หลักสูตรอบรม
การจัดทาบัญชีเดียวสาหรับธุรกิจ SMEs เน้น ภาคปฏิบตั ิ
(Practical : Single Accounting System)
โดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สถาบัน Yellow Accounting
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
............................................................................................
หลักการและเหตุผล
การให้ผู้ประกอบการทาบัญชีอย่างถูกต้องเพียงบัญชีเดียว จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะมีหลายบัญชีหลายชุด
เพื่อใช้ในหลายอย่าง ไม่ว่าจะ มียอดเงินในบัญชีสวยๆไว้ เพื่อให้ธนาคารปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น
ทาบัญชีสาหรับส่งภาษี หรือ
แม้กระทั่งทาบัญชีเพื่อให้เจ้าของดูกันเอง ซึ่งจากการที่ธุรกิจมีหลายบัญชีจะส่งผลไม่ดีในระยะยาวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาด
ความน่าเชื่อถือหรือเครดิตจากสถาบันให้กู้เงินลดน้อยลง เพราะไม่มั่นใจว่าจะข้อมูลไหนจริงหรือเท็จ ในตัวของหุ้นส่วนเองก็
อาจเกิดการระแวงกันเองเพราะอีกฝ่ายที่ไม่ได้ทาบัญชีก็กลัวว่าจะมีข้อมูลที่ ปกปิดอยู่เพราะมีหลายบัญ ชี ลุกลามจนถึงขั้น
แตกคอกันในที่สุด และสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือถ้ามีบัญชีหลายชุดเพื่อเลี่ยงภาษี แล้ว ถ้าถูกตรวจสอบพบว่าทาบัญชีไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายบัญ ชี ผู้ประกอบการจะมีโทษถึงทั้งจาคุกและปรับได้ อย่าลืมว่าตอนนี้ก ารจัดเก็บภาษีก้า วหน้าไป มาก ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การที่จะหลบเลี่ยงภาษีจะทาได้ยากขึ้น และโทษจะร้ายแรงตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของเอสเอ็มอีไทยให้มีระบบบัญชีเทียบเท่ากับต่างประเทศ ยิ่งเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วการที่มีระบบบัญชีที่เป็นสากลจะทาให้
สามารถวางแผนการแข่งขันในตลาดได้ เป็นการตรวจสุขภาพของธุรกิจ สร้างความโปร่งใส ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
สานักงานบัญ ชีได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการที่จะกระตุ้นให้ SMEs เข้ามาในโครงการนี้รัฐบาลได้มีข้อจูง ใจและสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการจะได้รับมากมาย
อีก ประการหนึ่ ง ปัจ จุ บัน สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารได้ เข้ ามามีบ ทบาทในการด ารงชีวิ ตมากขึ้น ซึ่ง ถู ก
สอดแทรกเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้แต่ทางด้านบัญชีนั้นก็ได้นาประโยชน์จากความทันสมัยของสื่อสารสนเทศเข้ามา
เพื่อให้งานทางบัญชีบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา นั่นคือ การใช้ Software ทางการบัญชีหรือเรารู้จัก
กันในนามของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี จึงทาให้โปรแกรมสาเร็จรูป Express และโปรแกรมสาเร็จรูปตัวอื่นๆ เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างมากในการจัดทาบัญชีและนาเสนองบการเงิน จาเป็ นที่นักบัญ ชีจะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัยในโปรแกรมสาเร็จรูปดังกล่าว และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นผลผลิตทางการเรียนรู้
ที่สามารถเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติประกอบกับการที่โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี Express นั้นได้รับการยอมรับ
จากนักบัญชีในระดับประเทศว่าเป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความสามารถสูงในการทาบัญชี และง่ายต่อการเรียนรู้ มีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายในภาครัฐ และเอกชน

HU:Training Center

รายละเอียดเพิ่มเติม http://tas.hu.ac.th/ หัวข้อ หลักสูตร Public Training

ดังนั้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับ สถาบัน Yellow Accounting จึงจัดให้มีหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีชุดเดียวเชิง
ปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตการทางานจริงได้ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Express

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทาบัญชีเดียวโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Express
2. เพิม่ ทักษะกระบวนการและปฏิบัติได้จริงด้วยตนเองในการทาบัญชีชุดเดียวและงบการเงินด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
Express

วันเวลา และสถานที่จัดอบรม
วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สอบบัญชี ผู้ทาบัญชี และผู้สนใจทั่วไป เช่น ผู้ทาบัญชีสหกรณ์ เจ้าของกิจการ เป็นต้น

อัตราค่าลงทะเบียน
4,400 บาทต่อท่าน (รวมค่าเอกสารการอบรม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ, วุฒิบัตร)
ราคาโปรโมชั่น
**สมัครและชาระค่าลงทะเบียนการอบรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ราคาพิเศษ 4,000 บาทต่อท่าน
**ค่าลงทะเบียนอบรมไม่มี VAT , ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
**ชาระค่าลงทะเบียนอบรม กรุณาโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 915-0-03008-6
สาขานิพัทธ์ 2 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ส่งหลักฐานการโอนพร้อมใบสมัครมายังโทรสาร
074-424383 หรือ E-mail: saranya@hu.ac.th หรือ training@hu.ac.th

เงื่อนไขการยกเลิก :
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Yellow Accounting
โทรศัพท์หมายเลข
074-200-392-394 ,074-200-300 ต่อ 617, 620, 624, 625
โทรสารหมายเลข
074-424-383
E-mail
training@hu.ac.th

HU:Training Center

รายละเอียดเพิ่มเติม http://tas.hu.ac.th/ หัวข้อ หลักสูตร Public Training

กาหนดการและหัวข้ออบรม
ชื่อหลักสูตร : การจัดทาบัญชีเดียวสาหรับธุรกิจ SMEs
เน้นภาคปฏิบัติ (Practical : Single Accounting System)
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันที่
14/10/60

เวลา

รายละเอียดเนือ้ หาและขอบเขต

08.45-12.00น.

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จุดความรับผิดทางภาษี
ภาษีซื้อ คืออะไร
ภาษีซื้อต้องห้าม คืออะไร
ภาษีขาย คืออะไร
การจัดทารายงานภาษีซื้อ-ขาย
การคานวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ภ.ง.ด.1 คืออะไร
ภ.ง.ด.3 คืออะไร
ภ.ง.ด.53 คืออะไร

วิทยากรผู้บรรยาย
นายมานพ สีเหลือง

เนื้อหาเกี่ยวกับด้าน (ชม.)
บัญชี
อื่นๆ รวม
1.15 1.30

การคานวณเงินเพิ่ม
14.30-14.45

-------พักเบรก 15 นาที-------

14.45-16.30

-ภาษีเงินได้นิติบุคคล
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
มาตรา 65 ทวิและ 65 ตรี
–ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
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2.15

วันที่
15/10/60

เวลา

รายละเอียดเนือ้ หาและขอบเขต

08.45-10.30น.

วิทยากรผู้บรรยาย

โปรแกรม Express
-การผูกบัญชีในโปรแกรมเพื่อลงบัญชี
-Setup โปรแกรมทั่วไป
-วิธีกาหนดผังบัญชี
-บันทึกยอดยกมา
-วิเคราะห์รายการค้ารายได้
-บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
-บันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ
-การบันทึกบัญชีรายได้
-การจัดทารายงานภาษีขาย
–การบันทึกบัญชีรับชาระหนี้
การบันทึกบัญชีด้วยด้วยโปรแกรม
Express
-วิเคราะห์รายการค้าค่าใช้จ่ายต่างๆ
-การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ
-การจัดทารายงานภาษีซื้อ
-การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน

เนื้อหาเกี่ยวกับด้าน (ชม.)
บัญชี
อื่นๆ รวม
2.00

1.15

-------พักเบรก 15 นาที------10.30-10.45
10.45-12.00

-การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ(ต่อ)
-การจัดทารายงานภาษีซื้อ (ต่อ)

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30

รายการปรับปรุงทางบัญชี
–การจัดทาบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
การ ตรวจบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรง
กับรายการ ค้าทางบัญชี -จัดทาบัญชี
แยกประเภท
-จัดทางบทดลอง
-จัดทากระดาษทาการ
-วิธีการตรวจสอบตัวเองก่อนปิดงบ
--- จบการอบรม 2 วัน --จานวน 9.45 ชั่วโมง แบ่งเป็น
- บัญชี 8.15 ชั่วโมง
- อื่นๆ 1.30 ชั่วโมง
รวม
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1.30

8.15

1.30

9.45

