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ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง CPD 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

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

สัมมนา
มีนาคม 2563

“สัมมนาคุณภาพ ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาวิชาชีพ”



รหัสหลักสูตร A 03 - A 04

ile

Transfer Pricing ปี 63
การกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
รุ่นที่ 1 อาจารย์ ธนภณ แก้วสถิตย์

รุ่นที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 03 รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

A 04 รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 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

Update สุดๆ!! หลักเกณฑ์และข้อควรระวังในการกรอก TP Disclosure from 
หลักการที่ต้องรู้ของกฎหมาย TP ล่าสุด

เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร

Profi it

 ผูเ้ชีย่วชาญกฎหมายภาษสีรรพากร



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  สัญญาเช่า (TFRS 16)

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

TFRS ใหม่
ที่ต้องใช้ ปี 63

ศึกษาและเตรียมความพร้อม 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญ

ที่จะใช้บังคับในปี 2563

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

รหัสหลักสูตร A 20



รหัสหลักสูตร A 21

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

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

TFRS ปี 63

กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
Conceptual Framework for Financial Reporting
ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ฉบับที่ 12 ภ�ษีเงินได้
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักง�น
ฉบับที่ 23 ต้นทุนก�รกู้ยืม
ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 1 ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินม�ใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 3 ก�รรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 9 เครื่องมือท�งก�รเงิน
ฉบับที่ 11 ก�รร่วมก�รง�น

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



สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน
Conceptual Framework for Financial Reporting 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564
รับมือกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ใช้มีสิทธิติดคุก

รหัสหลักสูตร A 09

CPD
ผู้ท�าบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
(ใช้บังคับ 27 พฤษภาคม 2563)
ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ข�าอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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 16 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

• หลักการ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
• แนวปฏิบัติที่ส�าคัญของต่างประเทศ
• สาระส�าคัญและขอบเขตของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (Lawfulness of processing)
• แนวทางการจัดประเภทข้อมูล (Data Classification) และ Data Mapping
• ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
• บทบาทหน้าที่ขององค์กร ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในองค์กร และเจ้าหน้าที่คุ้มครอง 
 ข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
• การเตรียมความพร้อมเชิงองค์กรและเชิงบุคคล
• Timeline ของการบังคับใช้กฎหมาย และประกาศเฉพาะที่จะออกมาหลังจาก
 ที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
• กรณีศึกษาของต่างประเทศ และแนวทางการด�าเนินการให้สอดคล้องกับ  
 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



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	ภายใต้มาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบับที่	16	ทางด้านผู้เช่า	
	 และผู้ให้เช่า
•	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
	 	 -	สิทธิยกเลิกสัญญาก่อนก�าหนด
	 	 -	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 15 รุ่นที่ 1 วันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 15

รุ่นที่ 1 ผศ. วิภาดา ตันติประภา
  เลขานุการและกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
  อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ปี 63
(2020 DEFERRED TAX)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

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

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
ข้อก�าหนดของ TAS 12
 • ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
 • ผลแตกต่างชั่วคราวชนิดหักภาษีได้และชนิดที่ต้อง 
  เสียภาษี
 • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   - เงื่อนไขการรับรู้และอัตราภาษีเงินได้
 • หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   - อัตราภาษีเงินได้

ข้อก�าหนดส่วนที่ปรับปรุงใหม่ของ TAS 12 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
 • การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้
  และเงินให้กู้ยืม

 • สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่า
  ที่จะได้รับสุทธิ (NRV)
 • เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วย FVTPL หรือ  
  FVTOCI Option
 • เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วย FVTPL
 • การแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ด้วยราคาที่ตีใหม่
 • การจ�าหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือ
  บริษัทร่วม
 • เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมและ
  การรับรู้ค่าใช้จ่ายทางการเงินโดยใช้วิธี
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนสินทรัพย์และ 
  บูรณะสถานที่
 • ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยกฎหมายแรงงาน

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 17 รุ่นที่ 1 วันพุธท่ี 18 มีนาคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 17



รหัสหลักสูตร A 19

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีกับสัญญาเช่า

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

วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น. โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีย์ ควีนส์ปาร์ค 
(สุขุมวิท 22)

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

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามข้อก�าหนดของ TAS 12
 • วิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับสัญญาเช่าตามข้อก�าหนดของ TFRS 16 
  พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกซื้อ
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาออกไป
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกยุติสัญญา
    - สัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกซื้อ
    - สัญญาเช่าท่ีมีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาออกไป
    - สัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกยุติสัญญา
    - สัญญาเช่าที่ผู้เช่ารับประกันมูลค่าคงเหลือ
    - สัญญาขายและเช่ากลับคืน 
 • วิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกับสัญญาเช่าประเภทต่างๆ  
  พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกซื้อ
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาออกไป
    - สัญญาเช่าที่ไม่มีสิทธิเลือกยุติสัญญา
    - สัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกซื้อ
    - สัญญาเช่าท่ีมีสิทธิเลือกต่ออายุสัญญาออกไป
    - สัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกยุติสัญญา
    - สัญญาเช่าที่ผู้เช่ารับประกันมูลค่าคงเหลือ
    - สัญญาขายและเช่ากลับคืน 

ผลกระทบของ TFRS 16 สัญญาเช่า ต่อ TAS 12 ภาษีเงินได้

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



รหัสหลักสูตร A 08

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
(ใช้บังคับ 13 มีนาคม 2562)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 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.
อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

• ท่ีมาและหลักการ
• ผู้เสียภาษีและฐานภาษี
•	ประเภททรัพย์สิน อัตราภาษี และการค�านวณภาษี
• มาตรการดูแลผลกระทบ (ยกเว้น ลดหย่อน และผ่อนปรน)
• แนวทางในการปฏิบัติ การคัดค้านและการอุทธรณ์
• เบ้ียปรับเงินเพ่ิมและบทลงโทษ
• แนวทางการก�ากับดูแลการจัดเก็บภาษี
• ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
• ถาม - ตอบ ปัญหา

เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563



รหัสหลักสูตร A 06

ศึกษาเเละเตรียมความพร้อมเอกสารที่ต้องจัดทำาตาม พ.ร.บ. Transfer Pricing

• Transfer Pricing Disclosure from
• 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

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)



รหัสหลักสูตร A 12

CPD
ผู้ท�าบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

TFRS 9  
(สำาหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

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

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีพร้อมตัวอย่างประกอบ
 การบันทึกรายการ
  - ราคาทุนตัดจ�าหน่าย (Amortized Cost) 
  - FVTOCI
  - FVTPL (เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ)
  - FVTPL option
• เงินลงทุนในตราสารทุนพร้อมตัวอย่างประกอบ
 การค�านวณมูลค่ายุติธรรม (กรณีเงินลงทุนในตราสารทุน 
 นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ) และการบันทึกรายการ
  - FVTPL
  - FVTOCI Option
• เงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัในเครอืในอตัราดอกเบีย้ต�า่กว่า 
 อตัราดอกเบีย้ตลาดพร้อมตวัอย่างประกอบการค�านวณ 
 อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและบนัทกึรายการ
  - การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
   ที่แท้จริง

• การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีผ่อนช�าระ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินให้กู้ยืม
 พร้อมตัวอย่างประกอบการค�านวณและการบันทึก 
 รายการ
  - General Model
  - Simplified Model 
• เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียม
 พร้อมตัวอย่างประกอบการค�านวณอัตราดอกเบ้ีย
 ท่ีแท้จริงและการบันทึกรายการ
  - การรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
• เงินกู้ยมืจากบริษทัใหญ่ในอตัราดอกเบีย้ต�า่กว่า
 อตัราดอกเบีย้ตลาดพร้อมตวัอย่างประกอบการค�านวณ 
 อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและการบนัทกึรายการ
  - การรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 12 รุ่นที่ 1 วันพุธท่ี 25 มีนาคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

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



รหัสหลักสูตร A 31

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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
	 	 -	ก�าไรจากธุรกิจ
	 	 -	สถานประกอบการ

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

	 	 -	การให้บริการส่วนบุคคล
	 	 -	บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าและ 
	 	 	 ให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
	 	 -	การน�าเข้าบริการจากต่างประเทศ 
	 	 	 ตามมาตรา	77/2	วรรค	3
•	 ประเด็นการขอคืนภาษี
•	 การยื่นแบบน�าส่งภาษีตาม	ภ.ง.ด.53,	ภ.ง.ด.54	 
	 ตามมาตรา	83/6	และการยื่นแบบ	ภ.พ.36
•	 การค�านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
	 ต่างประเทศเป็นเงินไทย
•	 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



รหัสหลักสูตร A 10

การบัญชีเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยง ปี 63

CPD
ผู้ท�าบัญชี 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

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รายการท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน
• ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับตราสารอนุพันธ์
• การบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์ และการป้องกันความเส่ียง
• การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
• ถาม – ตอบ ปัญหา

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 10 รุ่นที่ 1 วันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 

(สุขุมวิท 22)

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



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/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ...................................	

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

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

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

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

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

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................	 	ส�านักงานใหญ่	 	สาขาที่........

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

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

ส�าหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	(CPD)	กรุณาระบ ุ

  ผู้ท�าบัญชี	 									บัตรประชาชนเลขที่			

  ผู้สอบบัญชี	(CPA)						เลขทะเบียน	

ขั้นตอนการสมัครและช�าระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์	หรือ	ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อส�ารองที่นั่ง 
	 กรณีมีปัญหาการจัดท�าเช็ค	สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช�าระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
 
 แฟกซ์	:	02-884-5111			E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา	 ช�าระค่าสัมมนาเป็นเงินสด	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 ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  (สี่แยกเพลินจิต)   โทรศัพท์ 02-687-9000 
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีเพลินจิต	ออกทางออกที่	2	จะมีทางเชื่อมระหว่าง	BTS	และอาคารโรงแรม
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ในอาคาร	Park	venTure	บริเวณสี่แยกถนนวิทยุตัดกับถนนสุขุมวิท	เยื้องห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่	
	 ตรงข้ามอาคารเวฟเพลส	และธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเพลินจิต	มีลานจอดรถ	500	คัน	อยู่ชั้นใต้ดิน


