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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

SCAN เพื่อจองสัมมนา

ผู้ทําบัญชี : บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ขม.
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ขม.

เจาะป&ญหาด*านบัญชีของ

ธุรกิจ... ขายอสังหาริมทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในสถานการณ์ ไทยแลนด์ 4.0
มาตรฐานรายงานการเงิน (TFRS และ TFRS for NPAEs ) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
การรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรที่ถูกต้อง

1. ทําความเข้าใจเบื้องต้นกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในสถานการณ์
ไทยแลนด์ 4.0
2. วิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
3. การก้าวไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ ก้าวไปสู่ยุคการค้าเสรี
ทิศทางเป็นอย่างไร
4. มาตรฐานรายงานการเงิน (TFRS และ TFRS for NPAEs )
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. การจัด Promotion ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับปัญหาในการบันทึก
บัญชีและทางภาษีอากร
- แถมเฟอร์นิเจอร์
- แถมรถ
- แถมบัตรกํานัลและส่วนลด
- แถมวอลเปเปอร์ติดผนัง
- แถมทองคํา
- แถมแอร์
7. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีที่ ได้รับจากไซน์งาน
8. การบันทึกค่าใช้จ่ายในการทําถนน สโมสร รั้ว รวมไปถึงการต่อเติม
หรือปรับปรุงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
9. การรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ของสรรพากรที่ถูกต้อง
10. สร้างไป-ขายไป จะต้องคํานวณต้นทุนโครงการอย่างไร
11. การจัดทําบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดทําสัญญาอย่างรัดกุม
ต้องปฏิบัติอย่างไร
12. โครงสร้างของระบบบัญชีสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ควรทราบ
เช่น การขายที่ดินบ้าน อาคารชุด การให้เช่าที่ดิน
การให้เช่าสํานักงาน อาคาร ศูนย์การค้า
13. การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
14. การสร้างความเข้าใจในประเด็นสําคัญเพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี
15. การรับรู้รายได้ และการบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ การคํานวณ
หารายได้และกําไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ ในแต่ละปี
16. การเก็บรายละเอียดต้นทุนโครงการ การคํานวณหาต้นทุนรวมที่ถูกต้อง
17. กรณีศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีจากโจทย์ สําหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
18. การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
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19. การจัดทํางบการเงิน พร้อมการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
20. ประเด็นภาษีที่น่าสนใจเมื่อทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องระวังเรื่อง
อะไรบ้าง ที่พลาดไม่ได้
21. การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีมีธุรกิจที่อยู่
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและการบันทึกบัญชี
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
22. การคํานวณภาษีนิติบุคคลสิ้นปี การวางแผนภาษีสําหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
23. ค่าใช้จ่ายทางบัญชีทําอย่างไรจึงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ด้วย
24. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
25. การผักภาระค่าธรรมเนียมในการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับผู้ซื้อ
(ลูกค้า) เป็นผู้จ่ายจะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
26. กิจการมีทั้งการขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอาคาร พร้อมกับ
บริการอื่นๆ กับปัญหาการบันทึกบัญชี
27. การจ่ายเงินชดเชย กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ขายผิดสเป็ก
ไม่ได้มาตรฐาน ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและภาษี
28. ค่าใช้จ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
- ค่าซินแส ดูฮวงจุ้ย
- ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในที่ดินเดิม
- ค่าจ้างคนหาที่ดิน ค่านายหน้า
- ค่าตั้งศาลพระภูมิ ค่าทําบุญเลี้ยงพระในวันที่เปิดโครงการใหม่
- ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสํานักงานชั่วคราว
- ค่าตกแต่งอาคารสํานักงานขาย ห้องตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง
- ค่าจัดสวน ตกแต่งสวน ส่วนกลาง
- ค่าเก็บรายละเอียดงานอสังหาริมทรัพย์ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
ค่าทาสีเพิ่มเติม ค่าซ่อมแซมส่วนต่างที่เสียหาย ค่าทําความสะอาด
29. การจ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อัตรา
วิธีการและการบันทึกบัญชี
30. หลักเกณฑ์ การแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่อสร้างที่ถูกต้องผลดีและผลเสียจากการแยกสัญญา
31. การคํานวณต้นทุนโครงการ เพื่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
อย่างถูกต้อง
32. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

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

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

สมาชิก (Tax, HR)
5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท
บุคคลทั่วไป
5,700 + VAT 399 = 6,099 บาท

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
(ถ.สุขุมวิท) รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เพื่อใช้เป็นส่วนลดของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64

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

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

อดีต นักเรียนทุนรัฐบาลจีนคนแรกมหาวิทยาลัยด้านการบัญชี
อันดับ 1 ของประเทศจีน ระดับปริญญาเอกทางการบัญชี
ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบและการจัดทําบัญชี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยชื1อดัง
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีบริษัทเอกชนชั้นนํา

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

