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“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”
ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD

ผู้ทำ�บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

รหัสหลักสูตร A 27

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

อื่นๆ 7.00 ชม.

รู้ทัน รู้ครบ กฎหมายใหม่
ปี 61 และแนวโน้ม ปี 62
อาจารย์ สาโรช ทองประคำ�
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ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
วันที่

เวลา

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ Transfer Pricing ปี 62 หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อควรระวัง
Update อัตราภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายใหม่
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปี 61 อย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด

รหัสหลักสูตร A 33

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

อื่นๆ 7.00 ชม.

เทคนิควางแผนภาษี
เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ
อาจารย์ สมชาย แสงรัตนมณีเดช

BOI

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.
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สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

ผลกระทบของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ปี 59
(บังคับใช้ 25 มกราคม 60) ต่อการคำ�นวนภาษีและประโยชน์เพิ่ม
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคำ�นวณภาษี และสิทธิประโยชน์
ของกิจการที่ได้รับ BOI
• ประเด็นที่ผู้ประกอบการ BOI ผิดพลาด
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข และมักถูกสรรพากรตรวจสอบ
- ปัญหาการคำ�นวณรายได้ของกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- กรณีความผิดพลาดจากการยืน่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50
- ผลเสียหายที่ได้รับจากการประกันภัย
- การจำ�หน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและทรัพย์สิน
- รายได้จากการจำ�หน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำ�เร็จรูป
- ดอกเบี้ยหรือรายได้อย่างอื่นที่เกิดจากการการประกอบ
กิจการ BOI เป็นปกติธุระ
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการปริวรรต
เงินตรา  
- การนับวันเริ่มใช้สิทธิ ความหมายของคำ�ว่า “วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการ BOI”
• ประเด็นการใช้ผลขาดทุนประจำ�ปีจากกิจการ BOI ไปใช้
คำ�นวณภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร
และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. BOI
- คำ�วินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่ 35/2540 และ คำ�วินิจฉัย
ภาษีอากร ฉบับที่ 38/2552
- ปัญหาจากการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI กิจการ
Non - BOI และกิจการที่ได้รับ BOI บัตรเดียวและหลายบัตร
• ข้อพิพาทล่าสุดในศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับการคำ�นวณ
ผลขาดทุนประจำ�ปีสำ�หรับกิจการ BOI
- กรณีที่ทำ�ให้เกิดข้อพิพาท เหตุผลข้อโต้แย้งของกรมสรรพากร
และผลของคำ�พิพากษา
- กิจการที่ได้ BOI ควรดำ�เนินการต่อไปอย่างไร
ภายหลังคำ�พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

- ความเห็นของสรรพากรในประเด็นคำ�ตัดสิน และการอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา
- ประเด็นการขอคืนภาษี
• การคำ�นวณภาษีสำ�หรับกิจการ BOI และกิจการ Non - BOI
- ธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและใช้สิทธิประโยชน์ภาษี
สรรพากร
- การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินปันผล (Dividend)
กับประเด็นที่มักผิดพลาด
- ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำ�หรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน
- ปัญหาการใช้สิทธิวางประกันการชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำ�หรับการนำ�เข้าสินค้า
- การคำ�นวณกำ�ไรสุทธิสำ�หรับกิจการ BOI และ Non - BOI
การเฉลี่ยรายได้และรายจ่าย
- ปัญหาการจ่ายเงินปันผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน
• การคำ�นวณภาษีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
สำ�หรับกิจการ BOI
- เตรียมความพร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี BOI and
Non - BOI ให้ถูกต้อง
- การใช้ผลขาดทุนจากกิจการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ได้รับ BOI
- กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI มีการเสียภาษี
หลายอัตรา จะคำ�นวณภาษีอย่างไร
- วิธีการประมาณการเสียภาษีกลางปี และการยื่นแบบแสดง
รายการ ภ.ง.ด.51  
• ถาม - ตอบ ปัญหาประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ภาษี BOI

รหัสหลักสูตร A 13
CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี 7.00 ชม.
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สำ�หรับผู้บริหาร
อาจารย์ ธนเดช มหโภไคย

อดีตผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เเละ นิด้า
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วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.
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สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

- นักบัญชี
- ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- ผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมายขององค์กร
โครงข่ายการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป้าหมายและกิจกรรมในการบริหารการเงิน
งบจ่ายลงทุนและขั้นตอนในการวิเคราะห์
โครงการ ลงทุน
- การวิเคราะห์ด้านตลาด
- การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
- การวิเคราะห์ด้านการเงิน
เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
- ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period)
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(Net Present Value : NPV)
- อัตราผลตอบแทนลดค่า
(Internal Rate of Return : IRR)
- ดัชนีการท�ำก�ำไร
(Profitability Index : PI)

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน
- ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
- การค�ำนวณหาต้นทุนเงินทุนของกิจการ
- ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(Weighted Average Cost of Capital :
WACC)
- ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
- แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
- นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
- นโยบายการจัดหาเงินทุนส�ำหรับ
เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง
- หลักการบริหารเงินสด
- หลักการบริหารลูกหนี้การค้า
- หลักการบริหารสินค้าคงคลัง
ถาม - ตอบ ปัญหา

รหัสหลักสูตร A 11

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี 3.30 ชม.

อื่นๆ 3.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี 3.30 ชม.

อื่นๆ 3.30 ชม.

ความเหมือนและความต่าง

หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ปี 61
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

หลากหลายประเด็นความเหมือน และ ความต่าง
หลักบัญชี VS หลักภาษี ปี 61

รหัสหลักสูตร A 23-24

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี วันละ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี วันละ 7.00 ชม.
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เจาะลึก TFRS for NPAEs

ปี 61 ทั้งฉบับ
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญขี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรนี้ไม่มีอาหารกลางวัน
แนะนำ�รับประทานอาหารกลางวัน
ที่ห้างเทอมินอล 21 ซึ่งติดกับโรงแรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 11.30 น. - 12.30 น.

สถานที่

เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
A 23 วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม(สีแ่ แกรนด์
ยกอโศก ติดห้างเทอมินอล 21)
เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
A 24 วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม(สี่แแกรนด์
ยกอโศก ติดห้างเทอมินอล 21)

เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีสำ�หรับกิจการ NPAEs ทีละบท

รหัสหลักสูตร A 21
CPD

ผู้ทำ�บัญชี

อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

อื่นๆ 7.00 ชม.
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ที่นักบัญชีต้องรู้

อาจารย์ รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

รว วันแบบ
รว่าง
กลาง
อาหาร กาแฟ อาหา ะกอบ
ชา กสารปร
และ เอ ารสัมมนา
ก

แพ้คดีและเสียสิทธิ์
เพราะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง

ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายธุรกิจ
วันที่

เวลา

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

• อากรแสตมป์ คืออะไร มีลักษณะสาระสำ�คัญอย่างไร
มีกี่ประเภท
• ตราสารมีกี่ประเภท ต้องเสียอากรแสตมป์เท่าใด
ใครต้องเสีย ใครต้องขีดฆ่า
• ตราสารแต่ละประเภทกับสัญญาที่มีลักษณะคล้ายคลึง
มีอะไรบ้าง มีข้อเหมือน ข้อแตกต่างกันอย่างไร
• ตราสารที่ยกเว้นอากรแสตมป์
ตามบัญชีอากรแสตมป์ พระราชบัญญัติ
หรือ พระราชกฤษฎีกา มีอะไรบ้าง
• ตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินตามประกาศของอธิบดี
กรมสรรพากรมีอะไรบ้าง
• การเสียอากรแสตมป์บริบูรณ์ มีวิธีการเสียอย่างไร
มีปัญหาทางปฏิบัติ การตีความของสรรพากร และ
ศาลว่าอย่างไร
• สัญญาที่ถือเป็นตราสารมีลักษณะและสาระสำ�คัญ
อย่างไร สัญญาที่ทำ�ในประเทศ ต่างประเทศ ต่างท้องที่                
ที่ต้องเสนอสนองให้ตรงกัน เมื่อใดจึงถือว่า
ทำ�สัญญาแล้ว

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

• เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะแก้ไข
ให้ถูกต้องภายหลังได้หรือไม่ ภายในเวลาเท่าใด
ด้วยวิธีใด
• ปิดอากรแสตมป์ย้อนหลังได้หรือไม่
และมีข้อสังเกตอย่างไร พร้อมตัวอย่าง
คำ�พิพากษาฎีกา
• ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานบังคับให้ลูกหนี้
ชำ�ระหนี้ไม่ได้นั้น มีกรณีใดบ้าง พร้อมตัวอย่าง
คำ�พิพากษาฎีกา
• ตราสารที่ไม่เสีย เสียไม่ครบ แต่ใช้เป็นพยานหลักฐาน
บังคับให้ลูกหนี้ชำ�ระหนี้ได้ มีกรณีใดบ้าง
พร้อมตัวอย่างคำ�พิพากษาฎีกา
• เมื่อเสียเกินหรือเสียโดยไม่ต้องเสีย จะขอคืน
อากรแสตมป์ได้หรือไม่ ขออย่างไร เมื่อใด
• ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง
มีโทษจำ�คุกหรือไม่ เปรียบเทียบปรับได้หรือไม่
• ผู้ทำ�บัญชีต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยหรือไม่
• ถาม - ตอบ ปัญหาอากรแสตมป์

รหัสหลักสูตร A 05

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี 7.00 ชม.

TFRS
15
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
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อาหาร กาแฟ อาหา ะกอบ
ชา กสารปร
และ เอ ารสัมมนา
ก

รุ่นที่ 2 ผศ.วิภาดา ตันติประภา

เลขานุการและกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัส
หลักสูตร

รุ่นที่

วันที่

A 05

รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวลา

สถานที่

ออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม แบ็งคอก(สุแมริ
ขุมวิท 22)

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

รหัสหลักสูตร A 07

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี 7.00 ชม.
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TFRS 16
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ชา กสารปร
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รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
(ระหว่างสุขุมวิท 12 และ 14)

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

รหัสหลักสูตร A 35

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

อื่นๆ 7.00 ชม.

รายจ่ายต้องห้าม
ที่มักผิดและเทคนิคการป้องกัน
อาจารย์ สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
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ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
วันที่

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 01

CPD

ผู้ทำ�บัญชี

บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)

บัญชี 7.00 ชม.
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อ ,500 บแล้ว) ท
5 วม VAT 59.81 บา

มาตรฐานการบัญชี
PAEs ที่ใช้ในปี 61
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

(ร าท + 3
เช้า
9บ
,140.1 มอาหาร บุฟเฟต์

5

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่

เวลา

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

9.00 น. - 17.15 น.

รว วันแบบ
รว่าง
กลาง
อาหาร กาแฟ อาหา ะกอบ
ชา กสารปร
และ เอ ารสัมมนา
ก

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22)

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 61
สำ�หรับกิจการ PAEs

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

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ขั้นตอนการสมัครและชำ�ระค่าสัมมนา

ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำ�รองที่นั่ง

กรณีมีปัญหาการจัดทำ�เช็ค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำ�ระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา

แฟกซ์ : 02-884-5111   E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา

ชำ�ระค่าสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เช็คบริษัท
พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

ใบสมัคร

(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา)
สัมมนาหลักสูตร  :  .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
รหัสหลักสูตร      :      
   วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................
รหัสหลักสูตร      :      
   วันสัมมนาวันที่   :  ................................................................................

เลขบัตรประชาชน
ผู้เข้าสัมมนาชื่อ
(นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล.......................................................................
ที่อยู่เลขที่..........................................หมู่บ้าน/อาคาร.....................................................................................
หมู่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................
ถนน..................................................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................................
โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................

ใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา
อื่น ๆ (กรุณาระบุ)
ชื่อ.................................................................................................................................................................
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร.................................................................... สำ�นักงานใหญ่ สาขาที่........
ที่อยู่..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบุ
ผู้ทําบัญชี
         บัตรประชาชนเลขที่  
ผู้สอบบัญชี (CPA)      เลขทะเบียน

เอกสารที่นำ�มาในวันสัมมนา

1.บัตรประชาชน 2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

