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:: หลักสู ตร ::
แนวปฏิบตั ิด้ำนบัญชีและภำษีของสิ นค้ำคงเหลือและปัญหำทีพ่ บ
หลักกำรและเหตุผล
การบริ หารข้อมูลสิ นค้าคงคลังให้ถูกต้อง ทันเวลามีความสาคัญมากเพราะจะช่วยลด
ต้นทุนได้มาก ไม่ตอ้ งลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่จาเป็ น อีกทั้งปัจจุบนั มีบริ ษทั จานวนมากที่
ไม่สามารถจัดทางบการเงินให้มีผลประกอบการที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็ นจริ งได้ สาเหตุหลัก
สาคัญอย่างหนึ่งนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดของการทาบัญชีตน้ ทุนและสิ นค้าคงเหลือ
ดังนั้นการบัญชีตน้ ทุนและสิ นค้าคงเหลือจึงเป็ นอีกหลักสู ตรหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับ
นักบัญชีรวมถึงการเข้าใจการบริ หารจัดการเรื่ องสิ นค้าคงคลังที่สรรพากรยอมรับ จะช่วยให้
กิจการไม่ตอ้ งถูกประเมินภาษีเพิ่มรวมทั้งเสี ยเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยไม่จาเป็ น
คุณสมบัติผู้เข้ ำอบรมและสั มมนำ
หัวหน้าหน่วยงานบัญชี และ หัวหน้าหน่วยงานคลังสิ นค้า
หัวข้ อกำรบรรยำย
1. แนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที2สิ นค้าคงเหลือ(ปรับปรุ ง2558)
2. การควบคุมและจัดทารายงานสิ นค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- กิจการที่กฎหมายกาหนดให้จดั ทารายงานฯ
- การจัดทารายงานของสิ นค้าสาเร็จรู ป
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน
- การบันทึกและการตัดสต๊อก ของสิ นค้าระหว่างผลิต สิ นค้าสาเร็จรู ป บรรจุภณ
ั ฑ์
และวัตถุดิบต่างๆ
3. ประเด็นด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล เกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือกรณี
-นาสิ นค้าค้างสต๊อกหรื อสิ นค้าไม่ผา่ นQ.C. ไปส่ งเสริ มการขาย
- นาสิ นค้าเป็ นตัวอย่าง ทดลองใช้
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- นาสิ นค้าไปบริ จาค หรื อให้เป็ นสวัสดิการพนักงาน
- การจัดทาสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย
- กรณี ขายควบสิ นค้าหลายชนิดอยูใ่ นPack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร
- กรณี สินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจานวนที่สั่งซื้อ
- การตีราคาสิ นค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสี ยหายเป็ นต้นทุนสิ นค้า
4. กรณี จาหน่ายจ่ายโอนกรณี ใดต้องออกใบกากับภาษีและกรณี ใดไม่ตอ้ งออกใบกากับ
ภาษี
5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสิ นค้าปลายงวดมีข้ นั ตอนและวิธีการปฏิบตั ิ
อย่างไรบ้าง
6. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการทาลายสิ นค้าที่สรรพากรยอมรับ
- เสื่ อมคุณภาพ หมดอายุ
- ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรื อไม่ผา่ นQ.C.
7. การควบคุมภายในที่ดีสาหรับสิ นค้าคงคลัง และวัตถุดิบ
8. รายงานที่ใช้เพื่อบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
- อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าในStock
- รายงานอายุสินค้า
- รายงานการตรวจนับสิ นค้า
- และอื่นๆ
ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
 เข้าใจการบริ หารจัดการเรื่ องสิ นค้าคงคลังที่สรรพากรยอมรับ
 การบริ หารข้อมูลสิ นค้าคงคลังให้ถูกต้อง ทันเวลา
 ลดความผิดพลาดของการทาบัญชีตน้ ทุนและสิ นค้าคงเหลือ
 ลดความเสี่ ยงการถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการทาผิดด้านภาษี
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ระยะเวลำกำรฝึ กอบรม
1 วัน (เวลา 9.00 -16.00 น)
ผู้เข้ ำรับกำรอบรม ไม่เกิน 20 คน
วิทยำกร
อาจารย์วรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์ หรื อ อาจารย์โสฬาร สุ ทธิพงศ์คณาสัย
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