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SCAN เพื่อจองสัมมนา

เทคนิคการจัดทําบัญชีและภาษีอากร
สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
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อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

รับฟรีทันที!!

2

DHARMNITI
Planner 2021

เทคนิค
การจัดทำบัญชี

เขาอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563
จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63

รับฟรี Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021
และรับส่วนลดค่าอบรม

500 บาท

เพื่อใช้เป็นส่วนลดของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64

สําหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

กําหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

หัวข้อสัมมนา

พิเศษ!!!

63

อัตราค่าสัมมนา

วิทยากร

สมาชิก (Tax, HR)

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

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

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชน

Update มาตรฐานปรับปรุงใหม

1. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
1.1 แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลกระทบมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานฉบับนี้
1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
1.3 รู้จักและทําความเข้าใจกับตลาดเงินตราต่างประเทศใน
ยุคปัจจุบัน
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกําหนดทิศทาง
และวางแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.6 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูล และปัจจัยที่นํามาใช้ ใน
การวิเคราะห์
1.7 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค ให้ได้ผลลัพธ์ ใกล้เคียงที่สุด
1.8 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับธุรกรรมแต่ละประเภทจะต้องเลือกอย่างไร

1.9 วิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น
1.10 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1.11 การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีผลกระทบหรือไม่
1.12 สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กําหนด
1.13 สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ยฯ
1.14 สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญา
1.15 วิธีคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท
1.16 การคํานวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ คํานวณอย่างไร
1.17 การคํานวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า
1.18 วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการที่จะเกิดขึ้น
1.19 การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้อง
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจํา
1.20 หลักพิจารณากู้เงินต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณา
เลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ
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1.21 เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
ผลกระทบต่องานด้านบัญชี
1.22 ซื้อขายสินค้าหรือบริการที่กําหนดราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ต้องทําอย่างไร
1.23 กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินทีมีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ
1.24 ซื้อขายทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติ
อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
2. การวิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2.1 การบันทึกบัญชีและการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามมาตรฐานการบัญชี
2.2 วิเคราะห์รายการและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินตรา
ต่างประเทศ ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด
2.3 การบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเข้าจะต้องทําการรับรู้รายได้
เมื่อใด
2.4 การบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเข้าจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
มาบันทึกบัญชี
2.5 การบันทึกบัญชีธุรกิจนําเข้าจะต้องใช้เอกสารใดมาประกอบ
การบันทึกบัญชี
2.6 การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องทําการรับรู้รายได้
เมื่อใด
2.7 การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งออกจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
มาบันทึกบัญชี
2.8 การบันทึกบัญชีของธุรกิจส่งอออกจะต้องใช้เอกสารใด
มาประกอบการบันทึกบัญชี
2.9 การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการนําเข้า
2.10 การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับเงิน กรณีการส่งออกสินค้า
2.11 การบันทึกเงินลงทุนที่มีหน่วยเป็นเงินตราต่างประเทศ
2.12 การรับรู้ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติอย่างไร
2.13 การจัดทํางบการเงินที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
2.14 เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการบันทึกบัญชีที่มีมูลค่าเป็น
เงินตราต่างประเทศ
2.15 การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ทางบัญชี
ทําอย่างไร
2.16 การบันทึกบัญชีด้วยอัตราถัวเฉลี่ยในรอบเดือนทางบัญชี
ทําอย่างไร
2.17 การบันทึกบัญชีด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการทางบัญชี
ทําอย่างไร
2.18 กรณีราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการบันทึกบัญชี
2.19 การฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้อัตราใดใน
การบันทึกบัญชี
2.20 การฝากเงินตราต่างประเทศต้องทําการปรับปรุงรายการ
ณ วันสิ้นงวดบัญชีอย่างไรจึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2.21. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.22 หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและภาษีอากรตามมาตรา 9
และ a 9/4 จะต้องปฏิบัติอย่างไร
2.23 หลักเกณฑ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบ การต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ถูกต้อง
2.24 การบันทึกบัญชีสําหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป.68/2541
2.25 การคํานวณรายได้และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 65 ทวิ (5)
และคําสั่งกรมสรรพากรที่คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.72/2540
เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณรายได้และรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนื่องจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา
2.26 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งออกที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ
เสีย VAT ในอัตราร้อยละ 0 ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป.97/2543 และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 105
แนวปฏิบัติเป็นอย่างไร
2.27 การคํานวณเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน ณ วันสุดท้ายของ
รอบบัญชีที่ได้มาระหว่างรอบบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศ
และสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2.28 ปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอัตรตาแลกเปลี่ยน
2.29 ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กระทบ
กับธุรกิจ
2.30 ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่กระทบกับมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
2.31 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
2.32 ตัวแปรสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
2.33 ปัญหาในการจัดทํารายงานภาษีขายของผู้ส่งออกจะต้องใช้
อัตราใดในการจัดทํารายงาน
2.34 ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เป็นเงินตราต่างประเทศ
2.35 การนําเข้าโดยใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไร
2.36 ออกใบกํากับภาษีไปแล้วต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนมี
การเปลี่ยนแปลงไป จะดําเนินการอย่างไร
2.37 การออกใบกํากับภาษีของค่าขนส่งทางอากาศยานและทางเรือ
กับปัญหาในการใช้อัตราแลกเปลี่ยน
2.38 ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าขนส่งระหว่างประเทศ จะหัก ณ ที่จ่าย
โดยให้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
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