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เรียน

รายนามท่านวิทยากร
อ.ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน
	 อดีตประธานและหุ้นส่วนของสำานักงานตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่
รศ.ดวงมณี โกมารทัต
 อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
	 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.วิภาดา ตันติประภา
	 เลขานุการและกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
	 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
	 อดีต	CFO	ของบริษัทข้ามชาติและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
	 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
	 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจ
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ
	 ผู้อำานวยการสำานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	กรมศุลกากร		
	 อดีตผู้อำานวยการ	สำานักกฎหมาย	กรมศุลกากร	
อ.ธนภณ แก้วสถิตย์
	 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร 
อ.ธนเดช มหโภไคย
	 อดีตผู้บริหารระดับสูงของ	บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์
	 อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท	ม.ธรรมศาสตร์	เเละ	นิด้า
ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
	 กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
	 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค
	 อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อ.ชุมพร เสนไสย
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.สาโรช ทองประคำา
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
	 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.มงคล ขนาดนิด
	 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.อัครพล ทาแก้ว
		 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
อ.ยศวัฒน์ วัฒนปรีชานันท์
		 ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิกส์
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รหัสหลักสูตร A 01 - A 02

Transfer Pricing ปี 62
การกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
รุ่นที่	1	ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
รุ่นที่	2	อาจารย์	ธนภณ	แก้วสถิตย์
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A	01 รุ่นที่	1 วันอังคารที่	26	มีนาคม	2562 9.00	น.	–	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

A	02 รุ่นที่	2 วันอังคารที่	25	มิถุนายน	2562 9.00	น.	–	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•		 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
	 พิจารณาอย่างไร
•	 ข้อกำาหนดด้านการพาณิชย์แตกต่างกันกับการเงิน
	 ระหว่างกันอย่างไร
•	 ดำาเนินการอย่างไรถือว่าอิสระ
•	 อย่างไรถือว่าเป็นการถ่ายโอนกำาไร
•	 ความสัมพันธ์ของนิติบุคคล
	 -	 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของทุนทั้งหมด		 	
	 	 พิจารณาอย่างไร
	 -	 ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน	ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน	
	 	 นิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า	
	 	 ทุนทั้งหมดร้อยละ	50	พิจารณาอย่างไร
	 -	 สัมพันธ์ด้านทุน	ด้านการจัดการ	และอื่นๆ
•	 รายงานที่ต้องทำา	และการเก็บรักษารายงาน
•	 โทษปรับกรณีมิได้จัดทำา	หรือยื่นรายงานหรือหลักฐาน 
	 ต่อเจ้าพนักงานประเมินในระยะเวลาที่กำาหนด	หรือ  
	 ยื่นรายงานหรือหลักฐาน	โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง	
	 ครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร

•	 พนักงานประเมินมีอำานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของ 
	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันให้ได้	
	 จำานวนรายได้ที่พึงรับและรายจ่ายที่พึงจ่าย	เสมือนได้รับ 
	 และได้จ่ายตามนั้น	เพื่อใช้คำานวณกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี
•	 เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี	อาจส่งหนังสือ 
	 แจ้งความแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
	 ท่ีมีความสัมพันธ์กันให้ยื่นหลักฐานแสดงข้อมูลสำาหรับ 
	 วิเคราะห์ข้อกำาหนดธุรกรรมระหว่างกันภายในห้าปี
	 นับแต่วันที่ได้ยื่นรายงานข้อมูล	และผู้ได้รับหนังสือ
	 แจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
	 ได้รับหนังสือแจ้งความ
•	 ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จาก 
	 กิจการ	หรือเนื่องจากกิจการที่กระทำาในรอบระยะเวลา 
	 บัญชีไม่เกินจำานวนหรือมีลักษณะอื่นใดตามที่กำาหนดใน	 
	 กฎกระทรวง	ซึ่งจำานวนรายได้ดังกล่าวต้องกำาหนดไว้ 
	 ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท
•	 ใช้บังคับสำาหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 
	 ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง
	 วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป
•	 ประเด็นอื่นที่ต้องระวัง

Update สุดๆ!! กับหลักเกณฑ์ที่ต้องรู้ และรายงานที่ต้องทำา
เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร



รหัสหลักสูตร A 03

TFRS 15
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
(การประยุกต์ใช้และการเปิดเผยข้อมูล)
อาจารย์	ณัฐเสกข์	เทพหัสดิน	
อดีตประธานและหุ้นส่วนของสำานักงานตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) บัญชี	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่	27	มีนาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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

 • กำรให้สิทธิลูกค้ำซื้อสินค้ำหรือบริกำรเพิ่ม (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
 • กำรแสดงรำยกำร 
 • กำรเปิดเผยข้อมูล
 • วันท่ีมีผลบังคับใช้และแนวปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง
 • ถำม - ตอบปัญหำ



รหัสหลักสูตร A 04

 • กำรให้สิทธิลูกค้ำซื้อสินค้ำหรือบริกำรเพิ่ม (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
 • กำรแสดงรำยกำร 
 • กำรเปิดเผยข้อมูล
 • วันท่ีมีผลบังคับใช้และแนวปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง
 • ถำม - ตอบปัญหำ

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) บัญชี	7.00	ชม.

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญขี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

  วันศุกร์ที่	22	มีนาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	 วัตถุประสงค์
•	 การบรรลุวัตถุประสงค์
•	 ขอบเขต
•	 การรับรู้รายการ
•	 การระบุสัญญา
•	 การรวมสัญญา
•	 การเปลี่ยนแปลงสัญญา
•	 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	-	ข้อตกลงในสัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	-	สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
•	 การแล้วเสร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	-	ภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
	 	-	ภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งแล้วเสร็จ	ณ	เวลาใดเวลาหนึ่ง
	 	-	การวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้อง
	 		 ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
•	 การวัดมูลค่า
•	 การกำาหนดราคาของรายการ
	 	-	สิ่งตอบแทนผันแปร
	 	-	การมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ
	 		 ในสัญญา
	 	-	สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด
	 	-	สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า

•	 การปันส่วนราคาของรายการให้ภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	-	การปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศ
	 	-	การปันส่วนส่วนลด
	 	-	การปันส่วนสิ่งตอบแทนผันแปร
•	 การเปลี่ยนแปลงราคาของรายการ
•	 ต้นทุนของสัญญา
•	 ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
•	 ต้นทุนการทำาให้แล้วเสร็จตามสัญญา
•	 การตัดจำาหน่ายและการด้อยค่า
•	 การแสดงรายการ
•	 การเปิดเผยข้อมูล
•	 สัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	-	การจำาแนกรายได้
	 	-	ยอดคงเหลือของสัญญา
	 	-	ภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	-	ราคาของรายการที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่เหลืออยู่
•	 ดุลยพินิจที่มีนัยสำาคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
	 ทางการเงินฉบับนี้
	 	-	การกำาหนดจังหวะเวลาของการแล้วเสร็จ 
	 		 ของภาระที่ต้องปฏิบัติ
	 	-	การกำาหนดราคาของรายการและจำานวนที่ปันส่วน 
	 		 ให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ
•	 สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนของการได้มาซึ่งสัญญาหรือต้นทุน
	 ในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำากับลูกค้า
•	 วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรน

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

TFRS 15 
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า 
(หลักการและมาตรฐานการบัญชี)



รหัสหลักสูตร A 05

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

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

     วันอังคารที่	18	มิถุนายน	2562
และ	 วันพฤหัสบดีที่	20	มิถุนายน	2562

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

(สุขุมวิท	22)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

•	 การจัดประเภทและการแสดงรายการเคร่ืองมือ
	 ทางการเงิน
•	 การรับรู้และวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ทางการเงิน	
•	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	
•	 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

•	 การบัญชีสำาหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเส่ียง
•	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินและ 
	 ความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

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



รหัสหลักสูตร A 06 - A 07

CPD
ผู้ทำาบัญชี 	บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) 	บัญชี	7.00	ชม.

รุ่นที่	1	รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
	 อาจารย์ประจำาคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
รุ่นที่	2	ดร.	สมศักดิ์	ประถมศรีเมฆ
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TFRS 16 
สัญญาเช่า 

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

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

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

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A	06 รุ่นที่	1 วันพุธที่	26	มิถุนายน	2562 9.00	น.	–	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

A	07 รุ่นที่	2 วันศุกร์ที่	17	พฤษภาคม	2562 9.00	น.	–	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)



  

รหัสหลักสูตร A 08

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่	29	พฤษภาคม	2562 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.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 62 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

	 ฉบับที่	 16	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(ปรับปรุง	2561)
	 ฉบับที่	 17	 สัญญาเช่า	(ปรับปรุง	2561)
	 ฉบับที่	 23	 ต้นทุนการกู้ยืม	(ปรับปรุง	2561)
	 ฉบับที่	 36	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	(ปรับปรุง	2561)
	 ฉบับที่	 38	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(ปรับปรุง	2561)
	 ฉบับที่	 40	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(ปรับปรุง	2561)
 
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 

	 TFRIC	 1	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ	
	 	 	 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

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



  

รหัสหลักสูตร A 09

หลักกำรและกำรตีควำมที่เกี่ยวข้อง

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

(2019 DEFERRED TAX)
หลักการ ปัญหาและแนวปฏิบัติ
รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ปัญหำและแนวปฏิบัติ

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

การบัญชี	
        ภาษีเงินได้ ปี 62

พิเศษ!! สรุปประเด็นการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2561)
 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่	24	เมษายน	2562 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

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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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CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) บัญชี	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่	21	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน	(TFRS	9)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า	(TFRS	15)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า	(TFRS	16)

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในอนาคต

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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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ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านภาษีสรรพากรที่เกี่ยวเนื่องกับ
 TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 

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

วิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่	14	มิถุนายน	2562 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

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน	(TFRS	9)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า	(TFRS	15)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า	(TFRS	16)
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มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 62
รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) บัญชี	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่	19	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ฉบับที่	1		 การนำาเสนองบการเงิน
ฉบับที่	2		 สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่	8		 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่	10		เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่	20		การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่	21		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่	24		การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่	33		กำาไรต่อหุ้น
ฉบับที่	34		งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่	37		ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่	2		 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่	8		 ส่วนงานดำาเนินงาน
ฉบับที่	13		การวัดมูลค่ายุติธรรม
ถาม	–	ตอบ	ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ต้องใช้ในปี 62 
สำาหรับกิจการ PAEs

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

วันละ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

    วันพุธที่	22	พฤษภาคม	 2562
และ	 วันศุกร์ที่	24	พฤษภาคม	 2562

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 22 พฤษภาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 2561 (PACK 5)
• TFRS 3 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2561)
• TFRS 10 งบการเงินรวม (ปรับปรุง 2561)
• TFRS 11 การร่วมการงาน (ปรับปรุง 2561)
• TFRS 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
   ในกิจการอื่น (ปรับปรุง 2561)
• TAS 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2561)
• TAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
   (ปรับปรุง 2561)

หลักสูตรนี้สามารถ
แยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

ศึกษาการจัดทำางบการเงินรวมขั้นเบื้องต้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 2561 (PACK 5) 

ประเด็นปัญหาและข้อควรระวัง

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย  
และกิจการร่วมค้า
 • งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
  ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
 • งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
  ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
 • งบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีลงทุน 
  ในบริษัทร่วมและหรือกิจการร่วมค้า  
  แต่ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย
 • งบการเงินรวม กรณีบริษัทย่อยลงทุนในต่างประเทศ
 • งบการเงินรวม กรณีกิจการมีการซื้อขายหุ้น 
  ในบริษัทย่อยเป็นระยะๆ
 • ตอบประเด็นข้อซักถาม ในการจัดทำางบการเงินรวม 
  ตาม (PACk 5) (ปรับปรุง 2561)

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.

ผศ.ดร.	สันสกฤต	วิจิตรเลขการ
กรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รูปแบบและลักษณะของรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
• มิติต่างๆ ของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ
 - มิติต�มลักษณะ (Nature) และหน้�ที่ (Function)
 - มิติต�ม Cost Object
 - มิติต�มกิจกรรม
 - มิติต�มพฤติกรรม
 - มิติต�มคว�มส�ม�รถในก�รติดต�มและควบคุม
 - มิติต�มคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - มิติต�มแนวคิดต้นทุนคุณภ�พ
 - มิติอื่นๆ
• การวิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงินสำาหรับผู้บริหาร
 - รหัสสุขภ�พท�งก�รเงินกับก�รวิเคร�ะห์
 - 2D2P Model (Descriptive-Diagnostic-Predictive-Prescriptive)
 - ภ�พรวมในก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจผ่�นงบก�รเงิน
 - โครงสร้�งของงบก�รเงินกับก�รวิเคร�ะห์ท�งก�รเงินและก�รพย�กรณ์

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

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	17	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



วิเคราะห์ปัจจุบัน 
รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน

ผศ.ดร.	วิศรุต	ศรีบุญนาค
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	13	มิถุนายน	2562 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

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ	และ	บริหารในทางธุรกิจ
• การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน	:	สภาพคล่อง	โครงสร้างทุน	นโยบายบัญชีเกี่ยวกับ
	 การรับรู้และวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
	 และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี	Price	to	Book	Value	(P/BV)
• การวิเคราะห์งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	:	อัตรากำาไร	ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์	 
	 อัตราผลตอบแทนทางบัญชี	นโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
	 คุณภาพของกำาไร	อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำาไร	Price	to	Earnings	Ratio	(P/E)	
	 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาไรและการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์
• การวิเคราะห์กระแสเงินสดและตัวผลักดันมูลค่ากิจการ
• แรงจูงใจในการแต่งงบการเงิน	

รหัสหลักสูตร A 15
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CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	22	เมษายน	2562 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

 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 อะไรบ้าง แต่ละวิธีมีผลแตกต่างกัน 
 อย่างไร
• ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบ้าง
• วิธีการไล่เบี้ยให้ใช้เงินตามเช็คต้องดำาเนินการอย่างไร
• อายุความของคดีเช็ค
• ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เช็ค
 - ผู้ออกเช็ค
 - ผู้รับเช็ค
• การพิจารณาคดีเกี่ยวกับเช็คและตั๋วเงินในศาล  
 กรณีประเภทใดที่มีผู้ฟ้องร้องและนำาส่งขึ้นมาให้ศาล 
 พิจารณาคดีเป็นจำานวนมากที่สุดในแต่ละปี
• ประเด็นกฎหมายที่สำาคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเช็ค

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท  

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท 

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่	28	พฤษภาคม	2562 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.

เทคนิคการจัดทำางบประมาณ
เพื่อการวางแผน
และการตัดสินใจทางธุรกิจ
อาจารย์	ธนเดช	มหโภไคย
อดีตผู้บริหารระดับสูงของ	บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท	ม.ธรรมศาสตร์	เเละ	นิด้า

• ภาพรวมและเป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์
• แผนการดำาเนินงานและงบประมาณ
• วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบประมาณ
• หน้าที่ของหน่วยงานงบประมาณและ
 คณะกรรมการงบประมาณ
• งบประมาณประเภทต่างๆ ในองค์การ
• ภาพรวมและขั้นตอนการจัดทำางบประมาณ
• ตัวอย่างการจัดทำางบประมาณอย่างย่อ
 - งบประมาณขาย
 - งบประมาณการผลิต
 - งบประมาณวัตถุดิบทางตรง
 - งบประมาณค่าแรงทางตรง

 - งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
 - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 - งบประมาณเงินสด
 - งบประมาณงบกำาไรขาดทุน
 - งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
• ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำางบประมาณ
• งบประมาณฐานศูนย์
• หลักการในการบริหารงบประมาณ
• การควบคุมงบประมาณและการวิเคราะห์
 ความแตกต่าง
• งบประมาณยืดหยุ่น
• ถาม – ตอบ ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	27	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

ผศ.	วิภาดา	ตันติประภา
เลขานุการและกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) บัญชี	7.00	ชม.

งบกระแสเงินสดเบื้องต้น
สำาหรับผู้เริ่มจัดทำา
STATEMENT OF CASh FLOWS 
WORKShOP

 •	ข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2561) 
 •	ประเด็นที่สำาคัญของการจัดทำางบกระแสเงินสด
 •	ขั้นตอนการจัดทำางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม
 •	ข้อควรระวังในการจัดทำา
 •	ฝึกปฏิบัติการจัดทำางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

ผู้เข้าสัมมานาหลักสูตรนี้ทุกท่าน : กรุณานำาเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนา เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ	: 
 นักบัญชีที่ต้องการเรียนรู้ 
 การจัดทำางบกระแสเงินสดขั้นเบื้องต้น
 โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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.

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
และการบริหารกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows Analysis 
and Cash Flows Management

อาจารย์	พรสรัญ	รุ่งเจริญกิจกุล
อดีต	CFO	ของบริษัทข้ามชาติและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	27	พฤษภาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

• ภาพรวมการบริหารการเงินของกิจการ	
• การจัดโครงสร้างเงินทุน	และต้นทุนของเงินทุน
• การตัดสินใจด้านการกู้ยืม	และการวิเคราะห์ความสามารถในการชำาระหนี้
• การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
• การวิเคราะห์กำาไร	VS	กระแสเงินสด
• การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	กิจการลงทุน	และกิจกรรมจัดหาเงิน
• การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
• การประเมินความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด	และแนวทางปรับปรุง
• วิธีการจัดทำางบประมาณเงินสด	Cash	Budget
• เทคนิคการวางแผนกระแสเงินสดระยะยาว	
• การกำาหนดกลยุทธ์การบริหารกระแสเงินสดของกิจการประเภทต่างๆ	
• ถาม	–	ตอบ	ปัญหา
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วิทยากรจำานวน	2	ท่าน				1.	ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร	และ
	 	 	 								2.	ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิกส์

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

e-Tax Invoice 
และ e-Receipt ปี 62

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	24	มิถุนายน	2562 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 62 (ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 

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

วันพฤหัสบดีที่	25	เมษายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

 •	การบริหารธุรกิจในยุคเทคโนโลยีข่าวสารและการแข่งขัน
 •	มุมมองต้นทุน	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคต
	 	 -	แนวคิดต้นทุนแบบเดิม
	 	 -	แนวคิดต้นทุนแบบเดิมและแนวคิดต้นทุนกิจกรรม
	 	 -	แนวคิดต้นทุนร่วมสมัย
 •	แนวคิดต้นทุนร่วมสมัยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
	 	 -	แนวคิดต้นทุนกิจกรรม
	 	 -	แนวคิดต้นทุนเพื่อบริหารกลยุทธ์
	 	 -	แนวคิดต้นทุนเพื่อบริหารคุณภาพ
	 	 -	แนวคิดต้นทุนเพื่อบริหารเวลา
	 	 -	แนวคิดต้นทุนเพื่อบริหารสิ่งแวดล้อม
 •	การบัญชีต้นทุน	vs.	การบริหารต้นทุน
 •	บทบาทของ	Controller	ในการบริหารต้นทุนเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 •	ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

การบริหารต้นทุน
    เชิงกลยุทธ์
รศ.	ดวงมณี	โกมารทัต
อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ทำาบัญชี บัญชี	3.30	ชม. อื่นๆ	3.30	ชม.

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

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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• 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 เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	25	มีนาคม	2562 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.

อากรแสตมป์
      ที่นักบัญชีต้องรู้
อาจารย์	รุ่งโรจน์	รื่นเริงวงศ์
ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายธุรกิจ

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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)
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CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่	29	มีนาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

ภาษีศุลกากร
ที่นักบัญชีต้องรู้
อาจารย์	กฤติกา	ปั้นประเสริฐ
ผู้อำานวยการสำานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	กรมศุลกากร		
อดีตผู้อำานวยการ	สำานักกฎหมาย	กรมศุลกากร	

 • 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. 2562
 • คดีและความผิดตามกฎหมายศุลกากร/ทางเลือก
  ของผู้ประกอบการในการระงับคดีในชั้นศุลกากร
 • ถาม - ตอบปัญหาภาษีศุลกากร

ด่วนที่สุด!! รายละเอียดการแก้ไขกฎหมายศุลกากรล่าสุด Update ถึงเดือนมีนาคม 2562

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่	12	มิถุนายน	2562 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

เป้ำหมำยขององค์กร
โครงข่ำยกำรสร้ำงมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป้ำหมำยและกิจกรรมในกำรบริหำรกำรเงิน
งบจ่ำยลงทุนและขั้นตอนในกำรวิเครำะห์
โครงกำร ลงทุน
 - การวิเคราะห์ด้านตลาด
 - การวิเคราะห์ด้านเทคนิค
 - การวิเคราะห์ด้านการเงิน
เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงกำร
 - ระยะเวลาคืนทุน 
  (Payback Period)
 - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
  (Net Present Value : NPV)
 - อัตราผลตอบแทนลดค่า 
  (Internal Rate of Return : IRR)
 - ดัชนีการทำากำาไร 
  (Profitability Index : PI)

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเงินทุน
 - ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
 - การคำานวณหาต้นทุนเงินทุนของกิจการ
 - ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก 
  (Weighted Average Cost of Capital :   
  WACC)
 - ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
 - แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน
 - นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
 - นโยบายการจัดหาเงินทุนสำาหรับ 
  เงินทุนหมุนเวียน
กำรบริหำรสินทรัพย์สภำพคล่อง
 - หลักการบริหารเงินสด
 - หลักการบริหารลูกหนี้การค้า
 - หลักการบริหารสินค้าคงคลัง
ถำม - ตอบ ปัญหำ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ	: 
 - นักบัญชี 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 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	11	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

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
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วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	28	มีนาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

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

อาจารย์	สมชาย	แสงรัตนมณีเดช
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

เทคนิควางแผนภาษี
เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ

bOI

 • กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค�ำนวณภำษี และสิทธิประโยชน์ 
  ของกิจกำรที่ได้รับ BOI
 • ประเด็นที่ผู้ประกอบกำร BOI ผิดพลำด 
  หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข และมักถูกสรรพำกรตรวจสอบ  
  - ปัญหาการคำานวณรายได้ของกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้น 
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - กรณคีวามผดิพลาดจากการย่ืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 
  - ผลเสียหายที่ได้รับจากการประกันภัย 
  - การจำาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและทรัพย์สิน 
  - รายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป 
  - ดอกเบี้ยหรือรายได้อย่างอื่นที่เกิดจากการการประกอบ 
   กิจการ BOI เป็นปกติธุระ 
  - ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการปริวรรต 
   เงินตรา  
  - การนับวันเริ่มใช้สิทธิ ความหมายของคำาว่า “วันที่เริ่ม 
   มีรายได้จากการประกอบกิจการ BOI” 
 • ประเด็นกำรใช้ผลขำดทุนประจ�ำปีจำกกิจกำร BOI ไปใช้ 
  ค�ำนวณภำษี ตำมมำตรำ 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎำกร 
  และมำตรำ 31 แห่ง พ.ร.บ. BOI
  - คำาวินิจฉัยภาษีอากร ฉบับที่ 35/2540 และ คำาวินิจฉัย 
   ภาษีอากร ฉบับที่ 38/2552
  - ปัญหาจากการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI กิจการ 
    Non - BOI และกิจการที่ได้รับ BOI บัตรเดียวและหลายบัตร
 • ข้อพิพำทล่ำสุดในศำลภำษีอำกรกลำงเกี่ยวกับกำรค�ำนวณ 
  ผลขำดทุนประจ�ำปีส�ำหรับกิจกำร BOI 
  - กรณีที่ทำาให้เกิดข้อพิพาท เหตุผลข้อโต้แย้งของกรมสรรพากร 
   และผลของคำาพิพากษา
  - กิจการที่ได้ BOI ควรดำาเนินการต่อไปอย่างไร 
   ภายหลังคำาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

  - ความเห็นของสรรพากรในประเด็นคำาตัดสิน และการอุทธรณ ์
   ต่อศาลฎีกา 
  - ประเด็นการขอคืนภาษี
 • กำรค�ำนวณภำษีส�ำหรับกิจกำร BOI และกิจกำร Non - BOI 
  - ธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและใช้สิทธิประโยชน์ภาษี 
   สรรพากร
  - การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินปันผล (Dividend) 
   กับประเด็นที่มักผิดพลาด 
  - ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำาหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม 
   การลงทุน 
  - ปัญหาการใช้สิทธิวางประกันการชำาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   สำาหรับการนำาเข้าสินค้า 
  - การคำานวณกำาไรสุทธิสำาหรับกิจการ BOI และ Non - BOI 
   การเฉลี่ยรายได้และรายจ่าย 
  - ปัญหาการจ่ายเงินปันผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม 
   การลงทุน
 • กำรค�ำนวณภำษีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษี 
  ส�ำหรับกิจกำร BOI 
  - เตรียมความพร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้งกรณี BOI and 
   Non - BOI ให้ถูกต้อง 
  - การใช้ผลขาดทุนจากกิจการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา 
   ที่ได้รับ BOI 
  - กรณีหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับ BOI มีการเสียภาษ ี
   หลายอัตรา จะคำานวณภาษีอย่างไร
  - วิธีการประมาณการเสียภาษีกลางปี และการยื่นแบบแสดง 
   รายการ ภ.ง.ด.51  
 • ถำม - ตอบ ปัญหำประเด็นกำรใช้สิทธิประโยชน์ภำษี BOI

update ผลกระทบของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
ต่อการคำานวนภาษีและประโยชน์เพิ่ม

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.
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ถาม - ตอบ ปัญหา
16.15 น. - 17.15 น. (1 ชั่วโมง)

ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ
      การส่งเสริมการขาย

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	16	พฤษภาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

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

ประเด็น ปัญหำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จำกกำรส่งเสริม 
กำรขำย
• การให้รางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
• การให้รางวัล หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ทุกกรณี หรือไม่ อย่างไร
• รางวัลส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลดเป็น Credit note  
 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หรือไม่
• รางวัลให้พนักงานหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือไม่ อย่างไร
• แนวปฏิบัติตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545
• ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการให้รางวัลส่งเสริมการขาย 
 จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) หรือไม่ อย่างไร
• รางวัลส่งเสริมการขายกรณีใด ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและ 
 ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีขาย
ประเด็น ปัญหำกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม จำกกำรส่งเสริม 
กำรขำย
• ผู้ให้รางวัลจะต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) หรือไม่
• ผู้ให้รางวัลจะต้องออกใบกำากับภาษีหรือไม่ อย่างไร
• ภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขายนำามาเครดิตภาษีได้หรือไม่ 
 อย่างไร
• ภาษีซื้อต้องห้ามในการเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การให้รางวัลจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ อย่างไร
• รางวัลชิงโชคเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม
ถำม - ตอบ ประเด็นปัญหำอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภำษีจำกกำรส่งเสริมกำรขำย

อาจารย์	สุเทพ	พงษ์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 28

รู้ทัน ป้องกัน
ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
ปี 62
อาจารย์	สมชาย	แสงรัตนมณีเดช	  
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่	23	เมษายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

Update รายจ่ายต้องห้ามและสิทธิประโยชน์เพิ่มที่ต้องรู้
ก่อนการยื่น ภ.ง.ด.50 ปี 61

• รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกิจการ คืออะไร 
 และจะพิสูจน์อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
• การพิสูจน์หลักฐานให้สรรพากรยอมรับทำาอย่างไร เมื่อไม่มีใบเสร็จ 
 หรือพิสูจน์ผู้รับไม่ได้
• สำาเนาบัตรประชาชนกับการบันทึกรายจ่ายและพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
• ปัญหาเกี่ยวกับการนำาภาษีซื้อต้องห้ามมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร
• การลงรายจ่ายต้องห้ามกรณีใดบ้าง ที่มักผิดพลาดและสรรพากรตรวจพบ
• การตีราคาสินค้าคงเหลือ หรือทำาลายสินค้าให้สรรพากรยอมรับ
• ภาระภาษีกับการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือตำ่าลง
• ค่าซ่อมแซม
 -  การซ่อมแซมกรณีใดเข้าข่ายต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร 
   เพื่อตัดค่าเสื่อมราคา
 -  การซ่อมแซมกรณีใดที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปีทั้งจำานวน
• เทคนิคบริจาคอย่างไรเป็นรายจ่ายได้สูงสุดทางภาษีอากร
• ความเหมือนและความต่าง ค่ารับรอง หรือส่งเสริมการขาย
 หรือรายจ่ายส่วนตัว
• ผลเสียหายที่มีการประกันภัยไว้และขาดทุนสะสมยกมา
• รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง ควรทำาอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน ทำาอย่างไร เป็นรายจ่ายได้ เช่น
 -  ค่าใช้จ่ายจัดเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานและค่าของขวัญให้ลูกค้า
 -  ค่าที่พัก ค่านำ้ามันรถยนต์ จ่ายเบี้ยเลี้ยงอย่างไร 
   ไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับสรรพากร
 -  ค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและครอบครัว 
   ประกันชีวิตพนักงานและกรรมการ
 -  ค่าเครื่องแบบให้พนักงาน สวัสดิการที่พัก อาคาร และรถรับส่ง
 -  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 
   การเลี้ยงอาหารให้กับพนักงานในเทศกาลพิเศษต่างๆ
 -  เงินช่วยงานต่างๆ ให้กับพนักงาน ลูกค้า 
   และคนที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ
• รายจ่ายที่ได้สิทธิหักเพิ่ม
 -  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอะไรบ้าง ที่มีสิทธิลงเป็นรายจ่ายได้ 
   2-3 เท่า สำาหรับปี 2562
 - กำาหนดการจ้างคนพิการเข้าทำางานอย่างไรจึงลงเป็นรายจ่ายได้ 2-3 เท่า
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (IMPAIRMENT) การสูญหายของสินค้าหรือ 
 ทรัพย์สินระหว่างปีและสิ้นปี
 - การสูญหายของนำ้าหนักวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 - การทำาลายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อลงรายจ่าย
 - การเสื่อมสภาพของสินค้าหรือทรัพย์สิน
• หนี้สูญ การด้อยค่าของเงินลงทุน
• เช่า เช่าซื้อ หรือลีสซิ่ง ความเหมือนหรือความต่าง ในมุมมองของสรรพากร
• ปัญหาประมาณการกำาไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดไปเกิน 25% 
 โดยไม่มีเหตุอันสมควร และข้อพึงระวังสำาหรับปี 62
• แนวทางการตรวจสอบของสรรพากรปี 2562
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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

วันศุกร์ที่	26	เมษายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

•	 การพิสูจน์หลักฐานให้สรรพากรยอมรับทำาอย่างไร	เมื่อไม่มีใบเสร็จ	 
	 หรือพิสูจน์ผู้รับไม่ได้
•	 สำาเนาบัตรประชาชนกับการบันทึกรายจ่ายและพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
•	 การบันทึกรายจ่ายกรณีหลักฐานการจ่ายระบุชื่อบุคคลอื่น
•	 ความเหมือนและความต่าง	ค่ารับรองหรือส่งเสริมการขายหรือ
	 รายจ่ายส่วนตัว
•	 ความแตกต่างเอกสาร	หลักฐานกรณีการจ่ายค่าอาหาร	ค่าโรงแรม	
	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	สำาหรับรายจ่าย	
	 	 -	 ค่ารับรอง	ค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวสินค้า
	 	 -	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	ค่าอาหารระหว่างปฏิบัติงาน		
	 	 -	 ค่าอบรมสัมมนา	ฯลฯ
•	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
•	 ปัญหาการบันทึกรายการทรัพย์สิน	กรณี
	 	 -	 กู้ยืมเงินมาลงทุนในทรัพย์สิน
	 	 -	 ค่าใช้จ่ายในการ	test	run
	 	 -	 ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	ขนย้ายเมื่อเลิกใช้ทรัพย์สิน
	 	 -	 กิจการที่ประกอบกิจการ	VAT	&	NON	VAT
•	 ปัญหารายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
•	 การหักสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้ได้รับประโยชน์ทางภาษี
•	 ปัญหาการหักค่าหักสึกหรอหรือค่าเสื่อมของ	Goodwill

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	 ค่าซ่อมแซม
	 	 -	 การซ่อมแซมกรณีใดเข้าข่ายต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร	
	 	 	 เพื่อตัดค่าเสื่อมราคา
	 	 -	 การซ่อมแซมกรณีใดที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปี
	 	 	 ทั้งจำานวน
•	 การหยุดใช้ทรัพย์สิน	การเลิกใช้ทรัพย์สิน	การทำาลายทรัพย์สิน
	 	 -	 ทรัพย์สินที่มีตัวตน
	 	 -	 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
•	 การลงรายจ่ายกรณีสินค้าขาดจากรายงาน	สูญหาย	เสียหาย	
	 ถูกขโมย	ถูกยักยอก
•	 รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง	ควรทำาอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
•	 ภาระภาษีกับการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือต่ำาลง
•	 ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหลือกับการขายสินค้าในราคาต่ำากว่าทุน	
	 และทำาลายสินค้า	ให้สรรพากรยอมรับ
•	 ปัญหาเกี่ยวกับการนำาภาษีซื้อต้องห้ามมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร
•	 การลงรายจ่ายต้องห้ามกรณีใดบ้าง	ท่ีมักผิดพลาดและสรรพากรตรวจพบ
•	 เทคนิคบริจาคอย่างไรเป็นรายจ่ายได้สูงสุดทางภาษีอากร
•	 แนวทางการตรวจสอบของสรรพากรปี	2562
•	 ถาม	–	ตอบ	ปัญหา
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CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

ภาษ ีจากการ
จ่ายเงินไปต่างประเทศ ทั้งระบบ
และอนุสัญญาภาษีซ้อน
(การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 และการยื่นแบบ ภ.พ.36)

วิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

• การเสียภาษีของคนต่างด้าว และการให้บริการ 
 ส่วนบุคคลตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
• บริษัทต่างชาติประกอบกิจการในประเทศ 
 โดยผ่านตัวแทน ตาม มาตรา 76 ทวิ
• การจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศตาม 
 มาตรา 70 เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ 
 ค่าออกแบบ ค่าซอฟต์แวร์ 
 ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล และอื่นๆ
• อนุสัญญาภาษีซ้อน
  - กำาไรจากธุรกิจ
  - สถานประกอบการ

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	30	พฤษภาคม	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

  - การให้บริการส่วนบุคคล
  - บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าและ 
   ให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
  - การนำาเข้าบริการจากต่างประเทศ 
   ตามมาตรา 77/2 วรรค 3
• ประเด็นการขอคืนภาษี
• การยื่นแบบนำาส่งภาษีตาม ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54  
 ตามมาตรา 83/6 และการยื่นแบบ ภ.พ.36
• การคำานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ต่างประเทศเป็นเงินไทย

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

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด
อาจารย์	ธนภณ	แก้วสถิตย์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่	23	พฤษภาคม	2562 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.

• 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

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

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

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

VAT ประเด็นที่มักผิด
และเทคนิคการแก้ไข
อาจารย์	ชุมพร	เสนไสย
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

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

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

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 33

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่	10	มิถุนายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

VAT 
เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 62

• ภำพรวมโครงสร้ำงภำษีมูลค่ำเพิม่ท้ังระบบ
 - จดุเริม่ต้นของการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม - จดุเชือ่มโยง - จดุสิน้สดุท่ีทำาให้ 
  หลดุพ้นจากความรับผดิในสายการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม
 - การแบ่งส่วนในระบบภาษมีลูค่าเพ่ิม ทีเ่ชือ่มกับการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม 
  และจดุท่ีจะทำาให้เกดิความผดิ
 - จดุแยกระหว่างการขายสนิค้า หรอืการให้บรกิาร ท่ีเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม 
  กับท่ีไม่เสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม
• หลกัพจิำรณำจดุเริม่ต้นในกำรเสยีภำษีมูลค่ำเพ่ิม
 - การขายสนิค้าในประเทศ การให้บรกิารในประเทศ และการนำาเข้า  
  ขายสนิค้านอกประเทศ ให้บรกิารนอกประเทศ
 - จดุพิจารณา อะไรเป็นการ “ขาย” “บรกิาร” และมใิช่การขายหรอืบรกิาร 
  เช่น ค่าปรบั ค่าเสยีหาย 
 - จดุพิจารณาการขายโดย “ส่งออก” กับการขายในประเทศ เชือ่มโยงกับ 
  อตัราร้อยละ 0 ร้อยละ 7
 - ผูป้ระกอบการท่ีมหีน้าเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม VAT AGENT ทีม่หีน้าที ่
  เสยีภาษมีลูค่าเพ่ิมแทนบรษิทัต่างประเทศ 
• กำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิม่
 - การขายสนิค้า การให้บรกิารในระบบภาษมีลูค่าเพ่ิมทีม่กีฎหมายกำาหนด 
  ให้ยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม ข้อพิจารณา  4 กลุม่
 - ข้อผดิพลาดเก่ียวกับการยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิมเชือ่มโยงกับ 
  การจดทะเบยีน การย่ืนแบบ การออกใบกำากับภาษ ีความรบัผดิ  
  การถูกประเมนิภาษี
 - ขายสนิค้าให้บรกิารทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพ่ิม เชือ่มโยงกับขายสนิค้าหรอื 
  ให้บรกิารท่ียกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม เช่น การขายสนิค้าพร้อมขนส่ง   
  ขายสนิค้าเกษตรแจกรางวัล
• กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ท่ีเชือ่มโยงกำรย่ืนแบบ  
 เอกสำรในระบบภำษีมลูค่ำเพิม่
 - จดุเริม่ต้นการจดทะเบยีน ข้อควรระวัง การเคลือ่นไหวของกิจการ  
  สถานประกอบการ กับทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม เช่น การย้าย การเลกิ 
  การหยุด การเปิด การปิด เพ่ิมทุน ลดทนุ เปลีย่นผูบ้รหิาร เพ่ิม - ลด 
  ประเภทกิจการ เลกิกิจการ สิง่ทีค่วรเรยีนรูเ้พ่ือนำาไปปฏบิตัไิม่ให้มปัีญหา
 - การเลกิกิจการ กับการเพิกถอนทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม นำาไปสูก่ารขดีฆ่า 
  ชือ่ออกจากทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม การออกใบกำากับภาษ ีการทำาธุรกิจ 
  ผลกระทบ
• กำรค�ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิม
 - ภาษขีาย - ภาษซีือ้
 - ทางเดนิของภาษขีาย ตัง้แต่จดุเริม่ต้น
 - องค์ประกอบของภาษขีาย ความเชือ่โยงกับฐานภาษ ีจดุความรบัผดิ 
  ในการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม อตัราภาษมีลูค่าเพ่ิม (ร้อยละ 7 ร้อยละ 0)  

  การออกใบกำากับภาษ ีการย่ืนแบบ ภ.พ.30 การลงรายการในรายงาน 
  ภาษขีาย ความรบัผดิ การถูกประเมนิภาษ ีเบีย้ปรบั เงนิเพ่ิม
 - ยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม (เช่น ขายสนิค้าเกษตร ขนส่ง ให้เช่า 
  อสงัหารมิทรพัย์) ไม่ต้องนำามารวมเป็นมลูค่าของฐานภาษ ี(เช่น การให้ 
  ส่วนลดทันท ีของแถม) อตัราภาษร้ีอยละ 0 (เช่น ส่งออก) กับไม่อยู่ 
  ในบงัคบัต้องเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม มผีลต่อภาษขีายอย่างไร และเชือ่มโยง 
  ไปสูภ่าษซ้ืีออย่างไร
 - การลงรายการในรายงานภาษขีาย ใบกำากับภาษแีบบเตม็รปู ใบกำากับ 
  ภาษอีย่างย่อ สรปุใบกำากับภาษอีย่างย่อ 1 ฉบบัต่อ 1 วัน ใบกำากับภาษี 
  จากการส่งออกสนิค้า ส่งออกบรกิาร
 - ทางเดนิของภาษซ้ืีอ ตัง้แต่จดุเริม่ต้น
 - ความเชือ่มโยงกบัผูอ้อกใบกำากับภาษ ีไม่มสีทิธิออกกบัออกโดยไม่มสีทิธิ 
  ออกไม่ตรงจดุ ออกล่าช้า ส่งมอบล่าช้า  ออกผดิพลาดคลาดเคลือ่น  
  มผีลต่อการใช้ภาษซีือ้อย่างไร
 - การใช้ภาษซีือ้ จดุทีค่วรเฝ้าระวงั ภาษซีือ้ต้องห้าม ภาษซีือ้ใช้ 2 ครัง้ 
  ภาษซีือ้ 6 เดอืน ภาษซีือ้ 2 รายในใบเดยีวกัน เฉลีย่ภาษซีือ้
 - การลงรายการในรายงานภาษซ้ืีอ ภาษซีือ้ต้องห้าม เฉลีย่ภาษซีือ้
 - ภาษซีือ้ต้องห้าม เช่ือมโยงรายจ่าย รายจ่ายต้องห้ามอย่างไร  
  เช่น การบรจิาค 
• กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิม่ (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
 - ภ.พ.30 ย่ืนปกต ิยืน่เพ่ิมเตมิ แยกย่ืน รวมย่ืน การลงชือ่ในแบบกรรมการ 
  หรอืพนกังานเป็นผูล้งชือ่
 - ภาษขีายขาด  ภาษซืีอ้เกิน เบีย้ปรบั เงนิเพ่ิม
 - การใช้เครดติพันยอด พันยอดต่อเนือ่ง พันยอดขาดสาย พันยอดขาดเกิน 
  การขอคนืภาษมีลูค่าเพ่ิม 3 ปี เกิน 3 ปี 
 - การย่ืนแบบ ภ.พ.36  ผูป้ระกอบการต่างประเทศ ขายสนิค้า นำาเข้าสนิค้า 
  นำาเข้าบรกิาร ผูจ่้ายเงนิไม่มหีน้าท่ีนำาส่งแต่ย่ืนแบบ ภ.พ.36 มหีน้าท่ี 
  นำาส่งแต่ไม่ย่ืน ภ.พ.36 นำาส่งล่าช้า เบีย้ปรบั เงนิเพ่ิม การนำาไปใช้เป็น 
  ภาษซีือ้
• เอกสำร หลกัฐำนในระบบภำษีมูลค่ำเพิม่
 - เหต ุระยะเวลา แห่งการออกใบกำากับภาษ ีใบเพ่ิมหนี ้ใบลดหน้ี  
  ความเชือ่มโยงภาษขีาย ภาษซีือ้
 - รายการของใบกำากับภาษ ีใบเพ่ิมหนี ้ใบลดหน้ี ความเชือ่มโยงเก่ียวกับ 
  ข้อมลูผูอ้อก ผูร้บั ชือ่ ท่ีอยู่ เลขประจำาตวัผูเ้สยีภาษอีากร เลขประจำาตวั 
  ประชาชน เลขทะเบยีนนติบิคุคล
 - ออกใบกำากับภาษด้ีวยกระดาษ ออกด้วยคอมพิวเตอร์ e - Tax invoice, 
  e - Tax invoice by Email 
 - ความรบัผดิเก่ียวกับใบกำากับภาษ ีใบเพ่ิมหนี ้ใบลดหน้ี
• ถำม - ตอบ ปัญหำ

ภาพรวมของ VAT ทั้งระบบ ที่เกี่ยวเนื่องกับ e-Tax invoice และ e-Receipt
(หลักสูตรนี้บรรยาย e-Tax invoice และ e-Receipt ประมาณ 2 ชั่วโมง)

อาจารย์	ชุมพร	เสนไสย 
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



รหัสหลักสูตร A 34 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

สารพันปัญหา ใบกำากับภาษี
ภาษีซื้อต้องห้าม และวิธีแก้ไข 

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ	7.00	ชม.

ผู้สอบบัญชี	(CPA) อื่นๆ	7.00	ชม.

วิทยากร	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 กรณีได้รับมาไม่ตรงเดือนที่ออก
 ใบกำากับภาษี
• 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

วันจันทร์ที่	29	เมษายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส์	ควีนส์ปาร์ค	

(สุขุมวิท	22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา) 

สัมมนำหลักสูตร  :  .....................................................................................................................................

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

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนำวันที่   :  ................................................................................

รหัสหลักสูตร      :           วันสัมมนำวันที่   :  ................................................................................

เลขบัตรประชำชน
ผู้เข้ำสัมมนำชื่อ 

(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..............................................................................................................................................................

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

ส�ำหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพ (CPD) กรุณำระบ ุ

  ผู้ทำาบัญชี          บัตรประชาชนเลขที่   

  ผู้สอบบัญชี (CPA)      เลขทะเบียน 

ขั้นตอนกำรสมัครและช�ำระค่ำสัมมนำ
ก่อนวันสัมมนำ กรุณาแฟกซ์ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำารองที่นั่ง 
 กรณีมีปัญหาการจัดทำาเช็ค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำาระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
 
 แฟกซ์ : 02-884-5111   E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนำ ชำาระค่าสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เช็คบริษัท 
 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

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



บัญชีสำาหรับโอนเงินค่าสัมมนา
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย	 เลขที่บัญชี	758-2-55412-3	 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 บัญชีออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงเทพ	 เลขที่บัญชี	909-0-12139-4	 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 บัญชีออมทรัพย์	
ธนาคารไทยพาณิชย์		 เลขที่บัญชี	264-2-33575-8	 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 บัญชีออมทรัพย์


