สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 21/2809Z

CPA นับชั่วโมงไมเปนทางการได

* เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

การปดบัญชี

พรอมจบประเด็น ปญหาภาษี
‣ เทคนิคการกระบทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงินตั้งแตตนป ถึงปลายป
‣ เคล็ดลับการปรับปรุงรายจายที่ตองทำเมื่อปดบัญชี
‣ ทรัพยสิน-หนี้สิน คู รายได-รายจาย บันทึกบัญชีอยางไรใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีปดบัญชี
ตองปรับปรุงอยางไร
วิทยากร

กำหนดการสัมมนา

อาจารยรุจิรัตน ปาลีพัฒนสกุล
อดีต

- คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
- คณะกรรมการ สมาคมการคาผูประกอบการผลิตเครื่องจักร
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบัน - ผูเชี่ยวชาญการจัดทำบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
- อาจารยประจำสาขาการบัญชี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate

อัตราคาสัมมนา

พิเศษ!!

สมาชิกท่านละ
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
บุคคลทั่วไปท่านละ 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
“รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น”
Promotio

n

วันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565

เวลา 09.00 - 16.30 น.
SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

เงื่อนไขการอบรม
ผูเรียนตองมี User Zoom สวนตัว
หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร
ชำระเงินผานระบบ QR Code หรือโอนเงินผานธนาคาร
ผูเขาอบรมสามารถสอบถามคำถามไดระหวางการอบรม
มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 mb

เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
สำหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ราคาตั้งแต่ 2,700 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

สำรองที่นั่งออนไลนที่ www.dst.co.th โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, Mobile 086-307-2136

สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 21/2809Z

หัวขอสัมมนา
1. การบันทึกบัญชีรายได-รายจาย ตามเกณฑคงคาง เกณฑสิทธิ์
ครบถวนแลวหรือไม มีวิธีการตรวจเช็คอยางไร
2. ทรัพยสิน-หนี้สิน คู รายได-รายจาย บันทึกบัญชีอยางไรใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีปดบัญชีตองปรับปรุงอยางไร
3. การตั้งลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สูญในงบการเงิน ปดบัญชีจัดการ
อยางไรไมมีปญหากับสรรพากร
4. รูปแบบงบการเงินที่นักบัญชีตองไมพลาด
5. เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งป แตละเดือน
รายงานใบสำคัญจายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับใบสำคัญ
การปรับปรุงบัญชี รายวันขายเชื่อ เพื่อปดบัญชีแบบไรปญหา
6. งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน กระดาษทำการบอกอะไร
กับนักบัญชี
7. รายงานสินคาคงเหลือ สินคาขาด เกิด ชำรุด ปดบัญชี
ตองแก ไขอยางไร เพื่อไมใหมีปญหารอบบัญชีถัดไป
8. รายไดที่ตองระวังในการปดบัญชี
8.1 รายไดรับลวงหนา การตรวจสอบทะเบียนรายไดรับลวงหนา
8.2 รายไดคางรับ
8.3 ความแตกตางรายไดทางบัญชีกับรายไดทางภาษีที่ตองปรับปรุง
9. ระบบเอกสารทางบัญชีที่ตองดูเมื่อปดบัญชี
9.1 ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่สั่งพิมพจากโรงพิมพเปนเลม
9.2 ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี PO ใบสั่งซื้อ ที่พิมพออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร
10. การเช็ค Statement ทั้งหมด กระทบยอดบัญชีธนาคาร ดูรายรับ
เมื่อตอนสิ้นป เพื่อปดบัญชี
11. เทคนิคการกระทบยอดคงเหลือตามงบแสดงฐานะการเงิน
ตั้งแตตนป ถึงปลายป
11.1 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาสินทรัพย ณ เวลาปดบัญชี
- รายไดคางรับ
- บัญชีธนาคาร
- คาใชจายลวงหนา
- บัญชีพัก
- เช็ครับลวงหนา
- ทะเบียนทรัพยสิน
- การคิดคาเสื่อมรา คาสึกหรอสินทรัพยถาวร
- ลูกหนี้คางจาย ลูกหนี้ยังไมถึงกำหนดชำระ
- ภาษีหัก ณ ที่จายคางรับ (เวลาลูกคาจายเงินไมมีใบหักภาษี ณ ที่จาย)
11.2 หนี้สินที่จะมีผลกระทบตอการปดบัญชี
- เจาหนี้ทั้งหมด
- ภาษีขายตั้งพัก
- รายไดรับลวงหนา

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านมั่นใจในการปิดบัญชี
11.3 งบการเงินตองแสดงสวนของผูถือหุนและคำนวณอยางไร
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- จำนวนหุน
- สำรองตามกฎหมาย
- กำไรขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด
- กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิปปจจุบันที่ยังไมปดงบ
11.4 สตอกสินคาที่ Audit จะตองตรวจนับสตอกเมื่อปดบัญชี
ตองเตรียมการอยางไร
- มีรายงานสตอกสินคา
- ใบเบิกสินคา
- ใบรับสินคา
12. รายไดใน ภ.ง.ด. 50 กระทบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ. 30 ในการปดบัญชี
เปนความแตกตางที่ตองมีคำตอบ
13. เคล็ดลับการปรับปรุงรายจายที่ตองทำเมื่อปดบัญชี
13.1 คาพาหนะ
13.2 เงินเดือนกรรมการ ผูบริหาร
13.3 คาที่ปรึกษา
13.4 เงินใตโตะ
13.5 การจัดการกับรายจายตองหาม
14. สิ่งที่นักบัญชีตองจัดการเมื่อปดบัญชี
14.1 ยืนยันยอดธนาคาร
14.2 ทำหนังสือยืนยันยอดเจาหนี้กับลูกหนี้ทุกรายที่มียอดคงเหลือ
ณ สิ้นป ตองทำอยางไร
15. เอกสารที่ตองเตรียมเมื่อปดบัญชี และวิธีการแก ไขปญหา
15.1 ภ.ง.ด.50 ของปที่ผานมา ภ.ง.ด.51 ปปจจุบัน สปช. 3 อบจ. 5
15.2 ตองเสียเงินเพิ่มจากการยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม พรอมวิธีแก ไข
15.3 การเตรียมตัวตอบคำถามสรรพากร กรณีภาษีที่ตองเสียลดลง
16. หมายเหตุในงบการเงิน ของผูสอบบัญชี จะเปนประเด็นสงสัย
ใหสรรพากรตรวจสอบหรือไม
17. 2 ดานบุคคลสำคัญที่ตองเตรียมหาคำตอบกับคำถามให ได
17.1 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
17.2 เจาพนักงานประเมิน
18. 5 เงื่อนไขสำคัญในการปดบัญชีเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,51
แบบไรปญหากับสรรพากร
19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

สำรองที่นั่งออนไลนที่ www.dst.co.th โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, Mobile 086-307-2136

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กําหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

E-mail ตัวอยาง

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน
4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
พิมพขอคำถามผานชองทางแชทได ในระหวางการอบรม

5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อทานชำระเงิน บริษัทฯ จะสง Link การเขาสัมมนาและไฟลเอกสาร
ลวงหนา 3 วันทำการกอนวันสัมมนา โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ)์ -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

