สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
สัมมนา
เรือ่ ง “รอบรูเรื่องการบัญชีสินคาคงเหลือ”
การจัดสัมมนา เรื่อง “รอบรูเรื่องการบัญชีสินคาคงเหลือ ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูที่สนใจทั่วไปไดเขาใจหลักการในวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือ ประเด็น
หลักของการบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยในการสัมมนาครั้งนี้เปนการสงเสริมความรูความเขาใจแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติในการคํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลือ และการรับรู
เปนคาใชจายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ และแนวทางเกี่ยวกับ
วิธีการคํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลือไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตอผูนําขอมูลไปใช

สถานทีจ่ ดั สัมมนา
 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจเขารวมสัมมนา กรุณาสํารองที่นั่งดวยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมที่กําหนด

พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร จํานวน 1,000 บาท เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

การสัมมนา เรื่อง “รอบรูเรื่องการบัญชีสินคาคงเหลือ” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนวิชาบัญชีได 7 ชัว่ โมง

*** ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “รอบรูเรื่องการบัญชีสินคาคงเหลือ”
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินคาคงเหลือ
- องคประกอบของตนทุนสินคาคงเหลือ
- การคํานวณตนทุนสินคาคงเหลือ
- มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
- การรับรูเปนคาใชจาย
- การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การพิจารณาวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือใหเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบกิจการ อาทิ
- ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
- ธุรกิจผลิต
13.15 – 17.00 น. ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวของกับสินคาคงเหลือ อาทิ
- การจัดทําบัญชีคุมสินคาคงเหลือ
- การควบคุม การตรวจนับสินคาคงเหลือและการการปรับปรุงบัญชีจากผล
การตรวจนับสินคา

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ที่ปรึกษากรรมการวิชาชีพบัญชี
ดานการบัญชีภาษีอากร –
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ

ประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวของกับสินคาคงเหลือ อาทิ
- รายจัดทํารายงานสินคาคงเหลือตามหลักเกณฑสรรพากร
- ความรับผิดชอบทางภาษีกรณีที่สินคาขาด / เกินจากบัญชี
- การดําเนินการตามหลักเกณฑของกรมสรรพากรกรณีการขายสินคาต่ํา
กวาราคาทุนเนื่องจากการนําจัดโปรโมชั่น สินคาชํารุด / ลาสมัย
- การดําเนินการตามหลักเกณฑของกรมสรรพากรกรณีทําลายสินคา
- ซักถาม – ตอบปญหา
หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชัว่ โมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา

หัวขอ “รอบรูเ รือ่ งการบัญชีสินคาคงเหลือ”
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….......................................
เลขที่บัตรประชาชน

-

-

โทรศัพท ...................................................

นามสกุล ………………………………………………….…………....

-

-

โทรสาร .............................................................................

หนวยงาน ............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. กรุณานําใบสมัครพรอมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเขารวมสัมมนา
2. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
3. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
4. หากผูสมัครตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทกรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม
โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสูตร(Ref No.1) :

0824102561

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :

………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……
…………………………………….……………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………
1,000
(หนึ่งพันบาทถวน)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ชื่อผูนําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนี้ไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

