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เข้าอบรม

2 หลักสูตร

tion

หรือ

รับส่วนลดทันที

เข้าอบรม

200

2 ท่าน

บาท

(สําหรับหลักสูตร เดือน มิถุนายน 2564 ราคาหลักสูตรละ 500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

ผู ้ทําบัญชี และผู ้สอบบัญชี ใช้อัตราชั่ วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชั่ วโมง ทดแทนให้เป็นชั่ วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชั่ วโมง
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หลักเกณฑ์ใหม่

*เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชี พบัญชี กําหนด

การจําหน่ายหนี้สูญ
ไม่รู้ไม่ได้!! จุ ดต่างของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่

ปี 2564
ปี
2564
ติดตามทวงถามหนี้อย่างไร? ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษี
รู ้ทงั้ ระบบ ผลกระทบทางภาษีจากการจําหน่ายหนี้สูญ

“สรุปภา

SCAN

เพอจองสั
ื่
มมนา

1. Update หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจํ
าหน่ายหนี้สูญตามกฎหมายใหม่
2564
SCAN เพอจองสั
ื่
มมนา
- เปรียบเทียบหลักเกณฑ์กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่
2. การตัดหนี้สูญในทางภาษี และหนี้สูญที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะทําอย่างไร?
ห
- ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้, ค้างชํ าระหนี้, การยกหนี้ให้, การเปลี่ยนตัวลูกหนี้
- ผลเสียหายจากการประกอบกิจการ เช่ น ถูกขโมย ลักทรัพย์ ยักยอก
1.
- การฟ้องร้อง และอายุ ความ
- กระบวนการก่อนและหลังการตัดหนี้สูญ
3. ผลกระทบทางภาษีจากการตัดหนี้สูญ
2.
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บรรยายโดย
3.
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
4. Case Studies ในการจําหน่ายหนี้สูญ
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู ้ประกอบวิชาชี พบัญชี

วันพุ ธ ที่

30

SCAN QR CODE

มิถุนายน 2564

13.00-16.15 น.

อาจารย์ชุมพร เสนไสย
4.

อดีตนิติกรเชี่ ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
5.
วิทยากรผู ้เชี่ ยวชาญด้านกฎหมายภาษี
อากร
6.

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิ กท่านละ

บุ คคลทั่วไปท่านละ

7.

700 + VAT 49 = 749 บาท
เงื
1,000
+ VAT 70่อ
= 1,070 น
บาท

1.
ผู้เ
* รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้
2.
ห้า
3.
ไม

ผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้
ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ
(เงื่อนไขเปนไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
2 ชำระเงิน

1 ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีตองแจงเลขบัตรประชาชน และเลขที่ผูสอบบัญชี (ถามี)
ณ ตอนจองสัมมนา หรือกอนการสัมมนา

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

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

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

4 ติดตามขอมูลขาวสารและเขาเรียนตามวันและเวลา

3 รอรับ e-mail : onlineseminar@dharmniti.co.th

• กรอกรายละเอียดชื่อบัญชี Facebook สวนตัวใน Google Forms

ที่ไดระบุผาน Facebook Live ในกลุมอบรม

กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง ตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชน

• กด Link เพื่อเขารวมกลุมอบรม
แบบฟอรมตัวอยาง

…………………………………

กรอกชื่ อ Facebook ของท่าน
กดปุ่ ม

เพิ่มไฟล์

คลิกเพื่อเขารวมกลุมอบรม

กรณีผูทำบัญชีตองการนับชั่วโมง

เงื่อนไขการเขาอบรม

1. ผูเขาสัมมนาตองมีบัญชี Facebook สวนตัว
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาอบรมกอนเวลาที่ระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 Mbps

4. กรอกขอมูลผาน Google Forms เพื่อรับ Link เขากลุมอบรมใน Facebook
5. ผูเขาสัมมนาสามารถพิมพขอคำถามผานทางชอง Comment ได ในระหวางการอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผาน Facebook Live
ผูทำบัญชี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
1. ผูสอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการไดตามจริง (ไมเกิน 2 ชม.ตอครั้ง)
1. ผูทำบัญชีสามารถใชอัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจำนวน 1.5 ชม.
2. ยืนยันตัวตนโดยการพิมพชื่อ-นามสกุล ในชอง Comment กอนเริ่มการอบรม
แทนการนับชั่วโมง CPD ไดจำนวน 1 ชม. (ไมเกิน 2 ชม.ตอครั้ง)
และหลังการอบรม
2. ผูเขาสัมมนาตองแนบรูปถายหนาตรงคูกับบัตรประชาชนใน Google Forms
• ผูสอบบัญชี ตองพิมพชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผูสอบบัญชี
3. ยืนยันตัวตนโดยการพิมพชื่อ-นามสกุล พรอมระบุ “นับชั่วโมงผูทำบัญชี”
• กรณีนับชั่วโมงทั้งผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาสัมมนาตองพิมพชื่อ-นามสกุล
ในชอง Comment กอนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
และเลขที่ผูสอบบัญชี พรอมระบุ “นับชั่วโมงผูทำบัญชี”
** การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเองเทานั้น กรณี ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขขางตน จะไมสามารถนับชั่วโมง CPD ได **

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

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

