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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
www.dst.co.th
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CPD

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

การแก้ปัญหาในการจัดทําบัญชี
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หัวข้อสัมมนา
1. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)
1.1 หลักการทั่วไปการรับรู้รายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้าตาม TFRS 15
1.2 กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก
ขายสินค้าพร้อมติดตั้งและขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โดยมีเงื่อนไขการค้ารูปแบบต่างๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
1.3 การให้บริการที่มีระยะสัญญาและการดำเนินงานยาวเกิน 1 รอบบัญชี
กิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร
1.4 ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์
หรือกิจการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์อย่างไร
1.5 กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
ในการบันทึกบัญชี
2. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
2.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรับรู้ Right of Use ตาม TFRS 16
2.2 การซื้อสินทรัพย์ที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ ปัญหาการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อ
ตามสัญญาจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
2.3 การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้อง
บันทึกบัญชีอย่างไร จะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่
2.4 สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร
ที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
2.5 กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease)
กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์ และกรณีภายหลังการรับรู้
เป็นสินทรัพย์แล้ว ต้องพิจารณามูลค่าในภายหลังอีกหรือไม่
3. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
3.1 การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคาร
หรือไม่มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
3.2 ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจาก
อาคารหรือไม่
3.3 กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์
เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.4 การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์
ทุกชนิดหรือไม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร
3.5 กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด
4. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
4.1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
5. การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ประมาณการหนี้
สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS 37)
5.1 ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภท
หนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน

6.

7.

8.

9.

5.2 เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการ
จะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
5.3 วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวิธีใด
เหมาะสมกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร
5.4 ประโยชน์ของการจัดทำประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ต่อข้อมูลในงบการเงิน
การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)
6.1 มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี
และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด
6.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร
และต้องทำการปรับปรุงงบการเงินอย่างไร
การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAS 21)
7.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเมื่อมีการขายสินค้า
โดยการส่งออก และการนำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์
การบันทึกบัญชีและการแปลงค่าเงินอย่างไรบ้าง
7.2 ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในการแปลงค่าเป็นเงินตราไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างไร
การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (TAS 36)
8.1 หากกิจการมีสินทรัพย์ด้อยค่าถาวรเกิดขึ้น กิจการมีหลักเกณฑ์
การบันทึกบัญชีอย่างไร
8.2 การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยก
หรือรวมกันและมีวิธีการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไร
8.3 หากสินทรัพย์ที่ได้มีการพิจารณาการด้อยค่าไว้ แล้วในภายหลังต่อมามีมูลค่า
ที่กลับมาดีขึ้น จะบันทึกบัญชีอย่างไรและ จะต้องรับรู้อย่างไรในงบการเงิน
คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อัตราค่าสัมมนาวันละ

สมาชิกวารสาร CPD,TAX,HR (ท่านละ)

1,000
+ VAT 70 = 1,070 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,400 + VAT 98 = 1,498 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
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กำหนดการสัมมนา

เดือน พฤศจิกายน 2563
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชDอดัง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชDอดัง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
(ถ.รามคำแหง) ซ.รามคำแหง83/3
เยื้องโรงพยาบาลรามคำแหง

ณ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า) ถ.บรมราชชนนี

เดือนธันวาคม 2563
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชDอดัง

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชDอดัง

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมคิงปาร์ค
(ถ.ศรีนครินทร์) ซ.สุภาพงษ์ 3
เยื้องห้างซีคอนสแควร์

ณ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า) ถ.บรมราชชนนี
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