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หลักการและการตีความที่เกี่ยวข้อง

	 -	 หลักการ	วัตถุประสงค์	และประโยชน์ของการบัญช ี
	 	 ภาษีเงินได้	(DEFERRED	TAX)
	 -	 คุณภาพของงบการเงิน	(QUALITY	OF	FINANCIAL 
	 	 STATEMENTS)	กับการบัญชีภาษีเงินได้	 
	 	 (DEFERRED	TAX)	มุมมองด้าน	COST	VS	BENEFIT
	 -	 ผลกระทบของการใช้	TFRS	กับการบัญชีภาษีเงินได ้
	 	 (DEFERRED	TAX)
	 	 เช่น	COMPONENT	APPROACH	ACCOUNTING 
	 	 การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน	และอื่นๆ
	 -	 ที่มาของ	DEFERRED	TAX	:	ความแตกต่างที่สำาคัญ 
	 	 ของหลักบัญชีและหลักภาษีอากร
	 -	 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
	 -	 วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย
	 -	 วิธีหนี้สินภาษีเงินได้โดยพิจารณาจากรายการในงบดุล
	 -	 ผลแตกต่างชั่วคราว	มูลค่าตามบัญชีและฐานภาษี
	 -	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 -	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 -	 ฐานภาษีของสินทรัพย์
	 -	 ฐานภาษีของหนี้สิน
	 -	 การบันทึก	DTA	หรือ	DTL
	 -	 กฎการบันทึก	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(2018 DEFERRED TAX)
หลักการ ปัญหาและแนวปฏิบัติ
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 -	 กฎการบันทึก	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 -	 การวัดมูลค่า	DTA	หรือ	DTL	
	 -	 การแสดง	DTA	หรือ	DTL	ในงบการเงิน
	 -	 การเปลี่ยนวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

	 -	 กรณีรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า
	 -	 กรณีเข้าซื้อกิจการและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อกิจการ 
	 	 ไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่ซื้อมา
	 -	 กรณีตัดกำาไรระหว่างกันในงบการเงินรวม
	 -	 กรณีที่สกุลเงินที่ใช้ดำาเนินงานไม่ใช่เงินบาท	และมีการจัดทำา 
	 	 งบแปลงค่า
	 -	 กรณีตีราคาสินทรัพย์ใหม่ตามข้อกำาหนดของ	TAS	16
	 -	 กรณีมีผลขาดทุนทางภาษียกไปใช้ประโยชน์	5	รอบบัญชี
	 -	 กรณีสินค้าคงเหลือลดในมูลค่า
	 -	 กรณีผลประโยชน์พนักงาน	เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
	 -	 กรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุกำาหนดไม่ได้แน่นอน
	 -	 ประเด็นปัญหาอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	
	 -	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

การบัญชี 
        ภาษีเงินได้ ปี 61

พิเศษ!! สรุปประเด็นการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2560)
 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• รูปแบบและลักษณะของรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
• มิติต่างๆ ของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ
 - มิติตามลักษณะ (Nature) และหน้าที่ (Function)
 - มิติตาม Cost Object
 - มิติตามกิจกรรม
 - มิติตามพฤติกรรม
 - มิติตามความสามารถในการติดตามและควบคุม
 - มิติตามความสามารถในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - มิติตามแนวคิดต้นทุนคุณภาพ
 - มิติอื่นๆ
• การวิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงินสำาหรับผู้บริหาร
 - รหัสสุขภาพทางการเงินกับการวิเคราะห์
 - 2D2P Model (Descriptive-Diagnostic-Predictive-Prescriptive)
 - ภาพรวมในการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงิน
 - โครงสร้างของงบการเงินกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการพยากรณ์
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ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ
      การส่งเสริมการขาย

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รูปแบบการส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับ
•	 ลูกค้าโดยตรง	เช่น	ลด	แลก	แจก	ของแถม	รางวัลชิงโชค	 
	 รถยนต์	ฯลฯ
•	 ตัวแทนจำาหน่าย	(Agent)	เช่น	ส่วนลดเงินสด	 
	 ส่วนลดการค้า	ส่วนลดตามเป้า	ทัวร์ต่างประเทศ	ฯลฯ
•	 พนักงานหรือลูกจ้าง	เช่น	โบนัสพิเศษ	การกำาหนดเป้าหมาย
	 หรือยอดขาย	รางวัลพนักงานดีเด่น	ฯลฯ
ประเด็น ปัญหาการลงรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
•	 การจัดส่งเสริมการขายเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่ 
	 อย่างไร
•	 การให้รางวัลชิงโชคแก่ผู้โชคดี	เช่น	ของรางวัล	 
	 Package	Tour	สร้อยคอทองคำา	รถยนต์และอื่นๆ
•	 การให้รางวัลพนักงานขายดีเด่น
•	 รายจ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ	 
	 และเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้
•	 ความแตกต่างระหว่างรายจ่ายส่งเสริมการขาย 
	 และรายจ่ายค่ารับรอง
•	 การพิสูจน์หลักฐานรายจ่ายส่งเสริมการขายให้สรรพากร 
	 ยอมรับ
ประเด็น ปัญหาการเสียภาษีของผู้รับรางวัล
•	 ผู้รับรางวัลเป็นเงินได้จะต้องนำามาเสียภาษีหรือไม่	 
	 หรือภาระภาษี	ที่เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัล	 
	 หรือการส่งเสริมการขาย
•	 รางวัลเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชค	และรางวัลส่งเสริมการขายได้รับยกเว้นภาษ ี
	 หรือไม่

ประเด็น ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 การให้รางวัลจะต้องหักภาษี	ณ	ที่จ่ายหรือไม่	อย่างไร
•	 การให้รางวัล	หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	5%	ทุกกรณี	หรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลส่งเสริมการขาย	เช่น	การให้ส่วนลดเป็น	Credit	note	 
	 ต้องหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	3%	หรือไม่
•	 รางวัลให้พนักงานหักภาษี	ณ	ท่ีจ่าย	หรือไม่	อย่างไร
•	 แนวปฏิบัติตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่	ป.118/2545
•	 ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการให้รางวัลส่งเสริมการขาย 
	 จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภาษีขาย)	หรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลส่งเสริมการขายกรณีใด	ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและ 
	 ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีขาย
ประเด็น ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภ.พ.30)	หรือไม่
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องออกใบกำากับภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 ภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขายนำามาเครดิตภาษีได้หรือไม่ 
	 อย่างไร
•	 ภาษีซื้อต้องห้ามในการเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การให้รางวัลจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชคเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม
ถาม - ตอบ ประเด็นปัญหาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาษีจากการส่งเสริมการขาย

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม กับหลายประเด็นที่มักทำาผิด และวิธีป้องกันแก้ไข
พิเศษสุด!! ถาม ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 2 ชั่วโมง (15.15 น. - 17.15 น.)

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

VAT ประเด็นที่มักผิด
และเทคนิคการแก้ไข
อาจารย์ ชุมพร เสนไสย
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก) 

	 -	 ออกใบกำากับภาษีช้า	เพราะเข้าใจว่าไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
	 	 จึงออกย้อนหลัง
	 -	 ออกใบกำากับภาษีแบบกระโดดข้ามเลขที่	แยกเล่ม	แยกแผนก
	 -	 ออกใบกำากับภาษีอย่างย่อไปแล้วลูกค้ามาขอให้ยกเลิกและ 
	 	 ออกใบกำากับภาษีแบบเต็มรูปแบบแทน
	 -	 ใบกำากับภาษีไม่ถูกต้องเพราะออกราคาตำ่าไป	ไม่ใช่คำานวณ 
	 	 ราคาผิดจึงออกใบเพิ่มหนี้	
	 -	 ลดราคาโดยให้ส่วนลด	หรือลดหลังขายสินค้าจึงออกใบลดหนี้
	 -	 ออกใบกำากับภาษีไปแล้วเพราะรับเงินมัดจำาค่าสินค้า	ภายหลัง 
	 	 ส่งมอบสินค้า	จึงออกใบลดหนี้	แล้วออกใบกำากับภาษี
	 -	 ออกใบลดหนี้แต่ไม่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า
	 -		 ปลดหนี้ค่าบริการเข้าใจว่าไม่ออกใบกำากับภาษีเพราะยังไม่ได ้
	 	 รับเงิน	
	 -	 ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าและนำาส่วนลดไปหักออกจากค่าซื้อสินค้า 
	 	 ในคราวถัดไป	ออกใบกำากับภาษีหลังหักส่วนลด	แตกต่างอย่างไร 
	 	 กับนำาไปซื้อสินค้าที่ทำาโปรโมชั่น
	 -		 ออกเงินทดรองจ่ายแทน	เมื่อเรียกคืนไม่ออกใบกำากับภาษีหรือ 
	 	 ต้องออกใบกำากับภาษี	
	 -	 ขายสินค้าและให้บริการเกิน	1,800,000	บาทต่อปี	 
	 	 แต่ยังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 -	 เปลี่ยนชื่อใหม่แต่ไม่แจ้งเปลี่ยนกับสรรพากร	 
	 	 ออกและรับใบกำากับภาษีในชื่อใหม่ไปเลย	
	 -	 เปิดสาขาแต่ไม่แจ้งสรรพากร	ออกใบกำากับภาษีตามสาขาใหม่	 
	 	 ยื่นแบบ	ภ.พ.30	ตามรายสาขา
	 -	 มีหลายสาขา	ย้ายสำานักงานใหญ่ไปอยู่สาขาที่	1	นำาเครดิตภาษ ี
	 	 ที่เหลือของสาขาที่	1	ไปใช้ต่อ	-	ไปทำางานรับจ้างที่สถานที่ของ 
	 	 ผู้ว่าจ้างต้องจัดสถานประกอบการสาขาหรือไม่
	 -	 ได้รับใบกำากับภาษีซื้อ	แต่ผู้ออกระบุเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี	
	 	 อากรผู้ซื้อใส่เฉพาะตัวเลข	13	หลัก	ไม่มีข้อความที่แสดงว่า 
	 	 เป็นเลขประจำาตัวฯ	ผู้ซื้อ	จึงไม่นำามาใช้เพราะกลัวผิด
	 -	 ขายสินค้า/ให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษ ี
	 	 มูลค่าเพิ่มแต่ไม่เคยเฉลี่ยภาษีซื้อ

	 -	 นำาใบกำากับภาษีซื้อไปใช้ภายใน	6	เดือนนับถัดจากเดือนที่ออก	 
	 	 แต่ไม่มีข้อความว่า	“ถือเป็นภาษีในเดือนภาษี......”	/	ไม่ได ้
	 	 นำาไปใช้ภายใน	6	เดือน	จึงนำาไปลงเป็นรายจ่ายทางภาษี
	 -	 นำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ	ภ.พ.36	ในเดือนมกราคม	 
	 	 แต่ไปใช้เป็นภาษีซื้อของเดือนกุมภาพันธ์เพราะลืม
	 -	 ขายสินค้าส่งมอบที่ต่างประเทศ	แต่จดทะเบียนในประเทศออก 
	 	 ใบกำากับภาษี
	 -	 ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	ผู้ซื้อเป็นผู้นำาเข้า	ซื้อสินค้าในประเทศ 
	 	 ผู้ขายให้ผู้ซื้อเป็นผู้นำาเข้า
	 -	 เรียกเก็บเงินค่าชดเชยความเสียหาย	ค่าปรับ	ดอกเบี้ยผิดนัด	 
	 	 ออกใบกำากับภาษีหรือไม่ออกใบกำากับภาษีกรณีใดที่เสี่ยง 
	 	 ต้องรับผิด
	 -		 ให้บริการอบรมในไทย	กับในต่างประเทศ	ออกใบกำากับภาษีกับ 
	 	 ไม่ออกใบกำากับภาษี
	 -		 ขายสินค้าให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ	สินค้าไม่ได้ส่งออก	ออกหรือไม่ 
	 	 ออกใบกำากับภาษีรับรู้รายได้เมื่อออกใบแจ้งหนี้
	 -	 ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	 
	 	 แต่หลงเข้าไปจด	VAT	ออกใบกำากับภาษีมาตลอด	ในที่สุด 
	 	 ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 -	 ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ	ได้รับเงินโอนค่าสินค้ามาก่อน	 
	 	 ออกใบกำากับภาษีร้อยละ	7.0	หรือร้อยละ	0	หรือไม่ต้องออก
	 -		 ลูกค้าต่างประเทศทำาลายสินค้า/ส่งสินค้ากลับ	เนื่องจากสินค้า 
	 	 ที่ส่งออกชำารุด	เสียหาย	ออกใบลดหนี้หรือไม่ออกใบลดหนี้
	 -	 ส่งออกสินค้า	เรียกเก็บค่าสินค้า/ค่าขนส่งเพิ่มจากลูกค้า 
	 	 ต่างประเทศออกใบกำากับภาษี/ใบเพิ่มหนี้ร้อยละ	7.0		
	 -		 ให้บริการแก่ลูกค้าเรียกเก็บเฉพาะค่าจ้าง	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 
	 	 ตกลงให้ผู้ว่าจ้างจ่ายให้พนักงานของผู้ว่าจ้างโดยตรงออก 
	 	 ใบกำากับภาษีเฉพาะค่าจ้าง
	 -	 ลงรายงานภาษีเกิน	3	วัน
	 -	 ประเด็นอื่นๆ	ที่มักทำาผิด

อัตราค่าสัมมนา

4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

รหัสหลักสูตร A 30



CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำาหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน
IFRS 9 AND RELATED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
    FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WELL bEGuN IS hALF DONE

เตรียมความพร้อมกับการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
เพื่อความเป็นสากลของงบการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน
สามารถแยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

วันที่ เวลา สถานที่

      วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

•	 การจัดประเภทและการแสดงรายการเคร่ืองมือ
 ทางการเงิน
•	 การรับรู้และวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
•	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
•	 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

•	 การบัญชีสำาหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเส่ียง
•	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินและ 
 ความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 •	 ทบทวนหลักการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี TAS ฉบับที ่17
 •	 หลักการบัญชีสำาหรับสัญญาเช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16  
  ทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
 •	 ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16 ที่มีต่องบการเงินของผู้เช่า
 •	 การบัญชีสำาหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16
  - การรับรู้รายการเริ่มแรก
  - การรับรู้ค่าเช่า
  - การทบทวนการด้อยค่า
  - การเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่า
 •	 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16
  - การรับรู้รายการเริ่มแรก
  - การรับรู้รายได้ค่าเช่า
  - การทบทวนมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
  - การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้เช่า
 •	 ถาม - ตอบ ปัญหา



เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับใหม่ที่ต้องใช้ 

CPD
ผู้ทำาบัญชี  บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)  บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS 16 
สัญญาเช่า 

 •	 ทบทวนหลักการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี TAS ฉบับที ่17
 •	 หลักการบัญชีสำาหรับสัญญาเช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16  
  ทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
 •	 ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16 ที่มีต่องบการเงินของผู้เช่า
 •	 การบัญชีสำาหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16
  - การรับรู้รายการเริ่มแรก
  - การรับรู้ค่าเช่า
  - การทบทวนการด้อยค่า
  - การเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่า
 •	 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที ่16
  - การรับรู้รายการเริ่มแรก
  - การรับรู้รายได้ค่าเช่า
  - การทบทวนมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
  - การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้เช่า
 •	 ถาม - ตอบ ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560



CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

สัญญาทางธุรกิจและ
ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ สาโรช ทองประคำา
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• สัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
•	 สัญญาเช่าทรัพย์สิน	ความแตกต่างสัญญาเช่าซื้อ	Leasing
•	 สัญญาจ้างทำาของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
	 VS	การให้บริการและการจ้างทำาของตามประมวลรัษฎากร
•	 สัญญารับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาสัญญาทางธุรกิจ
•	 ฐานภาษี	:	กำาไรสุทธิ
•	 การรับรู้รายได้และรายจ่าย	:	เกณฑ์สิทธิ	
	 ตามมาตรา	65	วรรค	2	และ	ท.ป.	1/2528
•	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาสัญญาทางธุรกิจ
•	 ภาษีเงินได้	หัก	ณ	ที่จ่าย	:	ทป.	4/2528
•	 ประเด็นปัญหา	กรณีศึกษา
	 -	ซื้อขาย	VS	รับจ้างผลิต
	 -	ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
	 -	สัญญาเช่าบริการหรือขนส่ง
•	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาสัญญาทางธุรกิจ
•	 หลักการจัดเก็บภาษี
•	 ความหมาย	“ขายสินค้า”	“ให้บริการ”
•	 กิจการไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 -	การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
	 -	การขายสินค้าประเภทการเกษตร
	 -	การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
• ความรับผิดในการเสียภาษี	(Tax	Point)
	 -	ขายสินค้า	:	ส่งมอบ
	 -	ให้บริการ	:	ชำาระราคา
•  การเลิกสัญญา
•	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปัญหาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับเเละเงินเพิ่ม
ทางภาษีสรรพากร



สัญญาทางธุรกิจและ
ภาษีสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาสัญญาทางธุรกิจ
•	 หลักการจัดเก็บภาษี
•	 ความหมาย	“ขายสินค้า”	“ให้บริการ”
•	 กิจการไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 -	การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร
	 -	การขายสินค้าประเภทการเกษตร
	 -	การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
• ความรับผิดในการเสียภาษี	(Tax	Point)
	 -	ขายสินค้า	:	ส่งมอบ
	 -	ให้บริการ	:	ชำาระราคา
•  การเลิกสัญญา
•	 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปัญหาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับเเละเงินเพิ่ม
ทางภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

เจาะลึก TFRS for NPAEs 
ปี 61 ทั้งฉบับ

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญขี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัส
หลักสูตร วันที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 03 วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561    9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

(สี่แยกอโศก ติดห้างเทอมินอล 21)

A 04 วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561   9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

(สี่แยกอโศก ติดห้างเทอมินอล 21)

•	 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
•	 ขอบเขต
•	 กรอบแนวคิด
•	 การนำาเสนองบการเงิน
•	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
 การทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
•	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
•	 ลูกหนี้
•	 สินค้าคงเหลือ
•	 เงินลงทุน
•	 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
•	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
•	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
•	 ถาม – ตอบ ปัญหา

•	 ต้นทุนการกู้ยืม
•	 สัญญาเช่า
•	 ภาษีเงินได้
•	 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
•	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
•	 รายได้
•	 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
•	 สัญญาก่อสร้าง
•	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
•	 ถาม – ตอบ ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

 วันละ1,900 บาท

(รวม VAT แล้ว)

1,775.70 บาท + 124.30 บาท

รวมชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

DAY 2

เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีสำาหรับกิจการ NPAEs ทีละบท

หลักสูตรนี้ไม่มีอาหารกลางวัน
แนะนำารับประทานอาหารกลางวัน

ที่ห้างเทอมินอล 21 ซึ่งติดกับโรงแรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 11.30 น. - 12.30 น.

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

DAY 1



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

แผนที่ 
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22) โทร 02-059-5555

หนังสือ
คำาอธิบายประมวลรัษฎากร 
ภาษีสรรพากร (ฉบับสมบูรณ์) 
เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

ราคา ชุดละ 2,000 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ติดต่อ โทร :  02-884-5999
   089-534-9000



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา)	

สัมมนาหลักสูตร  :  .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................

เลขบัตรประชาชน
ผู้เข้าสัมมนาชื่อ 

(นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่เลขที่..........................................หมู่บ้าน/อาคาร.....................................................................................

หมู่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แขวง/ตำาบล......................................เขต/อำาเภอ...................................	

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

ชื่อ.................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................	 	สำานักงานใหญ่	 	สาขาที่........

ที่อยู่..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบ ุ

  ผู้ทำาบัญชี	 									บัตรประชาชนเลขที่			

  ผู้สอบบัญชี	(CPA)						เลขทะเบียน	

ขั้นตอนการสมัครและชําระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์	หรือ	ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำารองที่นั่ง 
	 กรณีมีปัญหาการจัดทำาเช็ค	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำาระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
 
 แฟกซ์ : 02-884-5111   E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา	 ชำาระค่าสัมมนาเป็นเงินสด	หรือ	เช็คบริษัท 
	 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

เอกสารที่นำามาในวันสัมมนา  1.บัตรประชาชน    2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ราคา ชุดละ 2,000 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
ติดต่อ โทร :  02-884-5999
   089-534-9000




