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CPD

ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงได้

เช็ค

กฎหมายและแนวปฏิบัติ

การรับ-จ่าย
ที่

ฝ่ายบัญชี-การเงิน ควรทราบ
นักบัญชี - การเงิน ต้องรู้และปฏิบัติอย่างไร?

ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายเกีย่ วกับการรับ-จ่าย เช็ค
เพือ่ ป้องกันการผิดพลาด
★ กลโกงต่างๆ ของเช็ค และจุดตรวจสอบ
ทีฝ่ า่ ยบัญชี-การเงินต้องระมัดระวัง
่ า่ ยบัญชี-การเงิน
★ หลักเกณฑ์การทวงหนี้ ใหม่...ทีฝ
ควรทราบเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
่ ป้องกันความผิดพลาด
★ เทคนิคการรับ-จ่ายเช็ค เพือ
่ วกับเช็ค
★ Case Study ทีเ่ กีย
★

กําหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
(เวลา 09.00 - 16.30) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพฯ ราชประสงค์
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท
บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

หัวข้อสัมมนา
ั ชีและการเงินต้องทราบ
1. ลักษณะของเช็คในรูปแบบต่างๆ ทีบ่ ญ
- เช็คระบุชอื่
- เช็คเงินสด
- เช็คสลักหลัง
- แคชเชียร์เช็ค
- เช็คต่างจังหวัด
- เช็คต่างธนาคาร
- เช็คลงวันทีย่ อ้ นหลัง
- เช็คลงวันทีล่ ว่ งหน้า
- เช็คเด้ง
- เช็คหมดอายุ
ฯลฯ
2. กลโกงเช็คต่างๆ จากเช็คทีน่ กั บัญชี-การเงินต้องรู้ และจุดตรวจสอบเช็คทัง้ 5 จุดสำคัญ
- การเขียนวันทีส่ งั่ จ่าย
- ชือ่ ผูร้ บั
- ชือ่ ผูส้ งั่ จ่าย
- จำนวนเงิน (ตัวเลข/ตัวอักษร) - ลายเซ็น
3. เทคนิคการออกเช็ค (สัง่ จ่าย) ทีน่ กั บัญชี-การเงินควรทราบ เพือ่ ป้องกันการผิดพลาด
- วิธกี ารออกเช็คคุมยอดหนีร้ ะยะยาว
- การตวรจสอบจุดทีส่ ำคัญในการรับเช็ค
- ผูส้ งั่ จ่ายควรต้องระมัดระวังเรือ่ งใดบ้าง
- การออกเช็คชำระหนีก้ บั การออกเช็คค้ำประกันต่างกันอย่างไร?
- ใบถอนเงินธนาคาร เพือ่ ทำแคชเชียร์ มีความเสีย่ งมากน้อยเพียงใด?
4. เทคนิคการรับเช็ค ทีน่ กั บัญชี-การเงินควรทราบ เพือ่ ป้องกันการผิดพลาด
- การรับเช็คประเภทต่างๆ (เช็คนิตบิ คุ คล, เช็คผูถ้ อื , เช็คระบุชอื่ )
- การรับเช็คห้ามเปลีย่ นมือ หรือ A/C Payee Only
- การรับเช็คสลักหลัง จะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้าง?
- จุตทีต่ อ้ งระมัดระวังในการรับเช็ค
5. กรณี “เช็คเด้ง” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอย่างไร? เพือ่ ให้ได้เงินตามเช็ค
- อายุความของมูลหนีแ้ ต่ละประเภท
- ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารรึไม่
- ความน่าเชือ่ ถือเมือ่ เช็คเด้ง
- เหตุทที่ ำให้ “เช็คเด้ง” ทีฝ่ า่ ยบัญชีการเงิน
- หนีท้ จี่ ะขาดอายุความ ลูกหนีจ้ า่ ยเช็คเด้ง อายุความจะสะดุดหยุดลงหรือไม่
- กรณีบญ
ั ชีทขี่ นึ้ เงินตามเช็คปิดไปก่อนนำเช็คขึน้ เงิน
- เอกสารหลักฐานทีฝ่ า่ ยบัญชี-การเงินจะต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
- หลักเกณฑ์การทวงหนีใ้ หม่...ทีฝ่ า่ ยบัญชี-การเงินควรทราบเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
6. กรณี “เช็คหาย” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอ่างไร?
- กรณีเช็คหาย ใครสามารถนำไปขึน้ เงินได้
- กรณีตดิ ต่อธนาคารจะต้องนำเอกสารหลักฐานใดบ้าง
- สิง่ ทีต่ อ้ งดำเนินการ เมือ่ “เช็คหาย”เพือ่ ขอให้มกี ารอายัดเช็ค
7. การทำธุรกรรมกับธนาคารทีเ่ กีย่ วกับเช็ค
- สาเหตุ...ทีธ่ นาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
- หากมีการปลอมแปลงลายมือชือ่ ใคร? เป็นผูร้ บั ผิดชอบในคดีอาญา
- การขอภาพเช็คทัง้ Grayscale และ Black & White
- การตรวจสอบ“ลายมือชือ่ ”ของธนาคาร
- ความรับผิดของธนาคาร กรณีจา่ ยเงินตามเช็คปลอม
8. Case Study : ตัวอย่างกลโกงของเช็ค แคชเชียร์เช็ค และวิธแี ก้ไข ป้องกัน
- การปลอมลายมือชือ่
- การแก้ไขจำนวนเงิน
9. การดำเนินการทางคดี การฟ้องร้องคดีและอายุความของคดีเช็ค ทีน่ กั บัญชี - การเงินต้องทราบ
10.คุณธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ บรรยายชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมาย
วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนองค์กรธุรกิจชั้นนำ

สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ TEL 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4, FAX 02-555-0710

