
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกิจการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสมัมนา เรือ่ง “การบัญชีสรางสรรค (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทําและขอพึงระวัง” 

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและผูท่ีเก่ียวของ ไดทราบถึงความหมายของ Creative Accounting 

งบการเงินคือกระจกสะทอนธุรกิจ โดยจะสื่อสารขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัท ใหกับ

ผูมีสวนไดเสียภายนอกประกอบการตัดสินใจ Creative accounting ไมใชเรื่องผิดกฎหมาย แตถือวาไมถูกตองตามหลัก

จริยธรรม เพราะอาจทําใหบิดเบือนการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน และไมสามารถประเมินผลการทํางานของฝาย

บริหารไดดีพอ การสัมมนาครั้งนี้จึงมุงเนนใหผูเขารวมไดรูถึงเทคนิคของการบัญชีสรางสรรคในหลายๆ องคประกอบ  

อันไดแก การตกแตงงบกําไรขาดทุน การตกแตงงบกระแสเงินสด และการตกแตงอัตราสวนทางการเงิน โดยนําตัวอยาง

ท่ีนาสนใจจากงบการเงินของกิจการท่ีถูกกลาวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนตัวอยางการตกแตงกําไรจากหนังสือ 

Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

ในวันอังคารท่ี 21 มถินุายน 2565
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เปนเนื้อหาดานบัญชี 7 ช่ัวโมง

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

ชองทางการสมัคร

เรือ่ง “การบัญชีสรางสรรค (Creative Accounting) 

เทคนคิการจัดทําและขอพึงระวัง”



เร่ือง “การบญัชีสรางสรรค (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทําและขอพึงระวัง”
วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

กําหนดการสมัมนา 
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

  1. ท่ีมาและแรงจงูใจของการบญัชสีรางสรรค

  2. การตกแตงงบกําไรขาดทุน

      - การรับรูรายไดเรว็เกินไป

      - การรับรูรายไดท่ีไมมีจริง

      - การปรับแตงรายไดดวยรายการท่ีเกิดเพียงครั้งเดียว (One-time item)

      - การโยกยายคาใชจายไปไวงวดถัดไป

      - การปดบังคาใชจาย/ผลขาดทุน

      - การโยกยายรายไดไปไวงวดถัดไป

      - การโยกคาใชจายในอนาคตมาไวงวดนี้

  3. การตกแตงงบกระแสเงินสด

      - การโยกกระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงินไวท่ีกิจกรรมดําเนินงาน

      - การโยกกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมดําเนินงานไปไวท่ีกิจกรรม

ลงทุน

      - การปรับแตงกิจกรรมดําเนินงานดวยธุรกรรมท่ีนานๆ เกิดที

 4. การตกแตงอัตราสวนทางการเงิน

      - การตกแตงอัตราสวนผลการดําเนินงานใหดูดีเกินจริง

      - การตกแตงอัตราสวนงบดุลเพ่ือปกปดความเสื่อมถอยของธุรกิจ

ดร.สมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ

     หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น. 

 3. นบัชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเน้ือหาดานบัญชี 7 ชั่วโมง 

 4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

 5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา



เร่ือง “การบญัชีสรางสรรค (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทําและขอพึงระวัง”

ใบสมัครเขารวมสัมมนาสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ช่ือ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....

เลขท่ีบตัรประชาชน �-����-�����-��-�
โทรศพัท  .................................................................. โทรสาร ......................................................................................

หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคาร  : For Bank Only

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สาขา............................... วันท่ี................................

Company Code  :  9488

หลักสูตร (Ref No.1) : 0321062565
เบอรโทรศพัท (Ref No.2) :

ช่ือผูเขารวมสัมมนา ...................................................

...................................................

..........................................................................................

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 21 มิถนุายน 2565

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
1,000

(-หนึ่งพันบาทถวน-)
ชื่อผูนําฝาก..............................................

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

เง่ือนไขในการอบรม
     1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานัน้ ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

     2. ผูสมัครตองนําบัตรประจาํตวัประชาชนตัวจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน 

     3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวนัดงักลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา       

         ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนโุลมใหสามารถเปลีย่นตัวผูเขาสัมมนาแทนได

     4. คาสัมมนาดงักลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %

     5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486

         หรือ email : welfare@dbd.go.th

     6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวนั ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง

         มายังสวัสดิการกอนวนัสมัมนา 3 วนัทําการ ที่เบอร 0 2547 4486

     7.  ผูสมัครจะตองรับหนังสอืรับรอง ภายในวันที่สมัมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

mailto:welfare@dbd.go.th�
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