สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 23/4104Z

ผูทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผูสอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
หามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผูเขาอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใชเปนหลักฐานในการนำสงสภาวิชาชีพบัญชี

SCAN QR Code
เพื่อจองสัมมนา

การบันทึกบัญชี

รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
1. การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า)
- งบกําไรขาดทุน การเลือกรูปแบบที่เปิ ดเผยข้อมู ลของกิจการ
- การรับรู้รายได้และค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
- ปั ญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี
- รายได้ท่ีถึงกําหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
2. การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุ รกิจ และสัญญาเช่ า
(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า)
- การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนําเงินไปหาประโยชน์ เช่ น ดอกเบีย้ เงินปั นผล ค่าสิทธิ
- การรับรู้รายได้อื่นทัว่ ไป เช่ น กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- กิจการเช่ าซือ้ ผ่อนชําระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อย่างไร
3. ลูกหนีแ้ ละการประมาณการหนีส้ งสัยจะสูญ
- ลูกหนีท้ ่ถี ึงกําหนดชําระแล้ว ไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ต้องปฏิบัติอย่างไร
- ลูกหนีท้ ่ถี ึงกําหนดชําระแล้ว แต่ชําระเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือไม่ชําระเงิน
จะต้องปฏิบัติอย่างไร
4. สินค้าคงเหลือและการตรวจนับ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)
- กรณีตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก
จะบันทึกบัญชีอย่างไร
- การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อ
การคํานวณกําไรสุทธิมากน้อยเพียงใด

5. ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้ จ่าย
- ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าค่าใช้ จ่ายในการขาย
หรือค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
- หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร
- ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้า ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน
ของกิจการ
- เงินมัดจํา เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- ค่าปรับหรือดอกเบีย้ อันเกิดจากชําระเงินล่าช้ าหรือส่งของล่าช้ าทางบัญชี
ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- ปั ญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท่ีนักบัญชีต้องปฏิบัติ
- การเปลี่ยนแปลงอายุ การใช้ งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา
กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
6. ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23)
- มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
หรือ ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้ จ่าย
7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปั ญญายิ่ง
- ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลังชื่ อดัง

กำหนดการสัมมนา

สมาชิก (CPD, Tax, HR)

ท่านละ

900 + VAT 63 =

963 บาท

27

ท่านละ 1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท

วันศุกร์ที่
พฤษภาคม 2565

***รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น***

เวลา 09.00-16.30 น.

บุคคลทั่วไป

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th โทร 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 , 086-378-6609 , 092-495-1635

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ลิ้งค URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom Client for Meetings)

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

3. สถาบัน ฯ จะสงแบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน
Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form

แบบฟอรมตัวอยาง

4. ผูเขาอบรมกรอก Google Form เรียบรอยแลว สถาบัน ฯ จะสง
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
• หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

