SCAN QR Code
เพื่อจองสัมมนา

ข้อควรระวังในการ...

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 23/4050Z
CPD ผู้ทำบัญชี

บัญชี 4 ชม.

CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้

ยื่นงบการเงินปี 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามสภาวิชาชีพกำหนด

และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2565
1. ข้อกำหนดการแสดงรายการในงบการเงินมีอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงรายการ
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไร
ก่อนการยื่นงบการเงิน

4. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สิน
- การจัดประเภทรายการหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน
- ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่ต้องใช้การประมาณการ

- โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ รวมถึงรายการอย่างน้อย
ที่ต้องปรากฏในงบการเงิน

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายการหนี้สินในงบการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลรายการหนี้สินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน
- ข้อควรพิจารณาและหลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

5. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน
- ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2. การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- รายการที่ปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุน(On Balance)

- รูปแบบของการนำเสนองบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
6. ข้อควรระวังในขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

จะเปิดเผยรายการอย่างไร

- การเลือกใช้รูปแบบงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้องตามรูปแบบธุรกิจ

- รายการที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Off Balance)

- การเลือกรูปแบบของมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

ระหว่าง TFRS for NPAEs หรือ TFRS for PAEs

3. ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังกรณีที่งบการเงินผิดพลาด จะต้องปฏิบัติอย่างไร

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

- การรับรู้รายการสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน
- การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
- การจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
- การประเมินการด้อยค่าของรายการสินทรัพย์
- การเปิดเผยข้อมูลรายการสินทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สมาชิก (CPD, Tax, HR)

ท่านละ

900 + VAT 63 =

963 บาท

บุคคลทั่วไป

ท่านละ 1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท
***รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น***

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
- ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลังชื่ อดัง

กำหนดการสัมมนา
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วันพฤหัสบดี ที่
กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.30 น.

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD. TAX ID 010-553-300-1556 สํารองที่นั่งโทร 02-555-0700 กด 1 Fax. 02-555-0710

CPD
ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ

ผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง

ได้

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กําหนด)

1

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีตองแจงเลขบัตรประชาชน และเลขที่ผูสอบบัญชี
(ถามี) ณ ตอนจองสัมมนา หรือกอนการสัมมนา
คลิกเพื่อลงทะเบียน

ชำระเงิน
(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

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

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

3

2

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)

• แบบฟอรมลงทะเบียนสัมมนา Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Forms)

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน

กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง ตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชน

• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

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

แบบฟอรมตัวอยาง

กดปุ่ ม

เพิ่มไฟล์

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1.
2.
3.
4.

กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
ผูเขาสัมมนาตองกรอกขอมูล ผาน Google Forms
ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน

5. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผานโปรแกรม Zoom

1.
2.
3.
4.

ผูทำบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูทําบัญชีสามารถใชอัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
1. ผูสอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการได ตามจำนวนชั่วโมง
แทนการนับชั่วโมง CPD ไดจํานวน 1 ชม.
ที่เขาอบรมจริง
ผูเขาสัมมนาตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชน ใน Google forms
2. ผูเขาสัมมนาตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออกจากโปรแกรม
ผูเขาสัมมนาตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออกจากโปรแกรม
3. เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาสัมมนาทุกคน
เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ครั้ง กอนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ครั้ง กอนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ครั้ง
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ครั้ง
ชวงเชา กอนการอบรม และจบการอบรมชวงเชา
ชวงเชา กอนการอบรม และจบการอบรมชวงเชา
ชวงบาย กอนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ชวงบาย กอนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
** การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเองเทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได **

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

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

