบุคคลออกใบก ากับภาษีในนามสมาชิก และนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับสภาฯออกใบก ากับภาษีในนามบริษัท/องค์กรที่ขึ้นทะเบียน

4. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการอบรม/สัมมนาหลังจากได้ช าระค่าอบรม/สัมมนาแล้วท่านจะต้องแจ้งสภาฯล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วัน

ท าการ ก่อนวันที่อบรม/สัมมนา ซ่ึงสภาฯ จะคืนเงินค่าอบรม/สัมมนาให้กับท่าน โดยหักเป็นค่าด าเนินการ 30% จากราคาค่าอบรม/สัมมนา (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และระบุใบเสร็จรับเงินค่าด าเนินการเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาฯ

5. การเข้ารับการอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรของสภาฯ เป็นสิทธิเฉพาะของผู้สมัครที่ระบุชื่อในใบสมัครเท่านั้น สภาฯไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับกา

อบรม ตามวันและเวลาที่ต้องการ แต่ทั้งนี้หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อหรือโอนสิทธิการเข้ารับการอบรม/สัมมนาให้บุคคลอื่น จะต้องแจ้งสภาฯ ล่วงหน้า3 

วันท าการก่อนการอบรม/สัมมนา

6. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่อบรมได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

วันท่ี ........................................................................               ลงชื่อ ...............................................................................  ผู้สมัคร


