
อบรมสััมมนา

วัันท่ี่� 24, 29-30 มถิุนุายน 2565

เวัลา 09.00 - 16.30 น.

ที่ดสัอบควัามร้�

วัันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2565

เวัลา 09.00 - 12.30 น.

 โครงการ “พััฒนาผู้้�สอบทานคุณภาพังานสอบบัญชีี 

(EQR) ในตลาดทุน” เป็็นความร่่วมมือร่ะหว่างสำำานักงาน 

คณะกร่ร่มการ่กำากับหลัักทร่ัพย์์แลัะตลัาดหลัักทร่ัพย์์ (สำำานักงาน 

ก.ลั.ต.) แลัะสำภาวิชาชีพบัญชี ซึ่่�งมีวัตถุุป็ร่ะสำงค์เพ่อพัฒนา 

บุคลัากร่ที�จะมาเป็็น EQR ให้กับสำำานักงานสำอบบัญชีขนาดเลั็ก 

หรื่อสำำานักงานสำอบบัญชีที�ต้องการ่ที�จะก้าวไป็ส่่ำตลัาดทุน ร่วมทั�ง

เป็็นการ่ร่องร่ับการ่เป็ลัี�ย์นแป็ลังข้อกำาหนดเกี�ย์วกับการ่หมุนเวีย์น

ผู้่้สำอบบัญชีของบร่ิษััท Public Interest Entities การ่ป็ร่ับป็รุ่ง

มาตร่ฐาน ISQM1 แลัะมาตร่ฐานฉบับใหม่ ISQM2 ที�จะถุือป็ฏิิบัติ

ในอนาคต 

เงื่่อนไขการพิิจารณารับเข�าอบรม 
 ผู้้�สมััครต้�องผู้่านการกลัั่�นกรองแลั่ะได้�รับความัเห็็นชอบ 
จากคณะทำงานศู้นย์์พััฒนาศูักย์ภาพัแลั่ะความัร้�ความัสามัารถ 
สำห็รบัผู้้�สอบบญัช ี(คณะทำงานฯ) ภาย์ใต้�คณะกรรมัการวชิาชพีับญัช ี
ด้�านการสอบบัญชีโด้ย์คณะทำงานจะพิัจารณาคัด้เลืั่อกผู้้�สมััคร 
ที�มัีองค์ความัร้� ประสบการณ์ต้ามัที�กำห็นด้ แลั่ะมีัการปฏิิบัติ้งาน 
ต้ามัมัาต้รฐานทางวชิาชีพัในปจัจบุนั รวมัถงึมัเีห็ตุ้ผู้ลั่ในการเข้�ารว่มั
อบรมัต้รงต้ามัวัต้ถุประสงค์ข้องโครงการ เป็นลั่ำด้ับแรก
* ทั�งนี� การคัด้เลั่ือกข้องคณะทำงาน ฯ ถือเป็นที�สิ�นสุด้

คุณสัมบัติของื่ผ้�สัมัครเข�ารับการอบรมเบื้องื่ต�น

   1. เป็นสมัาชิกข้องสภาวิชาชีพับัญชี แลั่ะ
   2. เป็นผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต้ซึ่ึ�งใบอนุญาต้ย์ังไมั่สิ�นผู้ลั่ แลั่ะ
   3. เป็นผู้้�มัคีวามัร้�ความัสามัารถ ความัซึ่ื�อสตั้ย์์ เที�ย์งธรรมั แลั่ะปฏิบัิต้ติ้ามัจรรย์าบรรณ 
      ข้องผู้้�ประกอบวิชาชีพับัญชีเป็นที�ประจักษ์์ แลั่ะ
   4. เป็นผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต้อย์่างน�อย์ 5 ปี นับต้ั�งแต้่วันที�ได้�รับใบอนุญาต้ แลั่ะ
   5. มัีประสบการณ์ ด้ังต้่อไปนี� 

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         
   แนบเอกสารที�ห็ัวห็น�าสำนักงานให็�ความัเห็็นชอบต้่อเห็ตุ้ผู้ลั่การเข้�าร่วมัโครงการนี�
2  อาจารย์์มัห็าวิทย์าลัั่ย์สอนวิชาเกี�ย์วกับการสอบบัญชีต้�องเป็นอาจารย์์ที�สอนในมัห็าวิทย์าลั่ัย์ที�ได้�รับ 
  การรับรองห็ลั่ักส้ต้รจากสภาวิชาชีพับัญชี แลั่ะต้�องสอนวิชาสอบบัญชีไมั่น�อย์กว่า 3 ห็น่วย์กิต้ต้่อปี

เงื่อนไขการได้รับใบ Certificate

ผู้้้ที่่�จะได้รับใบ Certificate ต้้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่่าร้อยละ 80 ของชัั่�ว่โมง 

อบรมที่ั�งหมดโดยผู้้้เข้าอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 3 ชั่ั�ว่โมงต้ลอดการจัด 

หลักส้ต้ร และได้รับผู้ลการที่ดสอบไม่น้อยกว่่าร้อยละ 70 ของคะแนนที่ั�งหมด  

ซึ่่�งม่การจัดที่ดสอบคว่ามร้้ 1 ครั�งเที่่านั�น

EQR  
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ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)

สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชีสำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี

อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลกัสต้รอบรม Online Virtual Training 

อบรมผู้่าน Microsoft Teams 



วันที่/เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.30 - 09.00 ลั่งทะเบีย์น

09.00 – 09.50
 คุณสัมบัติ บที่บาที่หน�าที่่� และควัามรับผิดชอบของื่ EQR 

 ควัามคาดหวัังื่ในผลงื่านของื่ EQR   

 สัรุปีการเปีล่�ยนแปีลงื่มาตรฐานฉบับใหม่ ISQM1 และ ISQM2

คุณสัุร่ย์รัตน์ ที่องื่อรุณแสังื่

กรรมัการบริห็าร
Risk Management Partner, Audit
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

09.50 – 11.00 Considerations due to Fraudulent Reporting

11.00 – 12.00 ขั้นตอนการตอบรับงื่านหรือคงื่ไวั�ซึ�งื่ควัามสััมพิันธ์กับล้กค�า

   - การสอบทานการปฏิิบัต้ิงานแลั่ะการประเมัินความัเสี�ย์งในการต้อบรับงานห็รือ
      การคงไว�ซึ่ึ�งความัสัมัพัันธ์ลั่้กค�า 

คุณกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย ์

ห็ุ�นส่วนสำานักงานฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัท สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณยุจิรา ตัวัตน

ผู้้�จัด้การอาวุโสฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี 
บริษ์ัท สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนการวัางื่แผนการตรวัจสัอบ

   - การมัีส่วนร่วมัในการวางแผู้นการต้รวจสอบ
   - การสอบทานการระบุแลั่ะประเมัินความัเสี�ย์งในการสอบบัญชีที�มัีสาระสำาคัญต้่อ 
      งบการเงิน รวมัถึงความัเสี�ย์งจากการทุจริต้ แลั่ะวิธีการต้รวจสอบข้องทีมัปฏิิบัต้ ิ
      งานต้รวจสอบที�ต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งด้ังกลั่่าว
ตัวัอย่างื่การวัางื่แผนของื่แต่ละปีระเภที่อุตสัาหกรรม

DAY

วันที่/เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.30 - 09.00 ลั่งทะเบีย์น

09.00 - 12.00 ขั้นตอนการปีระเมินควัามเสั่�ยงื่การควับคุมภายใน

   - การสอบทานการระบุแลั่ะประเมิันความัเสี�ย์งการควบคุมัภาย์ใน แลั่ะวิธีการต้รวจสอบ 
      ข้องทีมัปฏิิบัต้ิงานต้รวจสอบที�การต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งด้ังกลั่่าว
   - การสอบทานการประเมิันผู้ลั่ General control แลั่ะ Application control  
      ในกรณีที�กิจการใช� IT Audit

คุณวัราภรณ์ เกร่ยงื่สัุนที่รกิจ 

ห็ุ�นส่วนด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัท ด้ีลั่อย์ท์ ท้�ช โธมััทสุ ไชย์ย์ศู 
สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัราวัรรณ ที่าจันที่ร์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัท ด้ีลั่อย์ท์ ท้�ช โธมััทสุ ไชย์ย์ศู 
สอบบัญชี จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนการปีฏิบัติงื่านของื่ที่่มตรวัจสัอบบัญช่

   - การสอบทานการปฏิิบัติ้งานข้องทีมัปฏิิบัติ้งานต้รวจสอบ

2 วัันที่่� 29 มิถุุนายน 2565

AGENDA

DAY 1 วัันที่่� 24 มิถุุนายน 2565

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



วันที่/เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.30 - 09.00 ลั่งทะเบีย์น

09.00 - 12.00 ขั้นตอนสัรุปีผลการสัอบบัญช่

 บทบาทของผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี (EQR) 
 การสอบทานการสรุปผลการสอบบัญชี ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การต้อบสนองต้่อความัเสี�ย์งที�ได้�ประเมัินไว�
 - ประเด้็นสำาคัญจากการต้รวจสอบข้องทีมัปฏิิบัต้ิงานต้รวจสอบ
 - การประเมัินเกี�ย์วกับการด้ำาเนินงานต้่อเนื�องข้องกิจการ (Going concern)
 - การปรึกษ์าห็ารือกับบุคคลั่อื�นในเรื�องย์าก มัีข้�อโต้�แย์�ง ห็รือมัีความัเห็็นที�แต้กต้่าง
 - การประเมัินผู้ลั่กระทบจากการแสด้งข้�อมั้ลั่ที�ข้ัด้ต้่อข้�อเท็จจริงซึ่ึ�งย์ังไมั่ได้�รับ 
   การแก�ไข้ (Audit adjustment)

คุณวััชร่ วัชิรธนิต

กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณณัฐา อุรพิ่วััชร่วัรรณ

กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณมยุร่ สัมนันที่์ 

ผู้้�ช่วย์ผู้้�จัด้การ
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

12.00 - 13.00 พัักรับประทานอาห็ารกลั่างวัน

13.00 - 16.30 ขั้นตอนสัรุปีผลการสัอบบัญช่ (ต่อ)

 การสอบทานการสรุปผลการสอบบัญชี ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ความัเพัีย์งพัอแลั่ะเห็มัาะสมัข้องห็ลั่ักฐานการสอบบัญชีต้่อการแสด้งความัเห็็น 
   ในราย์งานข้องผู้้�สอบบัญชี แลั่ะการนำาเสนอเรื�องสำาคัญในการต้รวจสอบ
 - สอบทานประเด้็นที�สื�อสารกับผู้้�บริห็าร คณะกรรมัการต้รวจสอบข้องบริษ์ัท  
   ห็รือผู้้�มัีห็น�าที�กำากับด้้แลั่อื�น
 สรุปผลการสอบทานของ EQR ต่อผลการตรวจสอบและการนำาเสนอ 

  รายงานของทีมปฏิบัติงานตรวจสอบ

DAY 3 วัันที่่� 30 มิถุุนายน 2565

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

วันที�/เวลั่า เนื�อห็า วิทย์ากร

09.00 - 10.30 สัรุปีปีระเด็นสัำาคัญ EQR วัิที่ยากรผ้�ที่รงื่คุณวัุฒิ

11.00 - 12.30 ที่ดสัอบควัามร้�

DAY 4 วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2565

  
  



คุณสัุร่ย์รัตน์ ที่องื่อรุณแสังื่

กรรมัการบริห็าร
Risk Management Partner, Audit 
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์

ห็ุ�นส่วนสำานักงานฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี
บริษ์ัท สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณยุจิรา ตัวัตน

ผู้้�จัด้การอาวุโสฝ่าย์ต้รวจสอบบัญชี 
บริษ์ัท สำานักงาน อีวาย์ จำากัด้

คุณวัราภรณ์ เกร่ยงื่สัุนที่รกิจ

ห็ุ�นส่วนด้�านการสอบบัญชี
บริษ์ัท ด้ีลั่อย์ท์ ท้�ช โธมััทสุ ไชย์ย์ศู สอบบัญชี จำากัด้

คุณวัราวัรรณ ที่าจันที่ร์

ผู้้�อำานวย์การด้�านการสอบบัญช ี
บริษ์ัท ด้ีลั่อย์ท์ ท้�ช โธมััทสุ ไชย์ย์ศู สอบบัญชี จำากัด้

คุณวััชร่ วัชิรธนิต

กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณณัฐา อุรพิ่วััชร่วัรรณ

กรรมัการบริห็าร
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

คุณมยุร่ สัมนันที่์ 

ผู้้�ช่วย์ผู้้�จัด้การ
บริษ์ัท เคพัีเอ็มัจี ภ้มัิไชย์ สอบบัญชี จำากัด้

SPEAKER

REGISTRATION FEE 

(รวมเอกสารประกอบการอบรม) 

สัมาชิกสัภาฯ 5,500 บาที่ (รวัม VAT)

*กรุณาช�าระค่าอบรม หลังจากได้รับอีเมลยืนยัน
เชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

สัมัครอบรมออนไลน์ได�ที่่� www.tfac.or.th 
เลขที่่� 133 อาคารสัภาวัิชาช่พิบัญช่ ถุนนสัุขุมวัิที่ 21 (อโศกมนตร่) แขวังื่คลองื่เตยเหนือ 

เขตวััฒนา กรงุื่เที่พิฯ 10110 โที่ร. 02 685 2500 สั่วันปีฏิบัติการอบรม 

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

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


