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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
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

ผู้ทำบัญชี : บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
SCAN เพื่อจองสัมมนา

กลยุทธการจัดการบัญชีตนทุนและสินคาคงเหลือ
ใหถูกตองตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร
วิธีการคำนวณตนทุนวัตถุดิบที่มีผลตองบกำไรขาดทุน
เทคนิคการเฉลี่ยตนทุนการผลิตและการวิเคราะหจุดคุมทุน
วิธีการตรวจนับสินคาและวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ

หัวขอสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม
2. การคำนวณต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และเหมาะสมกับธุรกิจ
* ตามลักษณะการผลิต
* ตามประเภทรายการ
- ต้นทุนปกติ
- ต้นทุนจริง
- ต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนกิจกรรม
3. วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
4. เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การคิดหาวัตถุดิบเข้างาน (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)
- ค่าแรงงานทางตรง/โสหุ้ยการผลิตเข้างาน
- การจัดทำบัตรสะสมต้นทุน
- การกำหนดราคาขาย - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ ผลกระทบ
กับการบันทึกบัญชีต้นทุน
6. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ
ที่มีผลกระทบต่อการบัญชีต้นทุน“Net realizable value”
ต่างกับ “ราคาตลาด” ของสรรพากรอย่างไร
7. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคา
สินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ
8. วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การตรวจนับสินค้าปีละหลาย ๆ ครั้ง (Internal Control)
จะมีผลต่อ CIT & VAT อย่างไร
10. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคา
สินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ
11. วิธี FIFO, Weighted Average, Specification
12. ผลกระทบทางการบัญชีและภาษีอากร (TFRS & CIT)
จากการขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ
13. เทคนิคการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
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14. การออกแบบระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือควรทำอย่างไร
- กระบวนการปฏิบัติการรับ-จ่าย
- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
15. กรณีหลักเกณฑ์ของ VAT ไม่ตรงกับวิธีบันทึกสต็อกตาม
หลักบัญชีและภาษีอากร (CIT และ TFRS)
16. การบันทึกส่วนสูญเสียระหว่างการผลิตทางบัญชีและใช้
เพื่อประกอบการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องเตรียม
Supporting Documents อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
17. อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติทางมาตรฐาน
การบัญชีอย่างไร และในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่
18. เทคนิคการปรับปรุง Stock Card กรณีสินค้าชำรุด
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าสูญหาย การทำลายสินค้า
19. ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน
และสินค้าคงเหลือพร้อมวิธีแก้ไข
20. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่
- โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการต้องทำ Stock หรือไม่
- สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงาใหญ่
ต้องทำ Stock หรือไม่
- ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกไฟไหม้
บริษัทต้องทำ Stock หรือไม่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขาย
ถูกไฟไหม้ทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด
บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
- นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่
และต้องนำส่ง VAT หรือไม่
21. การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

จองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เข้าอบรม 1 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร ลด 1,200 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร ลด 2,000 บาท

จองตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2565

เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร ลด .500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร ลด 1,000 บาท

(เฉพาะหลักสูตรราคา 3,900 บาทขึ้นไป, ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน, ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม
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สมาชิก (Tax, HR)
บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน
ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ )

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

อดีต

- คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
- คณะกรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญการจัดทําบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนํา
- อาจารย์ประจําสาขาการบัญชี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สำรองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

