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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

สถาบันอบรมสัมมนาที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภาวิชาชีพบัญชีฯ รหัสสถาบัน 06-058
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รหัสสถาบัน 40199
และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รหัสสถาบัน 3-0026

สัมมนา
กันยายน 2561

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”



CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ วันละ 7.00 ชม.

ภาษีสรรพากร ปี 61
อัตราค่าสัมมนา

 วันละ 4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาทรวม

อาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

รหัส
หลักสูตร วันที่ เวล� สถ�นที่

A 23 วันอังค�รที่ 11 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก) 

รหัส
หลักสูตร วันที่ เวล� สถ�นที่

A 24 วันอังค�รที่ 18 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลักการสำาคัญและการเปลี่ยนแปลง
ตามกฎหมายใหม่ที่ต้องรู้

อ�จ�รย์ ชุมพร เสนไสย

อ�จ�รย์ ชุมพร เสนไสย

• หลักก�รสำ�คัญ 
 - หลักก�รทั่วไป
 Å- ผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษี
 Å- แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภ�ษี
 - เงินได้พึงประเมิน
 - ก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้
 - เครดิตภ�ษีเงินปันผล
 - ก�รคำ�นวณภ�ษีและอัตร�ภ�ษี
 - ก�รหักค่�ใช้จ่�ย
 - ก�รหักค่�ลดหย่อน
 - สิทธิเลือกเสียภ�ษี
 - วิธีก�รเสียภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
 - ก�รกำ�หนดเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร
 - แบบแสดงร�ยก�รและกำ�หนดเวล�ยื่นร�ยก�รชำ�ระภ�ษี

• หลักก�รสำ�คัญ 
 ÅÅ- หลักก�ร
 Å- ก�รเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 Å- ก�รยกเว้นภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 ÅÅ- อัตร�ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 Å- ฐ�นภ�ษี
 Å- คว�มรับผิดในก�รเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 Å- ก�รจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 Å- ก�รคำ�นวณภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
 Å- เครดิตภ�ษีและก�รขอคืนภ�ษี
 Å- ภ�ษีซื้อต้องห้�มและก�รเฉลี่ยภ�ษีซื้อ
 Å- ก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษี ก�รเสียภ�ษีและก�รนำ�ส่งภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 
  (ภ.พ.36) ผู้มีหน้�ที่ยื่นแบบฯ

• ก�รเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้
 Å- ก�รรับรู้โครงสร้�งภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� ปี 2560
 - ก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ ค่�ลดหย่อน อัตร�ภ�ษี
 - สิทธิประโยชน์ ก�รหักลดหย่อนเพิ่มจ�กปกติ (2 เท่�)
 - ก�รปรับปรุงโครงสร้�งภ�ษีบุคคลธรรมด�
 - ค่�ใช้จ่�ย ค่�ลดหย่อนที่หักได้เพิ่มในปี 2561
 - ก�รปรับอัตร�ภ�ษี
 - ก�รแปลงสภ�พจ�กบุคคลธรรมด�เป็นนิติบุคคลต�ม พ.ร.ฎ.630
 - ก�รเสียภ�ษีของคณะบุคคล
 - ข้อยกเว้นเงินส่วนแบ่งกำ�ไรของคณะบุคคล : 
  ค่�เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินปันผล และอื่นๆ
 - ก�รยกเว้นภ�ษีต�มประมวลรัษฎ�กร เงินได้จ�กก�รรับมรดก
 - ก�รมอบอสังห�ริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหม�ย
 - เงินได้ท่ีได้รับจ�กก�รอุปก�ระหรือให้โดยเสน่ห�จ�กบุพก�รี ไม่เกิน 20 ล้�นบ�ท
 - เงินได้จ�กก�รให้โดยเสน่ห�จ�กบุคคลอื่นไม่เกิน 10 ล้�นบ�ท
 - คำ�ช้ีแจงของกรมสรรพ�กรท่ีเก่ียวข้องและข้อควรระวังเก่ียวกับ RMF และ LTF
 - นโยบ�ยใหม่ของ LTF ขย�ยเวล�เป็น 7 ปี มีอะไรใหม่
 -  อื่นๆ

 Å- ใบกำ�กับภ�ษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 ÅÅ- ก�รจัดทำ�ร�ยง�นและก�รเก็บรักษ�หลักฐ�นเอกส�ร
 ÅÅ- อำ�น�จเจ้�พนักง�นประเมิน
 Å- เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 Å- บทกำ�หนดโทษ
 Å- ก�รจัดเก็บภ�ษีมูลค่�เพิ่มของกรมสรรพส�มิตและกรมศุลก�กร
 Å- แบบแสดงร�ยก�รภ�ษีมูลค่�เพิ่ม
• ก�รเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้
 Å- e-Tax Invoice และ e-Receipt ต�มระเบียบกรมสรรพ�กร (มิถุน�ยน 2560)
 ÅÅ- อัตร�ภ�ษีมูลค่�เพิ่มต�มกฎหม�ยใหม่
 - อื่นๆ



รหัส
หลักสูตร วันที่ เวล� สถ�นที่

A 25 วันเส�ร์ที่ 15 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก) 

รหัส
หลักสูตร วันที่ เวล� สถ�นที่

A 26 วันเส�ร์ที่ 22 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์

อ�จ�รย์ ส�โรช ทองประคำ�

อ�จ�รย์ ส�โรช ทองประคำ�

• หลักก�รสำ�คัญ  
 Å-  หลักก�ร
 -  ผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษี
 - ก�รคำ�นวณภ�ษี
 - กำ�หนดระยะเวล�ของรอบระยะเวล�บัญชี
 - อัตร�ภ�ษีและก�รคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ : เกณฑ์สิทธิ
 - เงื่อนไขก�รคำ�นวณกำ�ไรสุทธิต�มม�ตร� 65 ทวิ 
  ค่�เสื่อมร�ค�, หนี้สูญ, สินค้�คงเหลือ
 - ร�ยจ่�ยต้องห้�มต�มม�ตร� 65 ตรี เช่น ค่�รับรอง, 
  ร�ยจ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับกิจก�ร
 - วิธีก�รเสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคล
 - ก�รเสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลกรณีกิจก�รร่วมค้� 
  ก�รจำ�หน่�ยเงินกำ�ไรและกรณีที่ถือว่�ประกอบกิจก�รในประเทศไทย 
 - ก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รและงบก�รเงินต�มกฎหม�ยใหม่

• หลักก�รสำ�คัญ 
 ÅÅ-  หลักก�รทั่วไป
 Å-  ก�รหักภ�ษีเงินได้ ณ ที่จ่�ย ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
 ÅÅ-  สรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตร�ภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย ต�มม�ตร� 3 เตรส
 ÅÅ-  กรณีศึกษ�ก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย ต�มสัญญ�ท�งธุรกิจ
 ÅÅ-  หน้�ที่และคว�มรับผิดของผู้มีหน้�ที่หักภ�ษี ณ ที่จ่�ย
 Å-  ก�รออกหนังสือรับรองก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย
 Å-  ก�รยื่นร�ยก�รภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย
 ÅÅ-  คว�มรับผิดกรณีไม่มีก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย หรือหักแต่นำ�ส่งไม่ครบ  
  ต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�และแนวปฏิบัติของกรมสรรพ�กร
Å -  ภ�ษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่�ยถือเป็นเงินได้ของผู้มีหน้�ที่เสียภ�ษี

• ก�รเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้
 Å-  หลักก�รทั่วไป
 ÅÅ-  ตร�ส�รที่ต้องเสียอ�กรแสตมป์
 ÅÅ-  วิธีก�รเสียอ�กรแสตมป์
 ÅÅ-  วิธีก�รชำ�ระอ�กรแสตมป์เป็นเงินแทนก�รปิดอ�กรแสตมป์
 ÅÅ-  กฎหม�ยใหม่และแนวปฏิบัติของกรมสรรพ�กร สัญญ�เช่�, 
  สัญญ�จ้�งทำ�ของ 
 - ก�รชำ�ระอ�กรแสตมป์เป็นตัวเงิน ต�มกฎหม�ยใหม่ ค่�เช่�,
  ค่�จ้�งทำ�ของที่มีมูลค่�ตั้งแต่ 1 ล้�นบ�ทขึ้นไป
 - ประเด็นปัญห� และแนวปฏิบัติก�รเสียภ�ษีอ�กรแสตมป์ กรณีสัญญ�เช่�และ 
  สัญญ�จ้�งทำ�ของ ต�ม ป. 153/2559
 -  อื่นๆ

• ก�รเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้
 - อัตร�ภ�ษีต�มกฎหม�ยใหม่
 - สิทธิประโยชน์เพิ่มหักเป็นร�ยจ่�ยจ�กปกติ (2-3 เท่�)
 - หลักเกณฑ์ Transfer Pricing ต�มมติ ครม.
 - อัตร�ภ�ษีทั่วไป
 - อัตร�ภ�ษีของบริษัท SME และ ไม่ใช่ SME
 - SME หม�ยคว�มว่�อย่�งไร
 - สิทธิประโยชน์ของ SME ที่มีก�รจดแจ้งต�มพระร�ชกำ�หนดยกเว้นและ  
  สนับสนุนก�รปฏิบัติเกี่ยวกับภ�ษีอ�กรอย่�งไร ข้อแนะนำ�และข้อควรระวัง
 - สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี : หักร�ยจ่�ยได้เพิ่มจ�กปกติ
 - หลักเกณฑ์ร�ยจ่�ยก�รลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งหักร�ยจ่�ยได้ 1.5 เท่� 
  ต�ม พ.ร.ฎ.642
 - ร�ยจ่�ยก�รลงทุนในทรัพย์สิน เครื่องจักร, SOFTWARE, ย�นพ�หนะและ 
  อ�ค�ร ต�ม พ.ร.ฎ.604 ข้อกฎหม�ย ส�รพันปัญห�และแนวท�งปฏิบัติท่ีถูกต้อง
 - หลักเกณฑ์ร�ยจ่�ยส่งเสริมก�รศึกษ�ท่ีหักร�ยจ่�ยได้ 2 เท่� ต�ม พ.ร.ฎ.616
 - ก�รหักภ�ษีก�รให้เช่�ทรัพย์สิน ต�ม ท.ป. 4/2528 และ ท.ป. 259
 - ส�รพัดรูปแบบก�รเช่�กับก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย เช่น เช่�ซื้อ เช่�ดำ�เนินง�น  
  เช่�ก�รเงิน ลิสซิ่ง และอื่นๆ
 -  อื่นๆ

ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)



CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 12 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9		 เครื่องมือท�งก�รเงิน (TFRS 9)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15 ร�ยได้จ�กสัญญ�ท่ีทำ�กับลูกค้� (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16 สัญญ�เช่� (TFRS 16)

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในอนาคต

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



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9		 เครื่องมือท�งก�รเงิน (TFRS 9)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	15 ร�ยได้จ�กสัญญ�ท่ีทำ�กับลูกค้� (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16 สัญญ�เช่� (TFRS 16)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

ภาษีศุลกากร
ที่นักบัญชีต้องรู้
อ�จ�รย์ กฤติก� ปั้นประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักกฎหม�ย กรมศุลก�กร

	 •	หลักการพื้นฐานของการเสียภาษีศุลกากรและข้อยกเว้น
	 	 -	 หลักการเสียภาษีศุลกากร
	 	 -	 ข้อยกเว้น
	 •	ภาระภาษี	(Tax	Point)	และผู้มีหน้าที่เสียภาษี
	 •	การคำานวณจำานวนภาษีที่ต้องชำาระ
	 	 -	 หลักทั่วไป
	 	 -	 ข้อยกเว้นกรณีของเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
	 	 -	 ข้อยกเว้นกรณีของเก็บในเขตปลอดอากร
	 	 -	 ข้อยกเว้นกรณีของเก็บในเขตประกอบการเสรี
	 •	วิธีดำาเนินการเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษีขึ้น	
	 	 ในขณะของกำาลังผ่านพิธีการศุลกากร
	 	 -	 การวางประกัน
	 	 -	 การสงวนสิทธิ
	 •	วิธีเลือกเสียภาษีให้น้อยที่สุดแต่ถูกกฎหมาย
	 	 -	 Advance	Binding	Ruling
	 	 -	 Tax	Incentive
	 	 -	 FTA
	 	 -	 ประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่องการลดอัตราอากร
	 •	การประเมินอากร	การอุทธรณ์การประเมิน	เงินเพิ่ม	
	 	 และเบี้ยปรับ	และการขอผ่อนผัน
	 	 -	 การอุทธรณ์การประเมินของเจ้าหน้าที่	
	 	 -	 การอุทธรณ์คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
	 	 	 อุทธรณ์

	 	 -	 เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
	 	 -	 การขอผ่อนผัน
	 •	การขอคืนอากร
	 	 -	 การขอคืนอากรกรณีของส่งกลับ	(Re	Export)
	 	 -	 การขอคืนอากรกรณีเสียไว้เกิน
	 	 -	 การขอคืนอากรขาเข้า	เมื่อใช้วัตถุดิบที่นำาเข้า 
	 	 	 ผลิตส่งออกตามมาตรา	19	ทวิ
	 •	ผลทางกฎหมายของการไม่เสียภาษีหรือ
	 	 เสียภาษีไม่ครบถ้วน
	 •	Post	Review	/	Post	Audit	/	Voluntary	Audit
	 	 -	 ความหมาย
	 	 -	 เนื้อหาและวัตถุประสงค์
	 	 -	 อำานาจ/หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และของผู้ประกอบการ
	 •	หน้าที่นักบัญชีตามกฎหมายศุลกากร
	 •	การลงบัญชีค่าปรับทางภาษีอากร 
	 	 ตามแนวคำาพิพากษาฎีกาฉบับล่าสุด
	 •	รายละเอียดการแก้ไขกฎหมายศุลกากร	Update	
	 	 ถึงปี	พ.ศ.	2561
	 •	คดีและความผิดตามกฎหมายศุลกากร/ทางเลือก
	 	 ของผู้ประกอบการในการระงับคดีในชั้นศุลกากร
	 •	ถาม	-	ตอบปัญหาภาษีศุลกากร

ด่วนที่สุด!! รายละเอียดการแก้ไขกฎหมายศุลกากรล่าสุด Update ถึงเดือนกันยายน 2561

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร	A	11

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันศุกร์ที่ 14 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

สรุปมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปรับปรุง 2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

	 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 16 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2560)
 ฉบับที่ 17 สัญญ�เช่� (ปรับปรุง 2560)
 ฉบับที่ 23 ต้นทุนก�รกู้ยืม (ปรับปรุง 2560)
 ฉบับที่ 36 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2560)
 ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2560)
 ฉบับที่ 40 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน (ปรับปรุง 2560)
	
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 TFRIC 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน ก�รบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน
   ถ�ม - ตอบ ปัญห�

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

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



จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด
อ�จ�รย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
ผู้เชี่ยวช�ญกฎหม�ยภ�ษีสรรพ�กร

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันจันทร์ที่ 17 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

•	 เมื่อใดจึงจะใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน 
	 (Double	Tax	Agreement)
•	 สรุป	3	มาตรการสำาคัญของ	Double	Tax	Agreement 
 (DTA)
•	 เทคนิคง่ายๆ	ในการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน
•	 ใครบ้างมีสิทธิใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
•	 สาเหตุการเกิดภาษีซ้อน	และวิธีแก้ไข
•	 ปัญหาการมี	Permanent	Establishment	(PE)
•	 สาขาไทยจ่ายเงินไปให้สำานักงานใหญ่	
 Double	Tax	Agreement	(DTA)	จะถือเป็นรายจ่าย 
	 ต้องห้ามหรือไม่	และมี	ภ.ง.ด.54,	ภ.พ.36	หรือไม่
•	 ปัญหา	Cost	Sharing	จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ	 
	 หักรายจ่ายได้หรือไม่	มี	ภ.ง.ด.54	และ	ภ.พ.36	หรือไม่
•	 สายเรือต่างประเทศ	ไม่มี	office	ในไทย	ยังจะต้อง 
	 ถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่ายหรือไม่
•	 ความเหมือนและความต่างของค่าบริการและค่าสิทธิ
•	 จ่ายค่าซื้อ	CD	ซื้อเครื่องจักร	อุปกรณ์ต่างๆ	 
	 ที่มี	Software	จะถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่
•	 จ่ายค่าปรึกษาธุรกิจ		มีบริการสนับสนุนอย่างอื่น	 
	 ถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่

•	 จ่ายค่าใช้	Server,	Website,	Leasedline	internet	 
	 ต้องหัก	ณ	ที่จ่าย	ส่ง	ภ.ง.ด.54,	ภ.พ.	36	หรือไม่
•	 ขายหุ้น	แลกหุ้น	ลดทุน	เพิ่มทุน	ส่วนเกินทุน	
 Double	Tax	Agreement	(DTA)	ถือเป็นเงินได้ข้อใด 
	 ต้องหัก	ภาษี	ณ	ที่จ่าย	หรือไม่
•	 การกระทบยอด	(Reconcile)	ภ.ง.ด.54	กับ	ภ.พ.36
	 รายจ่ายไปต่างประเทศ	รายการใดต้องมี	 
	 ทั้ง	ภ.ง.ด.54	และ	ภ.พ.36
•	 ส่งพนักงานไปต่างประเทศ	ต้องหักภาษีจากเงินเดือน 
	 นำาส่ง	ภ.ง.ด.1	ด้วยหรือไม่
•	 บริษัทแม่	ในต่างประเทศ	ส่งพนักงานมาช่วยงาน 
	 ในไทยจะทำาสัญญาอย่างไร	ไม่ให้มี	 
 Permanent	Establishment	(PE)
•	 ปัญหาธุรกรรมระหว่างประเทศที่มักพบกระทำาผิดบ่อย 
	 และการวางแผนภาษีบางกรณี
•	 บริษัทข้ามชาติจำาเป็นต้องทำา	Transfer	Pricing 
	 Document	(TP	Doc)	หรือไม่	และ	13	ประเด็น 
	 ความเสี่ยงเรื่อง	Transfer	Pricing	(TP)
•	 ถูกตรวจเรื่อง	Transfer	Pricing	จะรับมืออย่างไร	 
	 และมีเทคนิคการปรับปรุงกำาไรอย่างไร	ให้กระทบ 
	 ธุรกิจน้อยที่สุด	

เทคนิคการวางแผนภาษี เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13 ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Transfer Pricing ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



TFRS ปี 62
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์  
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญขี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 19 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  1  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
ฉบับที่  2  สินค้�คงเหลือ
ฉบับที่  28  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�
ฉบับที่  34 ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ล
ฉบับที่  36  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
ฉบับที่  37  ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น 
  และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น
ฉบับที่  38  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
TSIC 27  ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้น
  ต�มรูปแบบกฎหม�ย
TSIC 32  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  2  ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่  3  ก�รรวมธุรกิจ
ฉบับที่  4  สัญญ�ประกันภัย
ฉบับที่  5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและ 
  ก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก
ฉบับที่  13  ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
TFRIC 5  สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน 
  ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
TFRIC 10  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ลและ
  ก�รด้อยค่�
TFRIC 12  ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร

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



วิทย�กรจำ�นวน 2 ท่�น    1. ผู้เชี่ยวช�ญกฎหม�ยภ�ษีสรรพ�กร และ
           2. ผู้เชี่ยวช�ญก�รเสียภ�ษีท�งอิเล็คทรอนิกส์์ 

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

e-Tax Invoice 
และ e-Receipt ปี 61

อัตราค่าสัมมนา

 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

•	 ทัศนคติในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
•	 ตัวอย่างใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
	 	 -	 ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ	PDF/A-3
	 	 -	 ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ	XML
•	 ทางเลือกในการจัดทำาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
	 		ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
•	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 -	 ระเบียบกรมสรรพากร	ว่าด้วยการจัดทำา	ส่งมอบ	และ
	 	 				เก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
											ใบรับอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560
•	 การยื่นคำาขอ
•	 การจัดทำาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
•	 การส่งมอบ
•	 การส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
•	 การเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
	 		ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
•	 การจัดทำารายงานภาษี
•	 ผู้ให้บริการ	(SERVICE	PRoVIDER)
•	 การยกเลิกใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
	 		ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
•	 การแจ้งเปลี่ยนแปลง

•	 ระเบียบกรมสรรพากร	ว่าด้วยการจัดทำา	ส่งมอบ	และ
					เก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ								 
					E-TAX	InVoICE	By	EMAIL	พ.ศ.	2560
•	 การยื่นคำาขอ
•	 การจัดทำาและส่งมอบใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
•	 การเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
•	 การเปลี่ยนแปลง	การยกเลิก	และการเพิกถอนการจัดทำา
	 		ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
•	 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำา	ส่งมอบและเก็บรักษา
	 		ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
•	 ความรู้พื้นฐานทางเทคนิค
	 	 -	 ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
	 	 				การส่ือสารท่ีจำาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง
	 	 -	 เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ	(CRyPTogRAPhy)
	 	 -	 เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ
	 	 				(PUBLIC	KEy	InFRASTRUCTURE	:	PKI)
	 	 -	 องค์ประกอบของ	PUBLIC	KEy	InFRASTRUCTURE
	 	 -	 ตัวอย่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	(ELECTRonIC	
	 	 				CERTIFICATE)
	 	 -	 ลายมือชื่อดิจิทัล	(DIgITAL	SIgnATURE)
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหาประเด็นข้อสงสัยในทางปฏิบัติ

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำา ส่งมอบ 
และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

Update สุดๆ!! ระเบียบและประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับ e-Tax Invoice และ e-Receipt 
ท่ีออกใน ปี 61 (ถึงเดือนกันยายน 2561) ตัวแทนในการจัดทำาและส่งมอบใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิคส์ (SERVICE PROVIDER)

พิเศษสุด!! ถาม ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง (15.15 น. - 17.15 น.)



  

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

TFRS 15 
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า 
(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญขี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันศุกร์ที่ 21 กันย�ยน 2561   9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

•	 วัตถุประสงค์
•	 ก�รบรรลุวัตถุประสงค์
•	 ขอบเขต
•	 ก�รรับรู้ร�ยก�ร
•	 ก�รระบุสัญญ�
•	 ก�รรวมสัญญ�
•	 ก�รเปลี่ยนแปลงสัญญ�
•	 ก�รระบุภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
  - ข้อตกลงในสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�
  - สินค้�หรือบริก�รที่แตกต่�งกัน
•	 ก�รแล้วเสร็จของภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
  - ภ�ระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเวล�ใดเวล�หนึ่ง
  - ภ�ระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จ ณ เวล�ใดเวล�หนึ่ง
  - ก�รวัดระดับคว�มก้�วหน้�ของก�รปฏิบัติต�มภ�ระที่ต้อง
   ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
•	 ก�รวัดมูลค่�
•	 ก�รกำ�หนดร�ค�ของร�ยก�ร
  - สิ่งตอบแทนผันแปร
  - ก�รมีองค์ประกอบเกี่ยวกับก�รจัดห�เงินที่มีนัยสำ�คัญ
   ในสัญญ�
  - สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
  - สิ่งตอบแทนที่จ่�ยให้ลูกค้�

•	 ก�รปันส่วนร�ค�ของร�ยก�รให้ภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
  - ก�รปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ข�ยแบบเอกเทศ
  - ก�รปันส่วนส่วนลด
  - ก�รปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปร
•	 ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ของร�ยก�ร
•	 ต้นทุนของสัญญ�
•	 ต้นทุนส่วนเพิ่มในก�รได้ม�ซึ่งสัญญ�
•	 ต้นทุนก�รทำ�ให้แล้วเสร็จต�มสัญญ�
•	 ก�รตัดจำ�หน่�ยและก�รด้อยค่�
•	 ก�รแสดงร�ยก�ร
•	 ก�รเปิดเผยข้อมูล
•	 สัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�
  - ก�รจำ�แนกร�ยได้
  - ยอดคงเหลือของสัญญ�
  - ภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
  - ร�ค�ของร�ยก�รที่ปันส่วนให้กับภ�ระที่ต้องปฏิบัติที่เหลืออยู่
•	 ดุลยพินิจที่มีนัยสำ�คัญในก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น
 ท�งก�รเงินฉบับนี้
  - ก�รกำ�หนดจังหวะเวล�ของก�รแล้วเสร็จ 
   ของภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
  - ก�รกำ�หนดร�ค�ของร�ยก�รและจำ�นวนที่ปันส่วน 
   ให้กับภ�ระที่ต้องปฏิบัติ
•	 สินทรัพย์ที่รับรู้จ�กต้นทุนของก�รได้ม�ซึ่งสัญญ�หรือต้นทุน
 ในก�รปฏิบัติต�มสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�
•	 วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรน

ถามตอบปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.15 น. - 17.15 น.)

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



  

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันจันทร์ที่ 24 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชด�ภิเษก)

ผศ. วิภ�ด� ตันติประภ�
เลข�นุก�รและกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

งบกระแสเงินสดเบื้องต้น
สำาหรับผู้เริ่มจัดทำา
STATEMENT OF CASH FLOWS 
WORKSHOP

 •	ข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) 
 •	ประเด็นที่สำ�คัญของก�รจัดทำ�งบกระแสเงินสด
 •	ขั้นตอนก�รจัดทำ�งบกระแสเงินสดโดยวิธีท�งตรงและท�งอ้อม
 •	ข้อควรระวังในก�รจัดทำ�
 •	ฝึกปฏิบัติก�รจัดทำ�งบกระแสเงินสดโดยวิธีท�งตรงและท�งอ้อม

ผู้เข้าสัมมานาหลักสูตรนี้ทุกท่าน : กรุณานำาเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนา เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหม�ะกับ : 
 นักบัญชีที่ต้องการเรียนรู้ 
 การจัดทำางบกระแสเงินสดขั้นเบื้องต้น
 โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

 4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



  

TFRS 15
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
(การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
อ�จ�รย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน 
อดีตประธ�นและหุ้นส่วนของสำ�นักง�นตรวจสอบบัญชีส�กลขน�ดใหญ่

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันอังค�รที่ 25 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ภาพรวม 
ขอบเขต 
ลักษณะที่สำาคัญ
 •	 ขั้นที่	1	:	ระบุสัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	 -	 การระบุสัญญา
	 	 -	 การรวมสัญญา
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงสัญญา
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นสัญญาที่แยกต่างหาก
	 	 -	 กรณีไม่รับรู้เป็นสัญญาที่แยกต่างหาก
 •	 ขั้นที่	2	: ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ	(Performance	obligation)	
 •	 ขั้นที่	3	: กำาหนดราคาของรายการ	(Transaction	Price)
	 	 -	 สิ่งตอบแทนผันแปร
	 	 -	 หนี้สินที่เกิดจากการจะจ่ายชำาระคืน	(Refunds)
	 	 -	 การจำากัดประมาณการสิ่งตอบแทนที่ผันแปร
	 	 -	 การนำาสิ่งตอบแทนผันแปรมาประเมินใหม่
	 	 -	 การบันทึก	“จำานวนขั้นต่ำา”	ของ	Variable	Consideration
	 	 -	 การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ
	 	 	 ในสัญญา
	 	 -	 สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า
 •	 ขั้นที่	4	:	ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัต ิ
	 	 ที่รวมอยู่ในสัญญา
	 	 -	 การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
	 	 -	 การประมาณการราคาขายแบบ	Standalone	 
	 	 	 กรณีไม่มีราคาที่สังเกตได้โดยตรง
	 	 -	 การปันส่วนส่วนลด
	 	 -	 การปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปร
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการ
 •	 ขั้นที่	5	:	รับรู้รายได้เมื่อ	(When)	หรือขณะที่	(as)
	 	 กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
	 	 -	 การแล้วเสร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	 -	 ภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จ	ในตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
	 	 -	 การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระ
	 	 	 ที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
	 	 -	 วิธีวัดระดับความก้าวหน้า
	 	 -	 ค่าวัดความก้าวหน้าที่สมเหตุสมผล

 •	 การให้สิทธิลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม	(Customer	Options)
	 	 -	 แนวทางการประมาณการราคาขายแบบ	Standalone	
	 	 	 ของ	option	ที่ให้	Material	Right	(TFRS	15.B42)
	 	 -	 Volume	Discounts
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการที่ออกแต้ม
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการอื่นเท่านั้น
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงราคาของรายการ	(TFRS	15.90)
	 	 -	 Practical	Expedient	สำาหรับการปันส่วนราคาของ
	 	 	 รายการให้กับ	Material	Right	ท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการในอนาคต
	 	 -	 Warranty	obligations
	 	 -	 สิทธิซื้อคืนสินค้า
	 	 -	 License
	 	 -	 Sales-Based	or	Usage-Based	Royalties
	 	 -	 Principal	vs	Agent	TFRS	15.B35	การประเมินว่า
	 	 	 กิจการเป็น	Principal	หรือ	Agent
	 	 -	 ต้นทุนของสัญญา	(Contract	Costs)	-	ต้นทุนส่วนเพิ่ม
	 	 	 ในการได้มาซึ่งสัญญา	(Incremental	Costs	of	obtaining	
	 	 	 a	Contract)
	 	 -	 ต้นทุนการทำาให้แล้วเสร็จตามสัญญา	
	 	 	 (Costs	to	fulfill	a	contract)
	 	 -	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา
	 	 -	 การด้อยค่าของ	Contract	Cost	Assets
	 •	 การแสดงรายการ	
	 •	 การเปิดเผยข้อมูล
	 •	 วันท่ีมีผลบังคับใช้และแนวปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง
	 •	 ถาม	-	ตอบปัญหา



  

 •	 การให้สิทธิลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม	(Customer	Options)
	 	 -	 แนวทางการประมาณการราคาขายแบบ	Standalone	
	 	 	 ของ	option	ที่ให้	Material	Right	(TFRS	15.B42)
	 	 -	 Volume	Discounts
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการที่ออกแต้ม
	 	 -	 Customer	Loyalty	Program	กรณี	แต้ม	Redeemed	
	 	 	 โดยกิจการอื่นเท่านั้น
	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงราคาของรายการ	(TFRS	15.90)
	 	 -	 Practical	Expedient	สำาหรับการปันส่วนราคาของ
	 	 	 รายการให้กับ	Material	Right	ท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการในอนาคต
	 	 -	 Warranty	obligations
	 	 -	 สิทธิซื้อคืนสินค้า
	 	 -	 License
	 	 -	 Sales-Based	or	Usage-Based	Royalties
	 	 -	 Principal	vs	Agent	TFRS	15.B35	การประเมินว่า
	 	 	 กิจการเป็น	Principal	หรือ	Agent
	 	 -	 ต้นทุนของสัญญา	(Contract	Costs)	-	ต้นทุนส่วนเพิ่ม
	 	 	 ในการได้มาซึ่งสัญญา	(Incremental	Costs	of	obtaining	
	 	 	 a	Contract)
	 	 -	 ต้นทุนการทำาให้แล้วเสร็จตามสัญญา	
	 	 	 (Costs	to	fulfill	a	contract)
	 	 -	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา
	 	 -	 การด้อยค่าของ	Contract	Cost	Assets
	 •	 การแสดงรายการ	
	 •	 การเปิดเผยข้อมูล
	 •	 วันท่ีมีผลบังคับใช้และแนวปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง
	 •	 ถาม	-	ตอบปัญหา

มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 61
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพุธที่ 26 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
ฉบับที่ 2  สินค้�คงเหลือ
ฉบับที่ 8  นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด
ฉบับที่ 10  เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
ฉบับที่ 20  ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล
ฉบับที่ 21  ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
ฉบับที่ 24  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 33  กำ�ไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34  งบก�รเงินระหว่�งก�ล
ฉบับที่ 37  ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2  ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 8  ส่วนง�นดำ�เนินง�น
ฉบับที่ 13  ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
ถ�ม – ตอบ ปัญห�

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 61 
สำาหรับกิจการ PAEs

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



•	 อากรแสตมป์	คืออะไร	มีลักษณะสาระสำาคัญอย่างไร	 
	 มีกี่ประเภท
•	 ตราสารมีกี่ประเภท	ต้องเสียอากรแสตมป์เท่าใด	 
	 ใครต้องเสีย	ใครต้องขีดฆ่า
•	 ตราสารแต่ละประเภทกบัสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึง 
	 มีอะไรบ้าง	มีข้อเหมือน	ข้อแตกต่างกันอย่างไร
•	 ตราสารที่ยกเว้นอากรแสตมป์		
	 ตามบัญชีอากรแสตมป์	พระราชบัญญัติ
	 หรือ	พระราชกฤษฎีกา	มีอะไรบ้าง
•	 ตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินตามประกาศของอธิบด ี
	 กรมสรรพากรมีอะไรบ้าง
•	 การเสียอากรแสตมป์บริบูรณ์	มีวิธีการเสียอย่างไร	 
	 มีปัญหาทางปฏิบัติ	การตีความของสรรพากร	และ 
	 ศาลว่าอย่างไร
•	 สัญญาที่ถือเป็นตราสารมีลักษณะและสาระสำาคัญ 
	 อย่างไร	สัญญาที่ทำาในประเทศ	ต่างประเทศ	ต่างท้องที่																 
	 ที่ต้องเสนอสนองให้ตรงกัน	เมื่อใดจึงถือว่า 
	 ทำาสัญญาแล้ว

วันที่ เวล� สถ�นที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันย�ยน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำ�บัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

อากรแสตมป์
      ที่นักบัญชีต้องรู้
อ�จ�รย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ผู้พิพ�กษ�อ�วุโสศ�ลอุทธรณ์
อ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญกฏหม�ยธุรกิจ

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	 เดิมไม่ได้เสีย	เสียไม่ครบ	หรือเสียผิดวิธี	จะแก้ไข 
	 ให้ถูกต้องภายหลังได้หรือไม่	ภายในเวลาเท่าใด	 
	 ด้วยวิธีใด
•	 ปิดอากรแสตมป์ย้อนหลังได้หรือไม่
	 และมีข้อสังเกตอย่างไร	พร้อมตัวอย่าง 
	 คำาพิพากษาฎีกา
•	 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานบังคับให้ลูกหนี ้
	 ชำาระหนี้ไม่ได้นั้น	มีกรณีใดบ้าง	พร้อมตัวอย่าง 
	 คำาพิพากษาฎีกา
•	 ตราสารที่ไม่เสีย	เสียไม่ครบ	แต่ใช้เป็นพยานหลักฐาน 
	 บังคับให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ได้	มีกรณีใดบ้าง	 
	 พร้อมตัวอย่างคำาพิพากษาฎีกา
•	 เมื่อเสียเกินหรือเสียโดยไม่ต้องเสีย	จะขอคืน 
	 อากรแสตมป์ได้หรือไม่	ขออย่างไร	เมื่อใด
•	 ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง	 
	 มีโทษจำาคุกหรือไม่	เปรียบเทียบปรับได้หรือไม่
•	 ผู้ทำาบัญชีต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยหรือไม่
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหาอากรแสตมป์

แพ้คดีและเสียสิทธิ์
เพราะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง

ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)



CPD
ผู้ทำ�บัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

เจาะลึก TFRS for NPAEs 
ปี 61 ทั้งฉบับ

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมม�นนท์
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบัญขี สภ�วิช�ชีพบัญชีฯ
อ�จ�รย์ประจำ�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

รหัส
หลักสูตร วันที่ วันที่ เวล� สถ�นที่

A 03 วันที่ 1 วันเส�ร์ที่ 28 กรกฎ�คม 2561    9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

(สี่แยกอโศก ติดห้�งเทอมินอล 21)

A 04 วันที่ 2 วันเส�ร์ที่ 29 กันย�ยน 2561   9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

(สี่แยกอโศก ติดห้�งเทอมินอล 21)

•	 คว�มเป็นม�และวัตถุประสงค์
•	 ขอบเขต
•	 กรอบแนวคิด
•	 ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
•	 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณ
 ก�รท�งบัญชีและก�รแก้ไขข้อผิดพล�ด
•	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
•	 ลูกหนี้
•	 สินค้�คงเหลือ
•	 เงินลงทุน
•	 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
•	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
•	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
•	 ถ�ม – ตอบ ปัญห�

•	 ต้นทุนก�รกู้ยืม
•	 สัญญ�เช่�
•	 ภ�ษีเงินได้
•	 ประม�ณก�รหนี้สินและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น
•	 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
•	 ร�ยได้
•	 ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์
•	 สัญญ�ก่อสร้�ง
•	 ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ
 อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
•	 ถ�ม – ตอบ ปัญห�

อัตราค่าสัมมนา

 วันละ1,900 บาท

(รวม VAT แล้ว)

1,775.70 บาท + 124.30 บาท

รวมชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

DAY 1 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



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

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

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




