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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

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

สัมมนา
พฤษภาคม 2561

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”



รหัสหลักสูตร A 31

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ใหม่ล่าสุด : การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีให้เช่าแบบลีสซิ่ง ตาม ท.ป.259 
และกรณีให้เช่าแบบอื่นๆ ความเหมือนและความต่าง ข้อยกเว้น และข้อควรระวัง

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

ครบครัน
ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 61

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

•	 หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้	ณ	ที่จ่าย	ตามมาตรา	50		
	 มาตรา	69	ทวิ	มาตรา	69	ตรี	และ	มาตรา	3	เตรส
•	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายกับเงินได้พึงประเมิน	
	 ตามมาตรา	40(1)	-	40(8)
•	 หลักการจัดเก็บ	และ	เครดิตภาษี
•	 ขายพร้อมบริการ
•	 ขายสินค้า	หรือบริการทางภาษีหรือขายพร้อมบริการ	
	 หรือขายพร้อมขนส่ง
•	 ขายสินค้าเป็นปกติและรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง
•	 ความแตกต่างของการขายสินค้าและรับขนส่งสินค้า	
	 โดยรวมราคา	หรือแยกเก็บค่าขนส่งต่างหาก
•	 รับจ้างผลิตสินค้าตามคำาสั่งของลูกค้า	(ไม่ใช่ผู้ผลิตขาย)
•	 ออกใบเสร็จรับเงิน	ใบกำากับภาษีอย่างไร	
	 ไม่ถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย
•	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายออกให้ครั้งเดียว	หรือออกให้ตลอดไป
•	 ปัญหาการจ่ายค่าเช่า	ค่าโรงแรม	ค่าขนส่ง	ค่าที่ปรึกษา		
	 ค่าซ่อมแซม	ค่าโฆษณา	ค่าดอกเบี้ย		เงินปันผล		
	 เงินส่วนแบ่งกำาไร	และส่งเสริมการขาย
•	 ปัญหาการหัก	ณ	ที่จ่าย	กรณีจ่ายเงินตามสัญญาเช่า	
	 ทางการเงิน	ต้องหักหรือไม่ต้องหัก
•	 ส่งเสริมการขาย	ชิงโชค	ประกวด	แข่งขัน

•	 ส่วนลดการค้า	ส่วนลดเงินสด	ส่วนลดตามเป้า		
	 ค่ารับจ้างทำาของ	ค่าซ่อม	ค่าก่อสร้าง	ค่าวัสดุ
•	 ค่าขนส่ง
•	 ค่าเบี้ยประกันภัย
•	 ค่านายหน้า
•	 จ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศ	หักอย่างไร
•	 การขายอสังหาริมทรัพย์
•	 การจ่ายเงินได้ค่าลิขสิทธิ์	ค่าสิทธิ
•	 ดอกเบี้ยหรือเงินที่มีลักษณะทำานองเดียวกับดอกเบี้ย
•	 การจ่ายเงินของรัฐบาล	องค์การของรัฐบาล
•	 เงินทดรองจ่าย
•	 การจ่ายเงินได้ให้บุคคลธรรมดาและอื่นๆ
•	 การคำานวณภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย
•	 การหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	เป็นกรณีเฉพาะ
•	 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย		
	 และการกรอกรายการตามแบบ
•	 การจัดทำาบัญชีและแจ้งข้อความเกี่ยวกับการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย
•	 การแจ้งข้อความรายละเอียดเก่ียวกับผู้มีเงินได้ที่เป็นคนต่างด้าว
•	 กรณีไม่ต้องหักภาษี	ณ	ที่จ่าย
•	 การขอคืนภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	ดอกเบี้ยจากการขอคืน

อัตราค่าสัมมนา

4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายภาษีสรรพากร



วิทยากรจำานวน 2 ท่าน    1. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร และ
           2. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร 

รหัสหลักสูตร A 17

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

e-Tax Invoice 
และ e-Receipt ปี 61

อัตราค่าสัมมนา

 4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

•	 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 
ตัวแทนในการจัดทำาและส่งมอบใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิคส์ (SERVICE PROVIDER)
พิเศษสุด!! ถาม ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง (16.15 น. - 17.15 น.)



รหัสหลักสูตร A 14

อัตราค่าสัมมนา

 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

บัญชีการเงิน
ที่ผู้บริหารต้องรู้
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	ประเภทของงบการเงินสำาหรับการบริหารงาน	เช่น		
	 	 งบแสดงฐานะการเงิน		งบกำาไรขาดทุนและ	
	 	 งบกระแสเงินสด
	 •	รายการที่สำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน		
	 	 และหลักการบัญชีที่อยู่เบื้องหลัง
	 	 รายการสำาคัญ	เช่น	ลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือ		
	 	 เจ้าหนี้การค้า
	 •	หลักการรับรู้รายได้
	 •	ข้อควรพิจารณาในการรับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
	 •	หลักการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เช่น	ที่ดิน	อาคาร		
	 	 อุปกรณ์	ของบริษัท	
	 •	การตัดสินใจลงทุนของโครงการ	และการด้อยค่า	
	 	 ของทรัพย์สิน

	 •	nPv	(net	Present	value)	และ	irr		
	 	 (internal	rate	of	return)	กับการตัดสินใจลงทุน
	 •	การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ		
	 	 ผลกระทบต่อกำาไรขาดทุน
	 •	ความสำาคัญของหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้
	 •	ความเหมือนและความต่างของรายจ่ายลงทุน		
	 	 vS	รายจ่ายการดำาเนินงาน	กับการสะท้อน	
	 	 รายการบัญชี
	 •	งบประมาณดำาเนินงานและงบประมาณลงทุน		
	 	 กับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
	 •	สัญญาณเตือนภัยจากงบการเงิน
	 •	ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแต่งตัวเลขทางการบัญชี
	 •	ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - ผู้สนใจทั่วไป



สารพันปัญหา ใบกำากับภาษี
ภาษีซื้อต้องห้าม และวิธีแก้ไข 

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

รหัสหลักสูตร A 30

อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

•	 ภาษีซื้อต้องห้าม
•	 หน้าตาของใบกำากับภาษีปลอมเป็นประการใด
•	 เทคนิคการตรวจสอบใบกำากับภาษีปลอม
•	 ลักษณะของใบกำากับภาษีที่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
•	 ภาษีซื้อประเภทที่สามารถขอคืนได้ตามหลักเกณฑ์ของ	
	 กรมสรรพากร
•	 ไม่มีใบกำากับภาษี
•	 ใบกำากับภาษีเป็นชื่อบุคคลอื่น
•	 ใบกำากับภาษีมีการแก้ไข
•	 ภาษีซื้อจากรถยนต์นั่งและรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน	10	คน	
•	 ภาษีซื้อที่สามารถใช้เป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไรสุทธ	ิ
	 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
•	 วิธีปฏิบัติสำาหรับภาษีซื้อตามใบกำากับภาษีที่ได้รับมาช้า	
	 เกินกว่า	6	เดือน
•	 ภาษีซื้อสวัสดิการพนักงาน
•	 ภาษีซื้อจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย
•	 ใบกำากับภาษีค่าอาหาร	ค่าโรงแรม	เป็นภาษีซื้อค่ารับรอง	
	 ใช่หรือไม่
•	 ปัญหาภาษีซื้อจากการบริจาคสินค้า
•	 วิธีจำาแบบง่ายๆ	สำาหรับการใช้ใบกำากับภาษีที่พิมพ์จาก	
	 โรงพิมพ์	และใบกำากับภาษีที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
•	 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำา	ส่งมอบและเก็บรักษา	
	 ใบกำากับภาษีตามประมวลรัษฎากร

•	 การออกใบกำากับภาษีเต็มรูป	และสาระสำาคัญของ	
	 ใบกำากับภาษีเต็มรูป
•	 เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้ามีความจำาเป็นหรือไม่	
•	 กรณีสำานักงานใหญ่เป็นผู้ออกใบกำากับภาษีจะต้องระบ	ุ
	 รหัสสถานประกอบการหรือไม่
•	 การออกใบกำากับภาษีอย่างย่อ
•	 การออกใบกำากับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
•	 การขายสินค้า	หรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	 แต่ไม่ต้องออกใบกำากับภาษี
•	 การใช้ใบกำากับภาษี	กรณีได้รับมาไม่ตรงเดือนที่ออกใบกำากับ	
	 ภาษี
•	 วิธีปฏิบัติ	กรณีใบกำากับสูญหาย	เสียหาย
•	 แนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร	กรณีการจัดทำา/เก็บรักษา	
	 ใบกำากับภาษีที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	
	 ตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่	ป.121/2545
•	 ระเบียบกรมสรรพากร	ว่าด้วยการจัดทำา	ส่งมอบ	และ	
	 เก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	และ	
	 ใบรับอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560
•	 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถขอออกใบกำากับภาษี	
	 อิเล็กทรอนิกส์
•	 ขั้นตอนการสมัครเพื่อขอออกใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
•	 วิธีการออก	ส่งมอบ	และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

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

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

อัตราค่าสัมมนา

4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



หลักสูตรนี้เหมาะกับ : 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - ผู้สนใจทั่วไป

รหัสหลักสูตร A 15

บัญชีบริหาร
ที่ผู้บริหารต้องรู้
ดร. วศธร ชุติภิญโญ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 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



วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

•	 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับกิจการ	คืออะไร		
	 และจะพิสูจน์อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
•	 การพิสูจน์หลักฐานให้สรรพากรยอมรับทำาอย่างไร	
	 เมื่อไม่มีใบเสร็จ	หรือพิสูจน์ผู้รับไม่ได้
•	 สำาเนาบัตรประชาชนกับการบันทึกรายจ่าย	
	 และพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ	
•	 ปัญหาเกี่ยวกับการนำาภาษีซื้อต้องห้ามมาลง	
	 เป็นรายจ่ายทางภาษีอากร
•	 การลงรายจ่ายต้องห้ามกรณีใดบ้าง	ที่มักผิดพลาด	
	 และสรรพากรตรวจพบ
•	 การตีราคาสินค้าคงเหลือ	หรือทำาลายสินค้า	
	 ให้สรรพากรยอมรับ	
•	 ภาระภาษีกับการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นหรือตำ่าลง
•	 ค่าซ่อมแซม
	 -	 การซ่อมแซมกรณีใดเข้าข่ายต้องบันทึก	
	 	 เป็นทรัพย์สินถาวร	เพื่อตัดค่าเสื่อมราคา
	 -	 การซ่อมแซมกรณีใดที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย	
	 	 ประจำาปีทั้งจำานวน
•	 เทคนิคบริจาคอย่างไรเป็นรายจ่ายได้สูงสุดทางภาษีอากร
•	 ความเหมือนและความต่าง	ค่ารับรอง	
	 หรือส่งเสริมการขายหรือรายจ่ายส่วนตัว
•	 ผลเสียหายที่มีการประกันภัยไว้และขาดทุนสะสมยกมา
•	 รายจ่ายเก่ียวกับรถยนต์น่ัง	ควรทำาอย่างไรให้ได้ประโยชน์สงูสดุ	
•	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน	ทำาอย่างไร
	 เป็นรายจ่ายได้	เช่น
	 -	 ค่าใช้จ่ายจัดเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน		 	 	 	
	 	 และค่าของขวัญให้ลูกค้า
	 -	 ค่าที่พัก	ค่านำ้ามันรถยนต์	จ่ายเบี้ยเลี้ยงอย่างไร	
	 	 ไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับสรรพากร
	 -	 ค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัว		 	 	
	 	 ประกันชีวิตพนักงานและกรรมการ

วางแผนรายจ่ายต้องห้าม
ให้สรรพากรยอมรับ

	 -	 ค่าเครื่องแบบให้พนักงาน	สวัสดิการที่พัก	อาหาร	และ	รถรับส่ง
	 -	 ค่าครองชีพ	ค่าวิชาชีพ	เบี้ยขยัน	เงินประกันสังคม
	 -	 ค่าลดหย่อนต่างๆ	ของผู้บริหารและพนักงาน
	 -	 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
	 -	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)
	 -	 พาพนักงานไปท่องเที่ยวประจำาปี
	 -	 ค่าฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน	ค่าศึกษาดูงาน	ได้ทุนเรียนต่อ
	 -	 ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท
	 -	 เป็นสมาชิกในสถานที่ต่างๆ	เช่น	สปอร์ตคลับ	สนามกอล์ฟ	
	 	 และสถานบันเทิง	ตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่	ป.	56/2538
	 -	 เงินโบนัส	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	เงินประจำาตำาแหน่ง
	 -	 ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
	 -	 ค่าพาหนะเดินทางไปท่องเที่ยวประจำาปี	การเลี้ยงอาหาร	
	 	 ให้กับพนักงานในเทศกาลพิเศษต่างๆ	
	 -	 เงินช่วยงานต่างๆ	ให้กับพนักงาน	ลูกค้า	และคนที่ติดต่อธุรกิจ	
	 	 กับบริษัทฯ		
•	 รายจ่ายที่ได้สิทธิหักเพิ่ม
	 -	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอะไรบ้าง		
	 	 ที่มีสิทธิลงเป็นรายจ่ายได้	2-3	เท่า	สำาหรับปี	2560	
	 -	 กำาหนดการจ้างคนพิการเข้าทำางานอย่างไรจึงลงเป็นรายจ่าย	
	 	 ได้	2-3	เท่า
•	 การด้อยค่าของสนิทรพัย์	(impairment)	การสญูหายของสนิค้าหรอื	
	 ทรัพย์สินระหว่างปีและสิ้นปี
	 -	 การสูญหายของนำ้าหนักวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
	 -	 การทำาลายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อลงรายจ่าย
	 -	 การเสื่อมสภาพของสินค้าหรือทรัพย์สิน
•	 หนี้สูญ	การด้อยค่าของเงินลงทุน
•	 เช่า	เช่าซื้อ	หรือลีสซิ่ง	ความเหมือนหรือความต่าง	ในมุมมองสรรพากร
•	 ปัญหาประมาณการกำาไรสุทธิตามแบบ	ภ.ง.ด.51		
	 ขาดไปเกิน	25%	โดยไม่มีเหตุอันสมควร	และข้อพึงระวังสำาหรับปี	60	
•	 แนวทางการตรวจสอบของสรรพากรปี	2561

ด่วนสุดๆ!! หลักเกณฑ์รายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สิน สำาหรับ ปี 2560  
ซึ่งหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ตามมติ ครม. 24 มกราคม 2560

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

รหัสหลักสูตร A 22

อาจารย์ สมชาย แสงรัตนมณีเดช
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

4,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

4,205.61 บาท + 294.39 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 16

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 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.

การเงินที่สำาคัญ
สำาหรับผู้บริหาร
อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย
อดีตผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เเละ นิด้า

เป้าหมายขององค์กร
โครงข่ายการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป้าหมายและกิจกรรมในการบริหารการเงิน
งบจ่ายลงทุนและขั้นตอนในการวิเคราะห์
โครงการลงทุน
	 -	 การวิเคราะห์ด้านตลาด
	 -	 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
	 -	 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
	 -	 ระยะเวลาคืนทุน	
	 	 (Payback	Period)
	 -	 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	
	 	 (net	Present	value	:	nPv)
	 -	 อัตราผลตอบแทนลดค่า	
	 	 (internal	rate	of	return	:	irr)
	 -	 ดัชนีการทำากำาไร	
	 	 (Profitability	index	:	Pi)

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน
	 -	 ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
	 -	 การคำานวณหาต้นทุนเงินทุนของกิจการ
	 -	 ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	
	 	 (Weighted	Average	cost	of	capital	:		 	
	 	 WAcc)
	 -	 ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
	 -	 แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการจัดหาเงินทุนสำาหรับ	
	 	 เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง
	 -	 หลักการบริหารเงินสด
	 -	 หลักการบริหารลูกหนี้การค้า
	 -	 หลักการบริหารสินค้าคงคลัง
ถาม - ตอบ ปัญหา

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - ผู้สนใจทั่วไป

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

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

      วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 และ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

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

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำาบัญชี  บัญชี วันละ 7.00 ชม

ผู้สอบบัญชี (CPA)  บัญชี วันละ 7.00 ชม

การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 2560 (PACK 5)
•	 TFrS	3	 การรวมธุรกิจ	(ปรับปรุง	2560)
•	 TFrS	10	 งบการเงินรวม	(ปรับปรุง	2560)
•	 TFrS	11	 การร่วมการงาน	(ปรับปรุง	2560)
•	 TFrS	12	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
	 	 	 ในกิจการอื่น	(ปรับปรุง	2560)
•	 TAS	 27	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	(ปรับปรุง	2560)
•	 TAS	 28	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และการร่วมค้า	
	 	 	 (ปรับปรุง	2560)

หลักสูตรนี้สามารถ
แยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

ศึกษาการจัดทำางบการเงินรวมขั้นเบื้องต้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 2560 (PACK 5) 

ประเด็นปัญหาและข้อควรระวัง

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย  
และกิจการร่วมค้า
	 •	 งบการเงินรวม	กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย	
	 	 ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	 •	 งบการเงินรวม	กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย	
	 	 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	 •	 งบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย	กรณีลงทุน	
	 	 ในบริษัทร่วมและหรือกิจการร่วมค้า		
	 	 แต่ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย
	 •	 งบการเงินรวม	กรณีบริษัทย่อยลงทุนในต่างประเทศ
	 •	 งบการเงินรวม	กรณีกิจการมีการซื้อขายหุ้น	
	 	 ในบริษัทย่อยเป็นระยะๆ
	 •	 ตอบประเด็นข้อซักถาม	ในการจัดทำางบการเงินรวม	
	 	 ตาม	(PAcK	5)	(ปรับปรุง	2560)



รหัสหลักสูตร A 19

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

ครบครัน
  กฎหมายลูกหนี้และเช็ค
    สำาหรับนักบัญชี
อาจารย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจ

 กฎหมายลูกหนี้

•	 หนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร
•	 เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ได้เมื่อใด
•	 เมื่อใดจึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัด	แล้วลูกหนี้ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี	้
	 อะไรบ้าง	เช่น	เสียดอกเบี้ย	ถูกปรับ	และอื่นๆ
•	 ลูกหนี้ชำาระหนี้อย่างไรจึงถูกต้องสมบูรณ์	เช่น	ชำาระที่ไหน	
	 ชำาระอย่างไร	ชำาระแก่ใคร	
•	 อายุความคืออะไร	เมื่อใดจึงขาดอายุความ	ทำาอย่างไร	
	 จึงจะทำาให้อายุความสะดุดหยุดลง	หรืออายุความสะดุด
	 หยุดอยู่	มีกี่วิธีอะไรบ้าง
•	 การรับสภาพหนี้คืออะไร	ต้องทำาอย่างไร
•	 วิธีการหักกลบลบหนี้ที่ถูกต้อง	มีอย่างไร
•	 หลักเกณฑ์และวิธีการทำาสัญญาประนีประนอมยอมความ
•	 การแปลงหนี้ใหม่	มีหลักเกณฑ์อย่างไร
•	 การโอนสิทธิเรียกร้อง	ทำาอย่างไรจึงถูกต้อง
•	 บุริมสิทธิมีอะไรบ้าง	ใครบ้างเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
•	 หนี้มีประกันเป็นอย่างไร	มีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่นอย่างไร
•	 หนี้คุ้มครองผู้บริโภคต่างจากหนี้ทั่วไปอย่างไร
•	 การชำาระหนี้ด้วยตั๋วเงิน	เช่น	เช็ค	ต่างจากการชำาระหนี้ทั่วไปอย่างไร
•	 การปรับโครงสร้างหนี้	ต้องทำาอย่างไรจึงจะบังคับและลดภาษีได้
•	 ลักษณะของหนี้สูญและวิธีการหักหนี้สูญมีอย่างไร
•	 ประเด็นกฎหมายที่สำาคัญด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับลูกหนี้

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

 กฎหมายเช็ค

•	 เช็คคืออะไร
•	 วิธีดูเช็คนั้นมีความสมบูรณ์ของเช็คตามกฎหมายหรือไม่	
	 ถ้าผู้จ่ายเช็คไม่ลงวันที่ในเช็ค	จะมีผลเสียอย่างไร
•	 เช็คมีกี่ประเภท	อะไรบ้าง
•	 การอาวัล	วิธีอาวัล	ผลของการอาวัล
•	 การโอนเช็ค	มีกี่วิธี	แต่ละวิธีมีผลแตกต่างกันอย่างไร
•	 เช็คแก้ไขคืออะไร	มีผลใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่	ผู้รับเช็ค	
	 ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรับเช็คดังกล่าวอย่างไร
•	 ผู้รับเช็คมีสิทธิปฏิเสธการรับเช็คดังกล่าวโดยขอให้ผู้จ่ายเช็ค	
	 ออกเช็คให้ใหม่ได้หรือไม่
•	 การกำาหนดมิให้นำาเช็คที่มีการแก้ไขหรือขูด	ขีดฆ่่า	
	 เข้าเรียกเก็บในระบบการหักบัญชีเช็ค	
	 จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่	อย่างไร
•	 วิธีการเรียกเงินตามเช็ค	มีกี่วิธี	อะไรบ้างแต่ละวิธีมีผลแตกต่างกัน	
	 อย่างไร
•	 ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบ้าง
•	 วิธีการไล่เบี้ยให้ใช้เงินตามเช็คต้องดำาเนินการอย่างไร
•	 อายุความของคดีเช็ค
•	 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เช็ค
	 -	 ผู้ออกเช็ค
	 -	 ผู้รับเช็ค
•	 การพิจารณาคดีเกี่ยวกับเช็คและตั๋วเงินในศาล		
	 กรณีประเภทใดที่มีผู้ฟ้องร้องและนำาส่งขึ้นมาให้ศาล	
	 พิจารณาคดีเป็นจำานวนมากที่สุดในแต่ละปี
•	 ประเด็นกฎหมายที่สำาคัญด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับเช็ค

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านภาษีสรรพากรที่เกี่ยวเนื่องกับ
 TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 

รหัสหลักสูตร A 01

ความเหมือนและความต่าง
หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร
ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ สาโรช ทองประคำา 
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 3.30 ชม. อื่นๆ 3.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 3.30 ชม. อื่นๆ 3.30 ชม.

-	 Five	STeP	MoDeL	ของบัญชีกับวิธีรับรู้รายได้ของสรรพากร	
	 	ความเหมือนและความต่าง
-	 การระบุสัญญาที่ทำากับลูกค้า
-	 รูปแบบสัญญา	เช่น	ลายลักษณ์อักษร	ด้วยวาจา	หรือประพฤติปฏิบัติ
	 		ทางธุรกรรม	สรรพากรยอมรับแบบไหน
-	 เนื้อหาเชิงพาณิชย์	vS	ไม่เชิงพาณิชย์	
		 	วิธีคิดของบัญชี	vS	สรรพากร
-	 การระบุภาระที่กิจการควรปฏิบัติตามสัญญา
-	 ภาระที่ต้องโอนสินค้า	และ/หรือ	บริการกับการยอมรับของสรรพากร
-	 หนังสือสัญญาหลายภาระ	จะจัดการอย่างไรให้ถูกต้องตามสรรพากร
-	 ภาระที่แยกได้	vS	แยกไม่ได้		
		 บัญชี	vS	สรรพากร
-	 การกำาหนดราคาของรายการ
-	 สิ่งตอบแทนที่กิจการจะได้รับหรือมีสิทธิได้รับกับวิธีคิดของสรรพากร
-	 องค์ประกอบของการจัดหาเงิน	รวมได้หรือไม่	สรรพากรมองอย่างไร
-	 การประมาณการราคาของรายการที่มีลักษณะแปรผัน	เช่น	voLuMe		
				DiScounT	2	วิธี	กับวิถีของสรรพากร
-	 การปันส่วนราคาของรายการให้แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
-	 ราคาขายของแบบเอกเทศ	(STAnD	–	ALone	SeLLing	Price)
				กับมุมมองของสรรพากร
-	 การรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ
-	 การควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้ากับการยอมรับของ
				สรรพากร

-	 รับรู้รายได้ตามรูปแบบของความสำาเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ	
				สรรพากรให้ทำาได้หรือไม่อย่างไร
-	 ประเภทสัญญาเช่าของสรรพากร	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต
-	 สัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบกับมุมมองของสรรพากร
-	 ระบุสัญญาเช่าอย่างไรให้ถูกใจสรรพากร
-	 สิทธิและภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์สรรพากรวัดอย่างไร
-	 สิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ทำาได้หรือไม่ในมุมมอง
	 	ของสรรพากร
-	 อายุสัญญาเช่ากับประเด็นของสรรพากร
-	 ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า	บันทึกบัญชีต่างกันกับการยอมรับของสรรพากร
-	 ประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมมองของประมวลรัษฎากร
		 เพื่อค้า	vS	เพื่อขาย
		 ตราสารหนี้	vS	ตราสารทุน
		 มูลค่ายุติธรรม	(FAir	vALue)	vS	มูลค่าที่จะได้รับ	(neT	reALizAbLe		
				vALue)	vS	ราคาตลาด	(MArKeT	Price)	กับมุมมองของสรรพากร
-	 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(iMPAirMenT)	ของเครื่องมือ
				ทางการเงินกับการยอมรับของสรรพากร
-	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง	(heDge	AccounTing)	ภาษีมีวิธีมอง
				อย่างไร
-	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	:	บัญชี	vS	ภาษี
-	 ราคาทุนตัดจำาหน่าย	(AMorTizeD	coST)	สรรพากรรับได้หรือไม่อย่างไร
-	 ประเด็นด้านภาษีสรรพากรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ	TFrS	9,	TFrS	15	
				และ	TFrS	16

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



แผนที่ 
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22)

 โทร 02-059-5555

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437



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)




