สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 21/2389Z

CPA นับชั่วโมงไมเปนทางการได

* เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

การแก ไขปญหาดานเอกสารบัญชี
และเอกสารที่เกี่ยวของ
ที่มีผลตอการรับรูรายการบัญชี
SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

หัวขอสัมมนา

‣ การบันทึกบัญชีจากการจายจริงแตเอกสารประกอบการลงบัญชี ไมครบถวนจะแก ไขอยางไร
‣ ขอบกพรองเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
‣ ปญหาทางดานเอกสาร กรณีสรางเอกสารขึ้นเองไมมีหลักฐานที่ถูกตอง มีแนวทางการปฏิบัติอยางไร

วิทยากร

อาจารยรุจิรัตน ปาลีพัฒนสกุล

1. ปญหาที่พบในเอกสารรับ–จาย ทางบัญชีที่ตองระมัดระวัง
อดีต
- คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
- คณะกรรมการ สมาคมการคาผูประกอบการผลิตเครื่องจักร
2. ปญหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จะดำเนินการแก ไขอยางไรใหถูกตอง
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ไมครบถวน ไมนาเชื่อถือ ขาดสวนที่เปนสาระสำคัญ
ปจจุบัน - ผูเชี่ยวชาญการจัดทำบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
- เกิดการชำรุดสูญหาย เสียหาย
- อาจารยประจำสาขาการบัญชี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate
- ไมสามารถพิสูจนผูรับเงินได
- การใชเอกสารทางบัญชีเพื่อบันทึกรายรับ-รายจายของกิจการ
กำหนดการสัมมนา
3. ปญหาการจายเงินแต ไมมีใบเสร็จรับเงินมีวิธีแก ไขอยางไรในการจัดทำบัญชี
วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565
- การจายเงินใหบุคคลธรรมดา ไมมีใบเสร็จรับเงิน, ไมมีการหักภาษี ณ ที่จาย
เวลา 09.00 - 16.30 น.
- การจายเงินใหบุคคลที่ไมมีบัตรประชาชน
- เงินใตโตะ , เงินกินเปลา , เงินแปะเจี๊ยะ
พิเศษ!!
อัตราคาสัมมนา
4. ปญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ตองระมัดระวัง
สมาชิกท่านละ
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
พรอมปญหาและแนวทางแก ไข
บุคคลทั่วไปท่านละ 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
- เช็ครับลวงหนา
“รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น”
- เช็คคางจาย
n
Promotio
- เช็คระหวางทาง
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
- เช็คเดง
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
* สำหรับหลักสูตร Online ราคาตั้งแต 2,700 บาทขึ้นไป
5. ขอบกพรองที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีพรอมแก ไขใหถูกตอง
(ราคายังไมรวม VAT/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไมรวมโปรโมชั่นอื่น)
- บันทึกรายการบัญชีไมสอดคลองกับเอกสารหลักฐานการบัญชี
เงื่อนไขการอบรม
- บันทึกรายการในบัญชีไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมาตรฐานการบัญชี
ผูเรียนตองมี User Zoom สวนตัว
6. การกระทบยอดรายรับ –รายจาย กับ Bank Statement กรณีเอกสาร
หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร
ชำระเงินผานระบบ QR Code หรือโอนเงินผานธนาคาร
ไมครบถวน มีวิธีแก ไขอยางไร
ผูเขาอบรมสามารถสอบถามคำถามไดระหวางการอบรม
7. ขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อปองกันขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
8. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี
อินเตอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 mb

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 (สงวนลิขสิทธิ์) -

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

