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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

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

สัมมนา
พฤศจิกายน 2561

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”



รหัสหลักสูตร A 36

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 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

•	 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



รหัสหลักสูตร A 30

จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด
อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

(สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ)

CPD
ผู้ทำาบัญชี 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

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 17

TFRS ใหม ่ที่ควรรู ้

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 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

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในอนาคต

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



รหัสหลักสูตร A 14

อัตราค่าสัมมนา

 6,000 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,607.48 บาท + 392.52 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 

(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้

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



รหัสหลักสูตร A 04,06

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

TFRS 15 
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)

รุ่นที่ 1 รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญขี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 3 ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
 กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัส
หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 04 รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561   9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 
(สุขุมวิท 22)

A 06 รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

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
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วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

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	2561	
	 -	 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	61	
•	 แนวทางการตรวจสอบของสรรพากรปี	2561

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

อาจารย์ สมชาย แสงรัตนมณีเดช
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

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
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วิทยากรจำานวน 2 ท่าน    1. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร และ
           2. ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิกส์์ 

CPD
ผู้ทำาบัญชี 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 เวลา สถานที่

วันจันทร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

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

พิเศษสุด!! ถาม ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง (15.15 น. - 17.15 น.)
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CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
และการบริหารกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows Analysis 
and Cash Flows Management

อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
อดีต CFO ของบริษัทข้ามชาติและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

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

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)
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CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี วันละ 7.00 ชม.

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำ�หรับองค์กรที่มิใช่สถ�บันท�งก�รเงิน
TFRS 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

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
และ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

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

(สุขุมวิท 22)

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
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TFRS ปี 62
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญขี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

(ระหว่างสุขุมวิท 13 และ 15)

อัตราค่าสัมมนา

5,500 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,140.19 บาท + 359.81 บาท

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

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

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 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
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TFRS 15
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
(การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
อาจารย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน 
อดีตประธานและหุ้นส่วนของสำานักงานตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 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

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
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ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านภาษีสรรพากรที่เกี่ยวเนื่องกับ
 TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 

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

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 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



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437
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รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิดจากการตรวจสอบของสรรพากรและวิธีป้องกัน

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

รายจ่ายต้องห้าม
ที่มักผิดและเทคนิคการป้องกัน
อาจารย์ สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 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



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)




