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CPD

ผู้ทำบัญชี : นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี : นับชั่วโมงได้

e - PAYMENT SYSTEM

กระบวนการ การรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทาง บัญชีการเงิน
Update!!! กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
ระบบการชําระเงินด้วยเงินสด ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชําระเงินด้วยสื่อการชําระเงิน
ประเภทอื่นๆ ที่ ไม่ใช่เงินสดนั้นมีฐานะเป็นทางเลือกหลักในการทําธุรกรรมทางธุรกิจ การเงิน และบัญชี โดยจะเพิ่มสัดส่วน
มากยิ่งขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโจทย์สําคัญสําหรับผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี การเงิน ระบบภาษีอากร และสารสนเทศที่ ไม่อาจมองข้าม

o
Prom

tion

500 บาท
1 32ท่ท่าานนลดลด1,000
บาท

เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
รับฟรี!! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
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(หลักสูตรเดียวกัน/
ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากร

มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ / 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง
(เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง)
เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค. - ก.พ. 2563
และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
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DHARMNITI
ฟรี ! Planner 2020

อ.มุกดาวดี เทียนทอง

ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์ IT การบัญชี และการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Management สารสนเทศทางการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax, HR)

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา
(ถ.ศรีนครินทร์)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
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1. ความจําเป็นของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี การเงิน ต้องทราบ
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชําระเงินที่เคลื่อนย้าย
กระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ ที่ใช้อยู่
ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ที่สําคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบ
๐ Internet Banking
๐ e-Money
๐ QR Code
๐ EDC
๐ BAHTNET
๐ NFC
๐ Digital Wallet
๐ Prompt pay
๐ Other
๐ อัพเดท (ล่าสุด) ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมคําอธิบายและบทวิเคราะห์ผลกระทบและสิทธิประโยชน์
5. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์
๐ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)
๐ ระบบ e-tax invoice by email
๐ ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)
6. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจําเป็นต่อธุรกิจ
หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
7. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบ
ให้ผสมผสานกับกระบวนการชําระเงินเดิมอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ต่างๆ และแนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
10. สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่สําคัญเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562)
11. เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความสัมพันธ์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบ
เอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
12. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
13. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กร
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

