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สอนทําบัญชี ปิ ดงบการเงิน แบบครบวงจร เลือนตําแหน่งได้เลย
คอร์ส (พลิกชีวิต) สอนสด ผ่านออนไลน์ โดย ZOOM ถาม-ตอบ สดทันที
โดย อาจารย์ภคั ( ชมรี วิวได้ที เพจ: สอนทําบัญชี อ.ภัค )
เปิ ดรอบ วันเสาร์ , วันอาทิตย์ , วันพุธ-พฤหัส (กรุ ณาติดต่อ) ( . - . น) ผูส้ มัครจะได้รับ
คู่มือ เล่มใหญ่ และแฟ้มเอกสารอย่างละเอียด เพือเรี ยนและดูเป็ นตัวอย่างได้ดี พร้อมความรู ้นอกตํารา
เรี ยนอีกมากมาย เฉพาะในห้องคลาสอบรมเท่านัน ( สามารถขอดูวีดีโอ ทบทวนการเรี ยนได้ฟรี ตลอด )
“ คอร์สพลิกชีวิต อาจารย์ภคั สอนหมดเปลือก “ เรี ยนวงจรบัญชีทงระบบ
ั
และสอนโปรแกรม
บัญชี EXPRESS ตังแต่ ระบบเอกสารเริมต้นจนจบ มาวิเคราะห์รายการค้า มาจดบันทึกสมุดรายวัน
ทําบัญชีแยกประเภท ทํางบทดลอง รายการปรับปรุง ณวันสินเดือนหรือสินปี ทํางบทดลองหลังปรับปรุง
กระทบยอดจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินทุกรายการทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนเจ้าหนีคงค้าง
ทะเบียนลูกหนีคงค้าง และบัญชีสินทรัพย์ หนีสินอืนๆ ที ต้องทํา กระทบยอดรายได้กบั ภงด. คํานวณ
ภาษี นิติบคุ คล จัดทํางบการเงิน รายการปิ ดบัญชี และ

เปิ ดบัญชี

คุณจะคิดและทําบัญชีอย่างเป็ นระบบ แล้วจะวางระบบบัญชีในองค์กรได้อย่างไม่รู้ตวั พร้อม
ปัญหาในการวางระบบบัญชี และปัญหาอืนทีจะเจอแน่นอนในการปฏิบตั ิงานจริ งๆ อาจารย์ภคั ใช้ภาษา
ง่ายๆ เพือผูป้ ระกอบการใหม่ และ ทุกท่าน
สุดท้าย คุณจะเกิดมันใจในความรู ้ทีได้รับ จนคิดจะก้าวสู่ ตาํ แหน่งทีสูงขึนได้ เพราะความรู้ที
อาจารย์ภคั มอบให้ไปนันคือความรู ้ระดับ สมุห์บญั ชี ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และปรับ Look และเสริ ม
ความมันใจสักหน่อย ก็สามารถเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีกนั ได้เลยค่ะ
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พบกับ คอร์ส สอนสด ออนไลน์
คอร์ สที

ภาษีอากรทีเกียวข้องกับนิติบุคค วัน

เนือหาการอบรม
วันที
เรื อง ความรู้ทัวไปในชีวิตจริง (ของการประกอบธุรกิจ และ ผู้ทําบัญชี)
1. จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการวิชาชีพบัญชี
2. ความรู้ผปู ้ ระกอบการใหม่ทีเกียวข้องกับนิติบคุ คล (ผูม้ ีหน้าทีจัดทําบัญชี)
3. ประเภทของธุรกิจ และ ลักษณะและข้อแตกต่างของแต่ละธุรกิจ
เรื อง ภาษีอากร และ กฎหมาย ประกันสังคม และ Work Shop
4. ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย ภงด. ,ภงด. ,ภงด. (ความหมาย และ เงือนไขการหักทังหมด คํานวณภาษี พร้อมจัดทํา
แบบยืน คํานวณเงินเพิม ปรับอาญา พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา)
5. คํานวณภาษี หัก ณ ทีจ่าย เงินเดือน

( ) เพือ ยืนภาษี ภงด.

วันที 2
เรื อง กฎหมาย ภาษีอากร และ กฎหมาย ประกันสังคม และ Work Shop ( ต่อเนือง )
6. คํานวณแบบยืน ภงด. ก กําหนดเวลายืน คํานวณเงินเพิม
7. จัดทําหนังสื อรับรองหัก ณ ทีจ่าย ทีต้องนําส่ง ภงด. (บุคธรรมดา) ภงด. (นิติบุคค) ภงด ก (พนักงานทุก
คน)
8. กฎหมายประกันสังคม ทีนายจ้างต้องทราบ ประเภทเงินได้ทีถือเป็ นรายได้พนักงาน และการคิดคํานวน
ประกันสังคมรายเดือน พร้อมจัดทําแบบยืน กําหนดเวลายืน และ คํานวนเงินเพิม
9. การจัดทําทะเบียน คิดเงินเดือนพนักงานให้ถูกต้อง ประจําเดือน เพือเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไป
10. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ความหมาย และ การคํานวน การจัดทําแบบยืน ภธ. เวลายืน เบียปรับเงินเพิม
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วันที
เรื อง กฎหมาย ภาษีมลู ค่าเพิม ( ทุกเรื อง ทุกมิติ ในชีวิตจริง พร้ อมแนวปฏิบตั ิ ข้ อควรระวัง ) Work Shop
11. ภาษีมูลค่าเพิม ความหมาย และหน้าทีของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน หลักเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้อง ในการจัดทําให้
ถูกกฏหมาย พร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข หาทางออก ให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ
1. ใบกํากับภาษี (เต็มรูปแบบ และ อย่างย่อ )ใบเพิมหนี ใบลดหนี
2. เข้าใจ ใบกํากับภาษีเต็มรู ปแบบ ในชีวิตจริ ง
3. การจัดเอกสารบัญชี ทีเกียวข้อง กับภาษีมูลค่าเพิม ด้านรับ และ ด้านจ่าย พือประโยชน์ในการ บริ หารภายใน
บริ ษทั จนถึงพร้อมส่งสํานักงานบัญชี
4. รายงานภาษีซือ รายงานภาษีขาย
5. ทําแบบยืน ภพ. ประจําเดือน พร้อมคํานวณเบียปรับเงินเพิม ระยะเวลานําส่ง การยืนปกติ การยืนเพิมเติม
อย่างไรให้เป็ นไปตามสรรพากรกําหนด
วันที
เรื อง กฎหมาย ภาษีมูลค่าเพิม ( ทุกเรื อง ทุกมิติ ในชีวิตจริ ง พร้อมแนวปฏิบตั ิ ข้อควรระวัง ) Work Shop (ต่อเนือง)
6. รายงานสิ นค้าคงเหลือ ทําไมถึงต้องทํา พร้อมแนวทางปฏิบตั ิให้ถูกกฎหมาย
7. ภาษีซือต้องห้าม ภาษีซือไม่ขอคืน ภาษีซือขอคืนไม่ได้ ภาษีซือเป็ นค่าใช้จ่าย ข้อควรระวังต่างๆ ที
นอกเหนือจากนี จากงานบนโต๊ะบัญชีจริ งๆ ทีต้องประสบพบเจออย่างแน่นอน
เรื อง รายจ่ายต้องห้าม (ห้ามนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรสุ ทธิเพือเสียภาษีนิติบคุ คล)
8. รายจ่ายต้องห้ามทังระบบ เช่น ค่ารับรอง ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ เจาะลึก อย่างเยอะ
ให้เข้าใจตามสไตล์ อ.ภัค
***********************************************************************************
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คอร์ สที

เรื อง หลักการบัญชีพืนฐาน หรื อ บัญชีเบืองต้น วัน

เนือหาการอบรม วันแรก
เรื อง หลักการบัญชี (ตังแต่พืนฐาน – ADVANCE )
1. ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับหลักการบัญชีพนฐาน
ื
2. สมการบัญชี หมวดบัญชี และ ผังบัญชี ทีต้องเข้าใจ ตามสไตล์ อ.ภัค (เพือให้ฟังและเข้าใจงาน)
3. พร้อมวิเคราะห์รายการค้า ลงสมุดรายวัน เล่ม โพสบัญชีแยกประเภท จัดทํางบทดลอง จัดทํากระดาษทํา
การ จัดทํางบกําไรขาดทุน จัดทํางบดุล
***********************************************************************************

คอร์ สที

เรื อง Work Shop จัดทําบัญชี ด้วย โปรแกรมบัญชี EXPRESS ตัง เริมต้ น – ปิ ดงบการเงิน
เรียน

วัน ( . - . น)

เนือหาการอบรม (วันที - วันที )
1. การจัดทําเอกสารบัญชี ทีเกียวข้องของระบบบัญชีทงระบบ
ั
เช่น ระบบซือ ระบบขาย ระบบการเงินรับ
การเงินจ่าย ตัวอย่างระบบขาย >ใบเสนอราคา > ใบสังขาย > ใบแจ้งหนี (กรณี ธุรกิจ >ใบกํากับภาษีขาย/ใบส่ง
ของ (กรณี ไม่จดแวท) > ใบเสร็จรับเงิน > พร้อมจัดทําใบสําคัญรับเงิน เพือการลงบัญชีต่อไป
2. ความเข้าใจในการวางแผนการเดินระบบบัญชี เพือเป้าหมายในการนําเสนอตัวเลขทางบัญชี ต่อผูบ้ ริ หารและ
ผูท้ เกี
ี ยวข้อง พร้อมอ่านงบการเงินเป็ น รวมทัง การงางระบบบัญชีในองค์กร การป้องกันความเสี ยงเกิด
ทุจริ ตในองค์กร
3. สอนประเภทของธุรกิจ และ ลักษณะและข้อแตกต่างของแต่ละธุรกิจ ได้แก่ การบัญชีของ ธุรกิจซือมาขายไป
โรงงานผลิตจําหน่ าย รับเหมาก่อสร้ าง
4.

Work Shop ลงมือจัดทําบัญชี ธุรกิจซือมาขายไป และ ธุรกิจโรงงานผลิตจําหน่าย ด้วยโปรแกรมบัญชี
EXPRESS จากเอกสารจริ ง และรายการค้าจริ ง ครบวงจรบัญชี ในชีวิตจริ ง พร้อมปัญหาอุปสรรค และ
หนทางแก้ไขเพือหาทางออก จนถึงปิ ดงบการเงินเสร็จ พร้อมเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินทังหมด ส่ง
ให้ผสู ้ อบบัญชี ได้อย่างมีคุณภาพ ( ผูส้ อบบัญชี

ให้ได้ )
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5. สัญญาเช่าซื อทรัพย์สินของกิจการ ทังระบบครบวงจร (จัดลิสซิ ง)
6. เทคนิค การคํานวณ ภงด. พร้ อมวิธีคํานวณ พร้ อมแนวคิดในการจัดทํา
7. การคํานวณภาษีนิติบุคคลสิ นปี กําไรทางบัญชี และ กําไรทางภาษี และ จัดทําแบบยืน ภงด.
8. การประกาศเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ ยืน บอจ. ตามวันเวลากฎหมายกําหนด
9. การนําส่งงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจ คํานวณค่าปรับ และ กรมสรรพากร ตามวันเวลากฎหมายกําหนด
พร้อมคํานวนเบียปรับเงินเพิม ภงด.
10. แจกตัวอย่างการปิ ดงบการเงินกลับบ้านเพือทบทวนและดูเป็ นตัวอย่าง ชุดสัญญาเช่าซือทังหมด แถม DEMO
โปรแกรมบัญชี EXPRESS และ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทังหมด เพือทบทวนความรู้และทดลองใช้
และถือว่านักเรี ยนทุกท่านมีทีปรึ กษาประจําตัว ปรึ กษาปัญหางานบัญชีได้ตลอดเวลา เพราะทุกคนคือ FC
Nanchana Academe By ครู พีภัค พร้อมดันทุกคนจ้า ( ลืมกลับมาดูวีดีโอกันใหม่ได้ฟรี เลยค่ะ )
**********************************************************************************

คอร์ สที

คอร์ สระดับ Professional มืออาชีพ เพือเลือนตําแหน่ ง เก็บรายละเอียดใหม่ หมด
เรียนครบทุกเรื องต่อเนืองกันเลย

วัน และ เรียนทังหมด คอร์ สแรกต่อเนืองกัน

เรื อง Work Shop ภาษีอากรทีเกียวข้องกับนิตบิ ุคคล (คอร์ สที )
เรื อง Work Shop หลักการบัญชีพนฐาน
ื
(คอร์ สที )
เรื อง Work Shop การจัดทําบัญชีภาคปฏิบัตอิ ย่างมืออาชีพ การวางระบบบัญชี การ
บริหารงานในแผนกบัญชี ก้าวสู่ ตําแหน่ งหัวหน้าแผนก,สมุห์บญ
ั ชี,ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี,
เปิ ดสํานักงานบัญชีอย่างมืออาชีพ (คอร์ สที )
เรียนทังหมด

วัน ( . - . น)

**********************************************************************************
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การอบรม

สอนสด ผ่าน ออนไลน์ ใช้โปรแกรม ZOOM แบบถาม-ตอบ สด

การซือคอร์ส

โอนค่าอบรม % กสิ กรไทย สาขาบิกซีพระราม AC# 043-3-44718-2
บริ ษทั นันท์ชนา การบัญชีและทีปรึ กษา จํากัด

อุปกรณ์การเรี ยน ทุกท่าน มีจอแทปเล็ต จอ (ดูจอครู เพือทําตาม) และ มีคอมพิวเตอร์ เครื อง
( ครู จะติดตังโปรแกรม Express เพือใช้พร้อมกัน ) ทุกท่านจะได้รับคู่มือการเรี ยนครบ
กรุ ณาแจ้งทีอยูจ่ ดั ส่ง
สนใจติดต่อ

ฝ่ ายฝึ กอบรม โทร. -

-

มือถือ

- -

Id Line lalin087

www.nanchanaaccount.com Page สอนทําบัญชี อ.ภัค

ทุกท่านทีต้องการซือคอร์ส กรุ ณา แอดไลน์ไอดี lalin087 ให้อาจารย์ดว้ ยนะคะ จะเอาเข้ากลุ่ม
เพือการสื อสารทางเดียวเพือประชาสัมพันธ์ ติดตังทดสอบระบบก่อนการเรี ยนจริ งค่ะ

บริษัท นันท์ชนา การบัญชีและทีปรึกษา จํากัด

Nanchana’s Academy Accounting Online Course by Zoom

เรี ยน ผูเ้ ข้าอบรมทุกท่าน
เริ มเรี ยน กุมภาพัน

คอร์สเรี ยนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM แบบสอนสด ถาม-ตอบกันได้

เสมือนอยุใ่ นห้องเรี ยนเดียวกัน มีเรี ยน มีเฮฮา ด้วยกันได้เลย ให้นาํ ปัญหาในใจ ในทีทํางาน ในใจผูป้ ระกอบการ
ใหม่ มาปรึ กษากันได้ อาจารย์จะตอบปัญหาทีเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนทุกคนมาตอบ ปัญหาส่วนตัวยินดีตอบ
นอกรอบ Work Shop กันได้แน่นอน คุณภาพคับแก้วเหมือนเจอตัวจริ ง ( มีวีดีโอเรี ยนซําได้ฟรี ไม่จาํ กัด)
นักเรี ยนเลือกเรี ยนได้ ทุกคอร์ส อาจารย์ สอนความรู้รอบโต๊ะบัญชีทงหมด
ั
และ โต๊ะของเจ้าของ และโต๊ะ
ของแผนกอืนๆทังหมด เพือจะได้เข้าใจงานทังบริ ษทั ฯ ส่งผลให้เราสามารถวางระบบบัญชีได้ทงบริ
ั ษทั เนือหา
แน่น ในห้องอีกเท่าตัว สุดจะบรรยาย เอาว่า ก้าวสู่ตาํ แหน่งทีสู งขึนได้แน่นอน
คอร์สที เป็ นคอร์สภาษีอากรโดยเฉพาะ เนือหาภาคปฏิบตั ิ และ แนวปฏิบตั ิสรรพากรเยอะมากต้องให้
เข้าใจจริ งๆ จึงลดความเสี ยหายจากการถูกสรรพากรประเมินเบียปรับงินเพิม และอืนๆ
คอร์สที เป็ นคอร์สพืนฐานการบัญชี เพือปูทาง ไปสู่คอร์สที ทางด้าน การวิเคระห์รายการค้า การ
ลงบัญชี เพือเอาหลักการทังหมด ไปใช้ในคอร์สที ซึงเป็ นคอร์สทีต้องเจอของจริ งแล้ว
คอร์สที เหมาะสําหรับนักบัญชีทีมีความรู้ทางด้านภาษีอากร และ หลักการบัญชีพืนฐานมาดีแล้ว ก็
สามารถเรี ยนคอร์สที ได้เลย ลงมือปฏิบตั ิตงแต่
ั ตน้ จนจบ
คอร์สที เป็ นคอร์ส รวม - เรี ยนปรับพืนฐานกันใหม่หมด เหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการใหม่ ผูท้ ียังไม่
แน่ใจในความรู้ของตน นักศึกษาจบใหม่ และบุคคลทัวไป แต่ตอ้ งการเป็ นนักบัญชีมืออาชีพ ก้าวสู่ตาํ แหน่ง
สมุห์บญ
ั ชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นทีปรึ กษาเจ้าของกิจการ เป็ นเจ้าของสํานักงานบัญชี
ทัง คอร์สนี เกิดจากการที อาจารย์มีโอกาสดี มีทีปรึ กษาบัญชีมาเป็ นโค้ช ปั นให้เราได้มีวนั นี ดังนัน
คอร์สนี อาจารย์ขอเป็ นโค้ชให้กบั นักเรี ยนทุกท่าน จึงคิดค้นหลักสูตรการสอนนีขึนมา เพือปันนักเรี ยนของ
อาจารย์ ให้เป็ นนักคิด นักพัฒนา นักบัญชีมืออาชีพ ปูทางก้าวสุ่ตาํ แหน่งทีสุ งขึน จนถึงสามารถเป็ นผูป้ ระกอบการ
กันได้เลยต่อไป
อาจารย์ภคั

