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

CPD

ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
• การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรางงานทางการเงิน
(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15)
1.งบกำไรขาดทุนการเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ
2.การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
3.ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี
4.รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี
5.รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ สามารถทำได้หรือไม่
จะบันทึกบัญชีอย่างไร
6.รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้
และวิธีปฏิบัติในทางบัญชี

• การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุรกิจ และสัญญาเช่า
(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16)
7.การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ
8.การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
9.กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
10.กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
11.กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อยางไรให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี
12.ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีมีอะไรบ้าง
13.เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร

• ลูกหนี้และการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
14.ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ทวงถามจนถึงที่สุดไม่สามารถชำระหนี้ได้
ต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการบัญชี
15.ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน สวนที่เหลือไม่ชำระเงิน
จะต้องปฏิบัติอย่างไร
16.บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร

• สินค้าคงเหลือ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2) และการตรวจนับ
17.กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก
กิจการควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร
18.การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ
มากน้อยเพียงใด
19.กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไรในทางบัญชี
20.ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือไม่

• ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย
21.ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขาย
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
22.หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร
23.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน
ของกิจการ
24.เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
จะต้องปฏิบัติในการบันทึกบัญชีอย่างไร
25.ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชี
ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
26.ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี
27.การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา
กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

• ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23)
28.อะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนการกู้ยืมตามมาตรฐานการบัญชี
29.มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่าย

• กำไรต่อหุ้น (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33)
30.หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรต่อหุ้นพื้นฐาน
31.กำไรต่อหุ้นปรับลด
32.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
33.ปัญหาการคำนวณกำไรต่อหุ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร
34.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อัตราค่าสัมมนาวันละ

สมาชิกวารสาร CPD,TAX,HR (ท่านละ)

1,200
+ VAT 84 = 1,284 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,600 + VAT 112 = 1,712 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
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กําหนดการสัมมนา รุ่นที่ 1

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว
(ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี

กําหนดการสัมมนา รุ่นที่ 2

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพ
(ถ.มหาไชย) MRT สามยอด EX.1
*ที่จอดรถจํานวนจํากัด*

กําหนดการสัมมนา รุ่นที่ 3

กําหนดการสัมมนา รุ่นที่ 4

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

อาจารย์คํานึง สาริสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบบัญชี และที่ปรึกษาด้านภาษี

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมคิงปาร์ค

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

(ถ.ศรีนครินทร์) ซ.สุภาพงษ์ 3
เยื้องห้างซีคอนสแควร์

(ถ.พหลโยธิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BTS ม.เกษตรศาสตร์ Ex.4
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