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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

CPD ผู้ทําบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ชม.
CPA ผูส้ อบบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ชม.

DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

บัญชีภาษีอากร

Tax Accounting
การกระทบรายได้และรายจ่าย
ทาง บัญชี กับทาง ภาษีอากร
- การปรับปรุงรายการทางบัญชี เพื่อเสียภาษี Update!! รายการที่ต้องปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่
“เงินให้กู้/ เงินกู้ยืมกรรมการ” การบันทึกบัญชี และประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากร
ทําไม?? บันทึกบัญชี ถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ยังถูกตรวจสอบ
และต้องเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายสองเท่า ค่าใช้จ่ายลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มีความแตกต่างระหว่างบัญชี กับภาษี อันทําให้สิทธิประโยชน์ถูกกระทบหรือไม่
จุ ดที่ต้องปรับปรุง พร้อมวิธีการปรับปรุ งและข้อควรระวัง
ในการปรับปรุ งรายการที่นักบัญชี พลาดไม่ได้

กําหนดการสัมมนา
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

วิทยากร

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน

SCAN เพื่อจองสัมมนา

อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง
- อดีตนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพากร
- อาจารย์พิเศษการวางแผนภาษีอากร
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dst.co.th
สำรองที่นั่งไดที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64

หัวขอสัมมนา
1. ปรับปรุงบัญชีภาษีอากร (Adjust) ทางด้านรายได้

- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

- การใช้เกณฑ์สทิ ธิ และเกณฑ์เงินสดในการรับรูร้ ายได้
- รายได้จากการขายทรัพย์สนิ ของบริษทั

- ทรัพย์สนิ ทีย่ งั คิดค่าเสือ่ มไม่หมด ถ้ามีการขาย, ทำลาย, ยกเลิกสัญญา
จะทำอย่างไร

- ดอกเบีย้ ค้างรับ, ดอกเบีย้ ผิดนัด

- การออกค่าใช้จา่ ยต่างๆ แทนผูร้ บั เงิน เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย

- เงินประกันค่าเช่าอาคาร, เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
- รายได้จากการขาย/ให้บริการ ทีเ่ รียกเก็บครัง้ เดียวแต่ตอ้ งส่ง
สินค้าหรือให้บริการข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้เนือ่ งจากการ
ประกอบกิจการ
- เงินปันผลทีไ่ ด้จากบริษทั ทัว่ ไป, บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์, บริษทั BOI
- เงินทดรองจ่ายทีไ่ ด้รบั คืน
- การส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ
- เงินค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้จากบริษทั ประกัน
- เงินช่วยเหลือจากบริษทั แม่
- การขายบัญชีลกู หนี้
- การขายคูปองเพือ่ ให้ลกู ค้านำไปซือ้ สินค้า หรือรับบริการ
- การได้รบั ส่วนลดจากผูข้ ายต้องบันทึกเป็นรายได้หรือลดต้นทุนสินค้า
2. ปัญหาด้านการปรับปรุงรายจ่ายทางบัญชีให้เป็นรายจ่ายทีส่ รรพากร
ยอมรับ
- ดอกเบีย้ ทีส่ าขาจ่ายมาให้บริษทั แม่, ให้สำนักงานใหญ่ทงั้ ในไทย
และต่างประเทศ
- หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ

- การหักค่าเสือ่ ม ค่าสึกหรอ

- การขายรถยนต์นงั่ ทีม่ รี าคาเกิน 1 ล้านบาท
- การจำหน่ายจ่ายโอน ทำลายทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้งานไม่ได้

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัยลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายทีเ่ กิดจากหลักฐานไม่มี หรือเอกสารไม่ครบ
- ความเสียหายเนือ่ งจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
- การลดทุนเพือ่ หักผลขาดทุน
- เบีย้ ปรับเงินเพิม่ ค่าปรับต่างๆ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- ทรัพย์สนิ ทีย่ งั คิดค่าเสือ่ มไม่หมด ถ้ามีการขาย, ทำลาย, ยกเลิกสัญญา
จะทำอย่างไร
3. “เงินให้ก/ู้ เงินกูย้ มื กรรมการ” การบันทึกบัญชี และประเด็นความเสีย่ ง
ทางภาษีอากร
- เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
- ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- ดอกเบี้ย
- กรณีไม่มีการกู้ยืมจริง แต่มีรายการดังกล่าวในงบการเงิน
4. ความแตกต่างการตีราคาทรัพย์สนิ /หนีส้ นิ ตามหลักบัญชีและภาษีอากร
ต้องปรับปรุง อย่างไร

- ค่าใช้จา่ ยทีบ่ ริษทั แม่เรียกเก็บจากภาระแบ่งค่าใช้จา่ ยระหว่างสาขา
หลายๆสาขา กับบริษทั (Cost Sharing)

- การตีราคาทรัพย์สนิ , หนีส้ นิ เมือ่ สิน้ รอบบัญชี
- การตีราคากรณีทำ Forward หรือ Cross Currency Swap
- การตีราคาสิทธิการเช่า

- ค่าใช้จา่ ยจากการช่วยเหลือพนักงานประเภทต่างๆ

- การตีราคาเงินตราต่างประเทศ

- รายจ่ายจากการสำรวจต่างๆ, รายจ่ายจากโครงการทีย่ กเลิก
ไม่ดำเนินการ

- หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ซือ้ จะตีราคาอย่างไร
- การหักค่าเสือ่ ม ค่าสึกหรอทรัพย์สนิ

- เช่าทีด่ นิ สร้างอาคารแล้วยกอาคารให้เจ้าของทีด่ นิ เพือ่ ได้ใช้สทิ ธิ

- การประนอมหนีโ้ ดยการลดหนี้

ในทีด่ นิ นัน้

- การขายสินค้าต่ำกว่าทุน การยกหนีใ้ ห้มผี ลอย่างไร

- รายจ่ายในการจัดตัง้ บริษทั , รายจ่ายก่อนดำเนินงาน
- ลงทุนถือหุน้ ในบริษทั อืน่ ถ้าบริษทั นัน้ ขาดทุน, เลิกกิจการถือเป็น
รายจ่ายหรือไม่
- การออกค่าใช้จา่ ยต่างๆ แทนผูร้ บั เงิน เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัยลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายทีเ่ กิดจากหลักฐานไม่มี หรือเอกสารไม่ครบ
- ความเสียหายเนือ่ งจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
- การลดทุนเพือ่ หักผลขาดทุน
- เบีย้ ปรับเงินเพิม่ ค่าปรับต่างๆ

5. ปัญหาการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ ญ
ู , หนีส้ งสัยจะสูญ และการตัง้ สำรองทาง
บัญชี มีผลทางภาษีอย่างไร
6. “การบวกกลับ” ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะถูกต้องทางด้านบัญชี
7. การตรวจสอบการปรับปรุง (Adjust) บัญชี ประเด็นทีส่ รรพากร
มักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
8. ค่าใช้จา่ ยทีก่ ฎหมายยกเว้นภาษีให้จะบันทึกบัญชีอย่างไร
และกรอกแบบอย่างไร
9. การบัญชีภาษีอากร ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษีมลู ค่าเพิม่
- การปรับปรุงภาษีซอื้

ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dst.co.th
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- การเฉลีย่ ภาษีซอื้

