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รหัสหลักสูตร A 28

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

e-Withholding Tax กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราเดียว
ความเหมือนและความต่าง ซื้อขายสินค้าหรือบริการ

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

ครบครัน
ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 62

•	 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
•	 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

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายภาษีสรรพากร



CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 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
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

อัตราค่าสัมมนา

วันละ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

รหัสหลักสูตร A 26



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

รหัสหลักสูตร A 31

จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด
อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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	
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

เทคนิคการวางแผนภาษี เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13 ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Transfer Pricing ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

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

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

VAT 
เชื่อมโยงทั้งระบบ ปี 62

•	 ภาพรวมโครงสร้างภาษีมูลค่าเพ่ิมท้ังระบบ
	 -	 จดุเริม่ต้นของการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	-	จดุเชือ่มโยง	-	จดุสิน้สดุทีท่ำาให้	
	 	 หลดุพ้นจากความรบัผดิในสายการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม
	 -	 การแบ่งส่วนในระบบภาษมีลูค่าเพ่ิม	ท่ีเชือ่มกับการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	
	 	 และจดุท่ีจะทำาให้เกดิความผดิ
	 -	 จดุแยกระหว่างการขายสนิค้า	หรอืการให้บรกิาร	ท่ีเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	
	 	 กับท่ีไม่เสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม
•	 หลกัพจิารณาจดุเริม่ต้นในการเสยีภาษีมลูค่าเพ่ิม
	 -	 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	
•	 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
	 -	 การขายสนิค้า	การให้บรกิารในระบบภาษมีลูค่าเพ่ิมทีม่กีฎหมายกำาหนด	
	 	 ให้ยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม	ข้อพิจารณา		4	กลุม่
	 -	 ข้อผดิพลาดเก่ียวกับการยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิมเชือ่มโยงกับ	
	 	 การจดทะเบยีน	การย่ืนแบบ	การออกใบกำากับภาษ	ีความรบัผดิ		
	 	 การถูกประเมนิภาษี
	 -	 ขายสนิค้าให้บรกิารทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	เชือ่มโยงกับขายสนิค้าหรอื	
	 	 ให้บรกิารท่ียกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม	เช่น	การขายสนิค้าพร้อมขนส่ง			
	 	 ขายสนิค้าเกษตรแจกรางวัล
•	 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเชือ่มโยงการยืน่แบบ		
	 เอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิม่
	 -	 จดุเริม่ต้นการจดทะเบยีน	ข้อควรระวงั	การเคลือ่นไหวของกิจการ		
	 	 สถานประกอบการ	กับทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม	เช่น	การย้าย	การเลกิ	
	 	 การหยุด	การเปิด	การปิด	เพ่ิมทุน	ลดทนุ	เปลีย่นผูบ้รหิาร	เพ่ิม	-	ลด	
	 	 ประเภทกิจการ	เลกิกิจการ	สิง่ทีค่วรเรยีนรูเ้พ่ือนำาไปปฏบิตัไิม่ให้มปัีญหา
	 -	 การเลกิกิจการ	กับการเพิกถอนทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม	นำาไปสูก่ารขดีฆ่า	
	 	 ชือ่ออกจากทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม	การออกใบกำากับภาษ	ีการทำาธุรกิจ	
	 	 ผลกระทบ
•	 การค�านวณภาษีมูลค่าเพิม่
	 -	 ภาษขีาย	-	ภาษซีือ้
	 -	 ทางเดนิของภาษขีาย	ตัง้แต่จดุเริม่ต้น
	 -	 องค์ประกอบของภาษขีาย	ความเชือ่โยงกับฐานภาษ	ีจดุความรบัผดิ	
	 	 ในการเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	อตัราภาษมีลูค่าเพ่ิม	(ร้อยละ	7	ร้อยละ	0)		

	 	 การออกใบกำากับภาษ	ีการย่ืนแบบ	ภ.พ.30	การลงรายการในรายงาน	
	 	 ภาษขีาย	ความรบัผดิ	การถูกประเมนิภาษ	ีเบีย้ปรบั	เงินเพ่ิม
	 -	 ยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิม	(เช่น	ขายสนิค้าเกษตร	ขนส่ง	ให้เช่า	
	 	 อสงัหารมิทรพัย์)	ไม่ต้องนำามารวมเป็นมลูค่าของฐานภาษ	ี(เช่น	การให้	
	 	 ส่วนลดทันท	ีของแถม)	อตัราภาษร้ีอยละ	0	(เช่น	ส่งออก)	กับไม่อยู่	
	 	 ในบงัคบัต้องเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิม	มผีลต่อภาษขีายอย่างไร	และเชือ่มโยง	
	 	 ไปสูภ่าษซีือ้อย่างไร
	 -	 การลงรายการในรายงานภาษขีาย	ใบกำากับภาษแีบบเตม็รปู	ใบกำากับ	
	 	 ภาษอีย่างย่อ	สรปุใบกำากับภาษอีย่างย่อ	1	ฉบบัต่อ	1	วัน	ใบกำากับภาษี	
	 	 จากการส่งออกสนิค้า	ส่งออกบรกิาร
	 -	 ทางเดนิของภาษซีือ้	ตัง้แต่จดุเริม่ต้น
	 -	 ความเชือ่มโยงกบัผูอ้อกใบกำากับภาษ	ีไม่มสีทิธิออกกบัออกโดยไม่มสีทิธิ	
	 	 ออกไม่ตรงจดุ	ออกล่าช้า	ส่งมอบล่าช้า		ออกผดิพลาดคลาดเคลือ่น		
	 	 มผีลต่อการใช้ภาษซีือ้อย่างไร
	 -	 การใช้ภาษซีือ้	จดุทีค่วรเฝ้าระวงั	ภาษซีือ้ต้องห้าม	ภาษซีือ้ใช้	2	ครัง้	
	 	 ภาษซีือ้	6	เดอืน	ภาษซีือ้	2	รายในใบเดยีวกัน	เฉลีย่ภาษซีือ้
	 -	 การลงรายการในรายงานภาษซีือ้	ภาษซีือ้ต้องห้าม	เฉลีย่ภาษซีือ้
	 -	 ภาษซีือ้ต้องห้าม	เช่ือมโยงรายจ่าย	รายจ่ายต้องห้ามอย่างไร		
	 	 เช่น	การบรจิาค	
•	 การยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพิม่	(ภ.พ.30,	ภ.พ.36)
	 -	 ภ.พ.30	ย่ืนปกต	ิยืน่เพ่ิมเตมิ	แยกย่ืน	รวมย่ืน	การลงชือ่ในแบบกรรมการ	
	 	 หรอืพนกังานเป็นผูล้งชือ่
	 -	 ภาษขีายขาด		ภาษซีือ้เกิน	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
•	 เอกสาร	หลกัฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิม่
	 -	 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	
	 -	 ความรบัผดิเก่ียวกบัใบกำากับภาษ	ีใบเพ่ิมหนี	้ใบลดหน้ี
•	 ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

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 20

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 63 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 23 ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ปรับปรุง 2562)
 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2562)

 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
   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

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. – 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 



รหัสหลักสูตร A 23

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

• ภาพรวมการบริหารการเงินของกิจการ 
• การจัดโครงสร้างเงินทุน และต้นทุนของเงินทุน
• การตัดสินใจด้านการกู้ยืม และการวิเคราะห์ความสามารถในการช�าระหนี้
• การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
• การวิเคราะห์ก�าไร VS กระแสเงินสด
• การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจการลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
• การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
• การประเมินความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และแนวทางปรับปรุง
• วิธีการจัดท�างบประมาณเงินสด Cash Budget
• เทคนิคการวางแผนกระแสเงินสดระยะยาว 
• การก�าหนดกลยุทธ์การบริหารกระแสเงินสดของกิจการประเภทต่างๆ 
• ถาม – ตอบ ปัญหา
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ความเหมือนและความต่าง
หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ปี 62 
(PAEs และ NPAEs)
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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

•  กรอบแนวคิดใหม่ ปี 64 กับ ประมวลรัษฎากรทางภาษี
•  Transfer Pricing ปี 62 กับความสัมพันธ์ด้านบัญชี
•  สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด�าเนินงานกับมุมมองของ 
 สรรพากร และ ทป.259
• ผลกระทบของมาตรการบัญชีเล่มเดียวของสรรพากร 
 กับการปิดบัญชี ปี 62 ของนักบัญชี
• การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 Pack 5 ปี 62 กับความเห็นของสรรพากร
• นิยามสินทรัพย์ และหนี้สิน ตามกรอบแนวคิดใหม่ ปี 62 
 แตกต่างจากประมวลรัษฎากรอย่างไร
• SUBSTANCE ทางบัญชี ปี 62 VS LEGAL FORM 
 ทางภาษี
• ราคาตลาดของสรรพากร (MARKET PRICE) 
 ต่างจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) ทางบัญชีอย่างไร
• รายจ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษี
• ด้อยค่าอย่างไรให้ถูกใจสรรพากร

• วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือที่สรรพากรยอมรับ
• เกณฑ์ในการวัดมูลค่า ทุนเดิม ทนรุนปัจจุบัน 
 มูลค่าที่จะได้รับ มูลค่าปัจจุบัน กับมุมมองของสรรพากร
• ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 3 วิธี วิธีใดสรรพากรยอมรับ
• เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 3 วิธี 
 วิธีใดที่สรรพากรยอมรับ
• ประเด็นปัญหาหลักเกณฑ์ใหม่การรับรู้รายได้ของธุรกิจ 
 อสังหาริมทรัพย์
• ข้อควรระวังในการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร  
 เรื่อง การรับรู้รายได้ และสัญญาเช่า
• ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ปี 62 อย่างไรให้ 
 สรรพากรยอมรับ
• รับรู้ค่าเช่าและรายได้ค่าเช่าวิธีเส้นตรง สรรพากรว่าอย่างไร
• เกณฑ์คงค้างทางบัญชี ปี 62 กับ เกณฑ์สิทธิ์ทางภาษี
• COMPONENT APPROACH กับการยอมรับของสรรพากร
• ถาม – ตอบ ปัญหา

Transfer Pricing Disclosure form vs TAS 24
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รูปแบบและลักษณะของรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
• มิติต่างๆ ของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ
 - มิติตามลักษณะ (Nature) และหน้าที่ (Function)
 - มิติตาม Cost Object
 - มิติตามกิจกรรม
 - มิติตามพฤติกรรม
 - มิติตามความสามารถในการติดตามและควบคุม
 - มิติตามความสามารถในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - มิติตามแนวคิดต้นทุนคุณภาพ
 - มิติอื่นๆ
• การวิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงินสำาหรับผู้บริหาร
 - รหัสสุขภาพทางการเงินกับการวิเคราะห์
 - 2D2P Model (Descriptive-Diagnostic-Predictive-Prescriptive)
 - ภาพรวมในการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบการเงิน
 - โครงสร้างของงบการเงินกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการพยากรณ์
 - ถาม - ตอบ ปัญหา

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์์ที่ 18 พฤศจิกายน 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



รหัสหลักสูตร A 27

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

National e-Payment 
กับภาษีสรรพากร
วิทยากรจ�านวน 2 ท่าน    1. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร และ
           2. ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิกส์

•		 สาระสำาคัญ	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง	
	 	 พื้นฐานระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	
	 	 (National	e-Payment	Master	Plan)	
•		 สาระสำาคัญ	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล	
	 	 รัษฎากร	(ฉบับที่	48)	พ.ศ.	2562	หรือ	กฎหมายภาษี	
	 	 e-Payment	
•		 ความรู้เกี่ยวกับ	การนำาส่งภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	
	 	 (e-Withholding	Tax)	
	 	 	 -	 ทางเลือกในการนำาส่งภาษี	ม.50,	70,	70	ทวิ	
	 	 	 	 และ	83/6	
	 	 	 -	 การยกเว้นการออกหนังสือรับรองฯ	ตามมาตรา	
	 	 	 	 50	ทวิ	
	 	 	 -	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ	
•		 ความรู้เกี่ยวกับ	การยื่นรายการหรือเอกสารโดยวิธีการ
	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	
	 	 	 -	 ระบบการยื่นแบบแสดงรายการและชำาระภาษี
	 	 	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์	
	 	 	 -	 การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน	
	 	 	 -	 การเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้บริการของ	
	 	 	 	 Service	Provider	

•	ความรู้เกี่ยวกับ	การจัดทำาเอกสารโดยวิธีการ
	 ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Tax	Invoice	&	e-Receipt)	
	 	 	 -	 ภาพความเข้าใจเบื้องต้นและทางเลือก	
	 	 	 	 ในการจัดทำาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	และ
	 	 	 	 ใบรับอิเล็กทรอนิกส์	
	 	 	 -	 ตัวอย่างใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และความรู้
	 	 	 	 พื้นฐานทางเทคนิค	
	 	 	 -	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 -	 การเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้บริการของ	
	 	 	 	 Service	Provider	
	 	 	 -	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ	
•	ความรู้เกี่ยวกับ	รายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ	
	 (Third	Party	Information)	
	 	 	 -	 ความหมายของธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ	
	 	 	 -	 ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ	
	 	 	 -	 ธุรกรรมที่ต้องรายงาน	
	 	 	 -	 การรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากร	
	 	 	 -	 โทษทางปกครองสำาหรับการฝ่าฝืนไม่รายงาน		
	 	 	 	 ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
•	ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

e-Withholding Tax กับภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราเดียว 
e-Tax Invoice และ e-Receipt กับสิทธิประโยชน์เพิ่มทางภาษีสรรพากร ตาม พ.ร.ฎ. 683

e-Filing e-Stamp กับการเตรียมความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์

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.

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญขี	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ เวลา สถานที่

  วันพุธที่	20	พฤศจิกายน	2562 9.00	น.	-	17.15	น.
โรงแรม	แบ็งคอก	แมริออท	มาร์คีส	์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 
(หลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)
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Transfer Pricing ปี 62
การกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
รุ่นที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
รุ่นที่ 2 อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์
 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 02 รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน 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

• อย่างไรถือว่าเป็นการถ่ายโอนก�าไร (       Shifting)
• ความสัมพันธ์ของนิติบุคคล
  - ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนท้ังหมด พิจารณาอย่างไร
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
   นิติบุคคลหน่ึงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่น้อยกว่าทุนท้ังหมด 
   ร้อยละ 50 พิจารณาอย่างไร
  - สัมพันธ์ด้านทุน ด้านการจัดการ และอ่ืนๆ
• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ พิจารณาอย่างไร
• ข้อก�าหนดด้านการพาณิชย์แตกต่างกันกับการเงินระหว่างกันอย่างไร
• ด�าเนินการอย่างไรถือว่าอิสระ
  - Arm's length principle
  - Related parties
  - Controlled transaction
• รายงานท่ีต้องท�า และการเก็บรักษารายงาน
  - Disclosure form ตามประกาศอธิบดี
  - Master     / Local
• โทษปรับกรณีมิได้จัดท�า หรือย่ืนรายงานหรือหลักฐาน
 ต่อเจ้าพนักงานประเมินในระยะเวลาท่ีก�าหนด หรือย่ืนรายงาน
 หรือหลักฐาน โดยแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร

• พนักงานประเมินมีอ�านาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัท
 หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
  - Primary adjustment
  - Secondary adjustment
  - Corresponding adjustment
• เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจส่งหนังสือแจ้ง
 ความแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 ให้ย่ืนหลักฐานแสดงข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ข้อก�าหนดธุระกรรม 
 ระหว่างกันภายในห้าปีนับแต่วันท่ีได้ย่ืนรายงานข้อมูล และ
 ผู้ได้รับหนังสือแจ้งความต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่
 วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งความ
• ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากกิจการ 
 หรือ เน่ืองจากกิจการท่ีกระท�าในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจ�านวน 
 หรือมีลักษณะอ่ืนใดตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงจ�านวนรายได้
 ดังกล่าวต้องก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท
• ใช้บังคับส�าหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
 เป็นต้นไป
• ประเด็นอ่ืนท่ีต้องระวัง
• ถาม - ตอบ ปัญหา

ile ile

Update สุดๆ!! หลักเกณฑ์และข้อควรระวังในการกรอก TP Disclosure Form 
หลักการที่ต้องรู้ของกฎหมาย TP ล่าสุด

เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร

Profi it



รหัสหลักสูตร A 07

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CPD
ผู้ท�าบัญชี  บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)  บัญชี 7.00 ชม.

TFRS 16
สัญญาเช่า

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

•	ทบทวนหลกัการบญัช	ีตามมาตรฐานการบญัช	ีTAS	ฉบบัท่ี	17
•	หลักการบัญชีส�าหรับสัญญาเช่า	ภายใต้มาตรฐานการ	
	 รายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16		ทางด้านผู้เช่าและ
	 ผู้ให้เช่า
•	ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS	
	 ฉบับที่	16	ที่มีต่องบการเงินของผู้เช่า
•	การบัญชีส�าหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า	ตามมาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรก
	 	 -	การรับรู้ค่าเช่า
	 	 -	การทบทวนการด้อยค่า
	 	 -	การเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่า
•	การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่า	ตามมาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรก
	 	 -	การรับรู้รายได้ค่าเช่า
	 	 -	การทบทวนมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินภายใต้
	 	 		สัญญาเช่า
	 	 -	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้เช่า
•	วิธีปฏิบัติทางสัญญาเช่าทั่วไปและตัวอย่างการรับรู้รายการ	
	 ประกอบความเข้าใจ	
	 	 -	การรบัรูร้ายการเริม่แรกและรายการในภายหลงั
	 	 -	ค่าเช่าคงที่	

	 	 -	ค่าเช่าผันแปรตามดัชนี
	 	 -	ค่าเช่าผันแปรตามยอดขายหรือการใช้สินทรัพย์อ้างอิง
	 	 -	ค่าเช่าคงที่บางส่วนและผันแปรตามตามยอดขายหรือการ	
	 	 		ใช้สินทรัพย์อ้างอิงบางส่วน
•	วิธีปฏิบัติทางสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่าและ	
	 สัญญาเช่าระยะสั้นและตัวอย่างการรับรู้รายการประกอบ	
	 ความเข้าใจ	(ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการ)
	 	 -	การรับรู้รายการเริ่มแรกและรายการในภายหลัง
•	การวัดมูลค่าใหม่ของสัญญาเช่าและตัวอย่างการรับรู้	
	 รายการประกอบความเข้าใจ
	 	 -	สิทธิเลือกซื้อ
	 	 -	สิทธิขยายอายุออกไป
	 	 -	สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนกำาหนด
	 	 -	การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
	 	 -	การเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่า
	 	 -	การลดขอบเขตของสัญญาเช่า
	 	 -	การลดอัตราค่าเช่า
•	การขายและเช่ากลับคืนและตัวอย่างการรับรู้รายการ	
	 ประกอบความเข้าใจ
	 	 -	เข้าเงื่อนไขของการขายตาม	TFRS	15
	 	 -	ไม่เข้าเงื่อนไขของการขายตาม	TFRS	15
	 	 -	ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

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

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 07 รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)



TFRS 15
รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
(ประเด็นปัญหาและการเปิดเผยข้อมูล)

อาจารย์ ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน 
อดีตประธานและหุ้นส่วนของส�านักงานตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 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

หลักการส�าคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน
  - ขั้นตอน 1 การระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 
             (ว่ามีอยู่จริง)
  - ขั้นตอน 2 การระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติ 
    ตามสัญญา 
  - ขั้นตอน 3 การก�าหนดราคาของรายการ 
  - ขั้นตอน 4 การปันส่วนราคาของรายการให้ 
    แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
  - ขั้นตอน 5 การรับรู้รายได้เมื่อกิจการให้ปฏิบัติ 
    ตามภาระแล้วเสร็จ
ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
  - ขั้นตอนการรับรู้รายได้
  - Customer options
  - Customer loyalty programs

  - Breakage
  - Right of return
  - Warranty obligation
  - Payment to customer
  - Financing component
  - Bill and hold arrangement
  - Consignment arrangement
  - Forward, call, put options
  - Licences
  - Sales-based or usage-based royalties
  - Principal Vs agent
  - Contract costs
การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)
ถาม - ตอบ ปัญหา

เนื้อหาหลักสูตร : 
 • 20% อธิบายหลักการสำาคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
 • 80% อธิบายประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล

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

รหัสหลักสูตร A 12



เนื้อหาหลักสูตร : 
 • 20% อธิบายหลักการสำาคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
 • 80% อธิบายประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล

รหัสหลักสูตร A 09

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS ปี 63

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน 
Conceptual Framework for Financial Reporting
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน

สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน
Conceptual Framework for Financial Reporting 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564

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
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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



ศึกษาเเละเตรียมความพร้อมเอกสารที่ต้องจัดทำาตาม พ.ร.บ. Transfer Pricing ปี 62

รหัสหลักสูตร A 01 

• Transfer Pricing Disclosure Form
• 3 Tiered approach ของ OECD 
• เอกสารเกี่ยวกับการก�าหนดราคาโอนมีอะไรบ้าง
• Master File มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมอะไรบ้าง
• Local File มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมอะไรบ้าง
• Country by Country Report (CbCR) มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมอะไรบ้าง
• ใครต้องจัดท�าเอกสารทั้ง 3 ประเภท และวัตถุประสงค์ในการจัดท�าเอกสาร
• ข้อมูลใน Master File, Local File, CbCR ต้อง update อย่างไร
• CbCR กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดท�าเอกสารการก�าหนดราคาโอนอย่างไร
 หากไม่จัดท�าเอกสาร จะมีผลเป็นเช่นใด
• ถาม - ตอบ ปัญหา

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

Transfer Pricing 
Documentation

วิทยากรจ�านวน 2 ท่าน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบราคาโอน 2 ท่าน

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

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 



รหัสหลักสูตร A 18

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  สัญญาเช่า (TFRS 16)

ศึกษาและเตรียมความพร้อม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในปี 2562 และ ปี 2563

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 18 รุ่นที่ 1 วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 9.00 น. – 17.15 น. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
(เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา	สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้	200%
ตามพระราชกฤษฎีกา	ฉบับที่	437



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา	สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้	200%
ตามพระราชกฤษฎีกา	ฉบับที่	437

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา)	

สัมมนาหลักสูตร		:		.....................................................................................................................................

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

รหัสหลักสูตร						:								 			วันสัมมนาวันที่			:		................................................................................

รหัสหลักสูตร						:								 			วันสัมมนาวันที่			:		................................................................................

เลขบัตรประชาชน
ผู้เข้าสัมมนาชื่อ	
(นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่เลขที่..........................................หมู่บ้าน/อาคาร.....................................................................................

หมู่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แขวง/ตำาบล......................................เขต/อำาเภอ...................................	

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

ชื่อ.................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................	 	สำานักงานใหญ่	 	สาขาที่........

ที่อยู่..............................................................................................................................................................

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

ส�าหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	(CPD)	กรุณาระบ ุ

  ผู้ทำาบัญชี	 									บัตรประชาชนเลขที่			

  ผู้สอบบัญชี	(CPA)						เลขทะเบียน	

ขั้นตอนการสมัครและช�าระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา	 กรุณาแฟกซ์	หรือ	ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำารองที่นั่ง	
	 กรณีมีปัญหาการจัดทำาเช็ค	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำาระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
	
	 แฟกซ์	:	02-884-5111			E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา	 ชำาระค่าสัมมนาเป็นเงินสด	หรือ	เช็คบริษัท	
	 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

เอกสารที่น�ามาในวันสัมมนา		1.บัตรประชาชน				2.หนังสือรับรองการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	(ถ้ามี)



บัญชีส�าหรับโอนเงินค่าสัมมนา
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

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล (เดิม : พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ) โทรศัพท์ 02-650-8800
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีเพลินจิต	ออกทางออกที่	2	โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า	BTS	เพลินจิต	ประมาณ	100	เมตร
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	ลงทางด่วนเพลินจิตใต้	เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต	และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ	สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของโรงแรม


