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รหัสหลักสูตร A 01

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

TFRS ปี 64
อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนาผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขกำร
กรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีฯ       
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย       

• มำตรฐำนกำรบัญชี
	 ฉบับที่		1	 การนำาเสนองบการเงิน
	 ฉบับที่		8	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลง	 	
	 	 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 ฉบับที่	10	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 ฉบับที่	34	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
	 ฉบับที่	37	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	
	 	 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 ฉบับที่	38	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 ฉบับที่		2	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 ฉบับที่		3	 การรวมธุรกิจ
	 ฉบับที่		6	 การสำารวจและประเมินค่า
	 	 แหล่งทรัพยากรแร่
	 ฉบับที่		7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 ฉบับที่		9	 เครื่องมือทางการเงิน

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันศุกร์ที่ 18 ธันวำคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท
(สี่แยกอโศก เยื้องสภำวิชำชีพบัญชีฯ) 

(BTS สถำนีอโศก, MRT สถำนีสุขุมวิท) 
โทรศัพท์ 02-204-4000

สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงนิยามความมีสาระสำาคัญ และ นิยามของธุรกิจ

เพิ่มเติมการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ การอ้างอิงกรอบแนวคิดใหม่ 
Conceptual Framework for Financial Reporting ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564

• กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
 TSIC	32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

• กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
 TFRIC	12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 TFRIC	19	การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
	 TFRIC	20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
	 	 สำาหรับเหมืองผิวดิน
 TFRIC	22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
	 	 สิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

• ร่ำงประกำศสภำวิชำชีพบัญชี เรื่อง ข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
 ส�ำหรับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ   
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย
 สำธำรณะ

• กรอบแนวคิดส�ำหรับรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2563) 
 Conceptual Framework for Financial 
 Reporting

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต.



รหัสหลักสูตร A 02

มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 63
มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19 ปี 63 และ 64

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

สถำนภำพของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยในปัจจุบัน PAEs และ NPAEs

ทิศทำงในอนำคตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยและ 
มำตรกำรผ่อนปรนทำงบัญชีจำก Covid 19 ปี 63 และ 64

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่  2   สินค้ำคงเหลือ (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่  16  ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่  23  ต้นทุนกำรกู้ยืม (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่  36  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่  38  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่  40  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ปรับปรุง 2562)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่  5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2562)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
TFRIC  1  กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

เตรียมความพร้อม ก่อนการปิดบัญชี ปี 63

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมำนนท์
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีฯ
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.



มาตรฐานการบัญชี 
PAEs ที่ใช้ในปี 63
มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19 ปี 63 และ 64

รหัสหลักสูตร A 03

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

การบัญชีเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมำนนท์ 
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีฯ
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท
(สี่แยกอโศก เยื้องสภำวิชำชีพบัญชีฯ) 

(BTS สถำนีอโศก, MRT สถำนีสุขุมวิท) 
โทรศัพท์ 02-204-4000

• ตรำสำรอนุพันธ์ตำมควำมหมำยของ TFRS 9 
  - Option
  - Forward
  - Future
• หลักกำรส�ำคัญของกำรบัญชีส�ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียง  
 (Hedge Accounting) และกำรใช้หลักมูลค่ำยุติธรรม 
 (Fair Value) กับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียง 
• กำรบัญชีส�ำหรับกำรป้องกันควำมเส่ียงแต่ละประเภทพร้อม 
 ตัวอย่ำง
  - Fair Value Hedge
  - Cash Flow Hedge
• กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเป็นทำงเลือกหรือเป็นข้อบังคับ
• ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจกำรบันทึกรำยกำรป้องกัน
 ควำมเส่ียงกรณีกิจกำรน�ำ Hedge Accounting มำใช้ 
  - กำรใช้ Currency Exchange Forward ป้องกัน
   ควำมเส่ียงรำยกำรลูกหน้ี/เจ้ำหน้ีกำรค้ำท่ีเป็น
   สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
  - กำรใช้ Currency Exchange Forward ป้องกัน
   ควำมเส่ียงรำยกำรพยำกรณ์ท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
   ต่ำงประเทศ เช่น พยำกรณ์กำรขำยสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ

  - กำรใช้ Currency Exchange Forward 
   ป้องกันควำมเส่ียงรำยกำรข้อผูกมัดท่ีแน่นอน 
   (Firm Commitment) ท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
   เช่น ข้อผูกมัดในกำรซ้ือเคร่ืองจักรท่ีแน่นอน
  - กำรใช้ Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือ
   ในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย 
   (ดอกเบ้ียลอยตัวเป็นดอกเบ้ียคงท่ี)
  - กำรใช้ Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือ
   ในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย 
   (ดอกเบ้ียคงท่ีเป็นดอกเบ้ียลอยตัว)
• ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจกำรบันทึกรำยกำรป้องกัน
 ควำมเส่ียงกรณีกิจกำรไม่น�ำ Hedge Accounting 
 มำใช้
• กำรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกำรน�ำ/ไม่น�ำ Hedge 
 Accounting มำใช้ในกำรรับรู้รำยกำรเคร่ืองมือป้องกัน
 ควำมเส่ียง
• ประเด็นปัญหำท่ีส�ำคัญในทำงปฏิบัติของกำรบัญชีส�ำหรับ
 กำรป้องกันควำมเส่ียง

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 



  

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพุธที่ 23 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขกำร
กรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีฯ
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

TFRS ใหม่ 
กระทบงบการเงินอย่างไร และผลกระทบของ 
มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19
(มุมมองของการวิเคราะห์)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

ผลกระทบของ TFRSs กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • กำรจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินและตรำสำรทุน - Perpetual Bonds   
  และอื่นๆ กับโครงสร้ำงเงินทุนของกิจกำร
 • กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
  - กำรพิจำรณำหลักกำรของ SPPI และ Business Model 
  ในกำรน�ำไปสู่กำรวัดมูลค่ำ FVTPL รวมถึง กำรวัดมูลค่ำของรำยกำร 
  Non- Trading Equity Security (NTS) ที่อำจมีผลกระทบ
  ต่อควำมผันผวนของก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน
 • สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - เงื่อนไขของ Derecognition and  
  Modification ที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและ
  สภำพคล่องของกิจกำร
 • Expected Credit Loss - ขอบเขตของรำยกำรที่ต้องทดสอบ
  กำรด้อยค่ำ และแบบจ�ำลองกำรค�ำนวณที่อำจกระทบกับคุณภำพของก�ำไร
 • Own Credit Risk - Financial Liabilities Designated at   
   FVTPL ที่มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
 • หนี้สินทำงกำรเงิน - เงื่อนไขและกำรใช้ดุลยพินิจของ Derecognition   
   and Modification (Substantial VS Non-Substantial) ที่ส่ง
  ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและสภำพคล่องของกิจกำร
 • Hedge Accounting - Qualifying Criteria กับควำมผันผวน
  ของก�ำไรของกิจกำร
 • IFRS 9 - Related OCI Items กับคุณภำพก�ำไร
 • Risk Disclosures - กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูล Credit Risk,   
  Liquidity Risk and Market Risk ในกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน 

ผลกระทบของ TFRS 16 สัญญาเช่า - ด้านผู้เช่า ต่อการวิเคราะห์
ทางการเงิน
 • ผลกระทบพื้นฐำนต่องบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ เช่น   
  D/E ratio, DSCR, Profit Margin และ Implication ส�ำหรับ   
  Equity Analysis และ Credit Analysis

 • กำรพิจำรณำ “อำยุของสัญญำเช่ำ” กับควำมผันผวนของมูลค่ำ
  ของ “Lease Liability”
 • กำรวัดมูลค่ำองค์ประกอบที่ซับซ้อนของ “Right of Use Asset  
  (ROU)” และ “Lease Liability”
 • ประเด็นรำยกำรนอกงบดุลที่อำจเกิดขึ้น (Potential Off-balance  
  Sheet Items)
    - สัญญำเช่ำระยะสั้น
    - สัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต�่ำ 
    - สัญญำเช่ำที่ก�ำหนดค่ำเช่ำขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำนของผู้เช่ำ 
 • กำรวัดมูลค่ำเมื่อภำยหลังของ “Right of Use Asset”  กับควำม 
  สำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและคุณภำพของก�ำไร
    - Cost Method
    - Revaluation Method
    - Fair Value Method
 • ผลกระทบต่อโครงสร้ำงเงินทุนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรเนื่องจำก 
  กำรวัดมูลค่ำใหม่ของรำยกำร “Lease Liability” เนื่องจำกกำร 
  เปลี่ยนแปลงของ
    - อำยุสัญญำเช่ำ
    - กำรประเมินสิทธิเลือกซื้อ 
    - มูลค่ำที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช�ำระภำยใต้มูลค่ำคงเหลือที่ได้รับ
     กำรประกัน 
    - จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำในอนำคตที่เป็นผล
     มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตรำ
    - กำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญำ 
 • ประเด็นในกำรก�ำหนด Incremental Borrowing Rate
 • ผลกระทบของกำรขำยและเช่ำกลับคืน (Sales and Leaseback) 
  ต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของกิจกำร

ผลกระทบของ TFRS 9 และ TFRS 16 ต่อการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร A 04

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 
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วิเคราะห์ปัจจุบัน 
รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนำค
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

CPD
ผู้ท�ำบัญชี 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 อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์งบกำรเงินเพื่อกำรตัดสินใจ และ บริหำรในทำงธุรกิจ
• กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน : สภำพคล่อง โครงสร้ำงทุน นโยบำยบัญชีเกี่ยวกับ
 กำรรับรู้และวัดมูลค่ำรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ
 และอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชี Price to Book Value (P/BV)
• กำรวิเครำะห์งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : อัตรำก�ำไร ประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินทรัพย์  
 อัตรำผลตอบแทนทำงบัญชี นโยบำยบัญชีเกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
 คุณภำพของก�ำไร อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก�ำไร Price to Earnings Ratio (P/E) 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก�ำไรและกำรปรับตัวของรำคำหลักทรัพย์
• กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดและตัวผลักดันมูลค่ำกิจกำร
• แรงจูงใจในกำรแต่งงบกำรเงิน 

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 
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การวิเคราะห์ทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร 
Financial Analysis for 
Management Decisions

อำจำรย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
อดีต CFO ของบริษัทข้ำมชำติและบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ขนำดใหญ่

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันจันทร์ที่ 14 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• ควำมส�ำคัญของกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน 
 เพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
• ข้อมูลอะไรที่ผู้บริหำรต้องกำร
• แนวทำงกำรสร้ำงระบบกำรรำยงำนเพื่อ
 กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ
• กำรประเมินประสิทธิภำพในกำรบริหำรระดับองค์กร 
 ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติกำรในแต่ละสำยงำน
• สรุปเทคนิคกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินและ
 กำรบัญชี ควำมหมำยของตัวชี้วัด 
 (Key Performance Indicators) 
 และอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
 (Financial Ratios)

• กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินอย่ำงละเอียด 
 เพื่อกำรปรับปรุงผลประกอบกำรให้ดีขึ้น
  - ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในมิติต่ำงๆ 
   ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
  - กำรวิเครำะห์กำรตลำดและกำรขำย
  - กำรวิเครำะห์ต้นทุนสินค้ำ ต้นทุนกำรบริกำร
   และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
  - กำรวิเครำะห์กระแสเงินสด
  - Workshop กำรออกแบบรำยงำนส�ำหรับ
   ผู้บริหำร
• ถำม – ตอบ ปัญหำ

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 
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จ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไร 
ให้ประหยัดภาษสีูงสุด
อำจำรย์ สำโรช ทองประค�ำ
ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยภำษีสรรพำร

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันอังคำรที่ 15 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

	 •	 เมื่อใดจึงจะใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน	
  (Double Tax Agreement) 
	 •	 มาตรการสำาคัญของ	Double	Tax	Agreement	
  (DTA)
	 •	 เทคนิคง่ายๆ	ในการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน
	 •	 ใครบ้างมีสิทธิใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
	 •	 สาเหตุการเกิดภาษีซ้อน	และวิธีแก้ไข
	 •	 กำาไรจากธุรกิจและปัญหาการมี	
  Permanent Establishment (PE)
	 •	 สาขาไทยจ่ายเงินไปให้สำานักงานใหญ่	
	 	 Double	Tax	Agreement	(DTA)	จะถือเป็น
	 	 รายจ่ายต้องห้ามหรือไม่	และมี	ภ.ง.ด.54,	
	 	 ภ.พ.36	หรือไม่
	 •	 ความเหมือนและความต่างของค่าบริการและ
	 	 ค่าสิทธิ
	 •	 จ่ายค่า	Know-how	หรือข้อสนเทศเกี่ยวกับ
	 	 ประสบการณ์คืออะไร
	 •	 จ่ายค่าซื้อ	CD,	ซื้อเครื่องจักร	อุปกรณ์ต่างๆ	
	 	 ที่มี	Software	จะถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่
	 •	 จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์	เครื่องจักร	จากต่างประเทศ	
	 	 ถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่

	 •	 จ่ายค่าที่ปรึกษาธุรกิจ	มีบริการสนับสนุนอย่างอื่น	
	 	 ถือเป็นค่าสิทธิหรือไม่
	 •	 จ่ายค่าใช้	Server,	Website,	Leaseline	Internet	
	 	 ต้องหัก	ณ	ที่จ่ายส่ง	ภ.ง.ด.54,	ภ.พ.36	หรือไม่
	 •	 ขายหุ้น	แลกหุ้น	ลดทุน	เพิ่มทุน	ส่วนเกินทุน	
	 	 Double	Tax	Agreement	(DTA)	ถือเป็นเงินได้		
	 					ข้อใด	ต้องหัก	ภาษี	ณ	ที่จ่าย	หรือไม่
	 •	 การกระทบยอด	(Reconcile)	ภ.ง.ด.54	กับ	
	 	 ภ.พ.36	รายจ่ายไปต่างประเทศ	รายการใดต้อง
	 	 มีทั้ง	ภ.ง.ด.54	และ	ภ.พ.36
	 •	 ส่งพนักงานไปต่างประเทศ	ต้องหักภาษีจาก
	 	 เงินเดือนและนำาส่ง	ภ.ง.ด.	1	ด้วยหรือไม่
	 •	 บริษัทแม่	ในต่างประเทศ	ส่งพนักงานมาช่วยงาน
	 	 ในไทยจะทำาสัญญาอย่างไรไม่ให้มี	
  Permanent Establishment (PE)
	 •	 ความแตกต่างจ่ายค่าที่ปรึกษาให้คนต่างด้าวหรือ
	 	 บริษัทต่างประเทศหักภาษีอย่างไร
	 •	 ปัญหาธุรกรรมระหว่างประเทศที่มักพบ
	 	 กระทำาผิดบ่อย	และการวางแผนภาษีี

เทคนิคการวางแผนภาษี เกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา
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วันที่ เวลำ สถำนที่

วันจันทร์ที่ 21 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

e-Withholding Tax 
ทางเลือกในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ 
National e-Payment

ด่วนที่สุด !!! เริ่มใช้แล้ว
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ประโยชน์เพิ่มของผู้หักภาษี

และผู้ถูกหักภาษี

•	 ที่มาของโครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 -	 สาระสำาคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง	
	 	 	พื้นฐานระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์
	 	 แห่งชาติ	(National	e-Payment	Master	Plan)
	 -	 สาระสำาคัญพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
	 	 ประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	48)	พ.ศ.	2562	หรือ		 	
	 	 กฎหมายภาษี	e-Payment
•	 e-Withholding	Tax	กับการท�าธุรกรรมทางเงิน
	 ในประเทศ
	 -	 ทางเลือกและวิธีการในการนำาส่งภาษีตาม	 	
	 	 	ประมวลรัษฎากร
	 -	 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
	 -	 สรุปหน้าที่และความรับผิดที่เปลี่ยนแปลง
•	 e-Withholding	Tax	กับการท�าธุรกรรมทางเงิน	 	
	 ระหว่างประเทศ
	 -	 การจ่ายเงินข้ามประเทศที่มีความสัมพันธ์กับ	 	
	 	 	การนำาส่งภาษีตามแบบ	ภ.ง.ด.54
	 -	 การจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศ
	 	 ที่สัมพันธ์กับการนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
	 	 ตามแบบ	ภ.พ.36
•	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลา
	 การให้บริการ	e-withholding	Tax
	 -	 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ	e-Withholding	Tax
	 -	 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย

	 -	 หน้าที่ของผู้ถูกหักภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
	 -	 หน้าที่ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
	 -	 การออกหลักฐานการแสดงการถูกหักภาษี	
	 -	 e-Withholding	Tax	กรณียื่นเพิ่มเติม
•	 สิทธิประโยชน์จากการใช้	e-withholding	Tax
	 -	 ยกเว้นการออกหนงัสอืรบัรองฯ	ตามมาตรา	50	ทวิ
	 -	 หัก	ณ	ที่จ่าย	ใช้อัตราเดียว
	 -	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
	 	 ภาษีอิเล็กทรอนิกส์
	 -	 อื่นๆ
•	 e-Tax	Invoice	&	e-Receipt	กับการน�าส่งข้อมูล
	 ผ่าน	Service	Provider
	 -	 คุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร		 	
	 	 	(ฉบับที่	15)
	 -	 ขั้นตอนการยื่นคำาขอเป็นผู้ให้บริการนำาส่ง	 	
	 	 	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
	 -	 หน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศ
	 -	 มาตรฐาน	ขมธอ.21-2562
	 -	 ขั้นตอนการนำาส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ
	 	 นำาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
	 -	 ถาม	-	ตอบ

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วิทยำกรจ�ำนวน 2 ท่ำน 1. ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยภำษีสรรพำกร และ
                                                                    2. ผู้เชี่ยวชำญกำรเสียภำษีทำงอิเล็คทรอนิกส์

ด่วนที่สุด !!! e-Withholding tax เริ่มใช้แล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 
ผู้หักภาษี : ไม่ต้องออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) และ ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. และ ภ.พ. 

ผู้ถูกหัก : ลดอ้ตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 2 %



ด่วนที่สุด !!! เริ่มใช้แล้ว
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ประโยชน์เพิ่มของผู้หักภาษี

และผู้ถูกหักภาษี

รหัสหลักสูตร A 09

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพุธที่ 23 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

ครบครัน
ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 63
และ e-Withholding Tax

•	 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 อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญกฏหมำยภำษีสรรพำกร

ด่วนที่สุด !!! e-Withholding tax เริ่มใช้แล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 
ผู้หักภาษี : ไม่ต้องออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ 50 ทวิ) และ ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. และ ภ.พ. 

ผู้ถูกหัก : ลดอ้ตราภาษีเหลือ 2 %
หลักเกณฑ์ และ หลักการ การใช้ e-Withholding Tax

หลากหลายประเด็นที่ต้องระวัง จากการใช้ e-Withholding Tax



รหัสหลักสูตร A 10

กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม กับหลายประเด็นที่มักทำาผิด และวิธีป้องกันแก้ไข

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

VAT ประเด็นที่มักผิด
และเทคนิคการแก้ไข
วิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยภำษีสรรพำกร

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค

(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

	 -	 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	
	 -		 ไปทำางานรับจ้างที่สถานที่ของผู้ว่าจ้างต้องจัดสถานประกอบการ	
	 	 สาขาหรือไม่
	 -	 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 อาหารกลางวัน

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเข้าสัมมนา)	

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

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

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

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

เลขบัตรประชาชน
ผู้เข้าสัมมนาชื่อ 

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

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

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

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

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

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

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

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

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

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

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

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

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�ำหรับโอนเงินค่ำสัมมนำ
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนำคำรกสิกรไทย เลขที่บัญชี 758-2-55412-3 สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ บัญชีออมทรัพย์  
ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่บัญชี 909-0-12139-4 สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ บัญชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์  เลขที่บัญชี 264-2-33575-8 สำขำเซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ บัญชีออมทรัพย์

คำ�แนะนำ�ก�รเดินท�ง
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค (สุขุมวิท 22)   โทรศัพท์ 02-059-5555
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีพร้อมพงษ์	ออกทางออกที่	6	เดินมาทางสวนเบญจสิริ	เข้�ประตู 2 ของสวนเบญจสิริิ เดินเล�ะเข้�ม�ในสวนประม�ณ 100 เมตร  
 มีประตูลัดเข้�ท�งด้�นหลังของโรงแรม หรือ เดินม�ด้�นหลังสุดของสวน จะมีประตูท�งออกและเลี้ยวขว� เพื่อเข้�ท�งประตูด้�นหน้�ของโรงแรม
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ในสุขุมวิท	22	ห่างจากปากซอย	ประมาณ	500	เมตร	มีลานจอดรถ	1,200	คัน	อยู่ในอาคารโรงแรม

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-204-4000
	 •	โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีอโศก	ออกทางออกที่	6	
	 •	โดยรถไฟใต้ดิน	MRT	ลงสถานีสุขุมวิท	ออกทางออกที่	2
	 •	โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	:	เข้าทางด้านหน้าโรงแรม โรงแรมอยู่บนถนนซอยสุขุมวิท	21	ใกล้สี่แยกอโศก	เยื้องสภาวิชาชีพบัญชีฯ	
	 	 	 	 							:	เข้าทางด้านหลังโรงแรม	เลี่ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท	23	ประมาณ	300	เมตร	โรงแรมอยู่ด้านซ้ายมือ	ถัดจากร้านแฟมิลี่มาร์ท


