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รหัสหลักสูตร A 05

Speakers : Transfer Pricing Tax experts from Revenue Department

 This seminar is specially designed for Japanese execuTives who are involving 
business TransacTions among relaTed companies around The world.

 if you are inTeresTed in minimizing Tax risk arising from seTTing inappropriaTe 
price on inTercompany TransacTions, you should Join This seminar because The 
speakers who are Tax experTs from revenue deparTmenT sharing Their experiences 
in Transfer pricing over Ten years on The following Topics:
  
  ● overview of Transfer pricing concepT
  ● poTenTial Tax concerns in relaTion To Transfer pricing
  ● currenT Thai Transfer pricing legislaTion
  ● informaTion disclosure obligaTion and penalTy
  ● how To deal wiTh Transfer pricing risk
  ● inTernaTional Tax pracTice regarding miTigaTion of Transfer pricing 
   dispuTe beTween Tax auThoriTies

Transfer Pricing 
for Japanese Executives

หลักสูตรนี้มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
逐次通訳（日·タイ）方式で行います。

พิเศษ ถาม – ตอบ ปัญหา ในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 16.00 น. - 17.00 น.
16.00 - 17.00 ： 実務などに関する質疑応答のセクションです。

日本人幹部向けのタイの移転価格制定法

Date Time  Venue

Thursday 14 May 2020 1.30 PM to 5.00 PM
The Okura Prestige Bangkok Hotel

(Wireless Road)
Tel : 02-687-9000

Seminar fee

Baht 9,500 

(Fee 8,878.50 + VA
T 621.50)

Inclus
ive of

Japanese Lunc
h

Afternoon tea

Seminar materials逐次通訳（日·タイ）方式で行います。
16.00 – 17.00 : 実務などに関する質疑応答のセクションです。

agenda 11.30  am To 1.30 pm : regisTraTion and lunch
1.30  pm  To 3.30 pm : seminar
3.30  pm  To 4.00 pm : break
4.00  pm  To 5.00 pm : QuesTions and answers



หลักการทั่วไป
	 •	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน			
  (Related parties)
	 •	 ข้อก�าหนดทางด้านพาณิชย์และการเงิน 
	 	 ที่ถูกควบคุม	(Controlled	transaction)
	 •	 Arm’s	length	principle
	 •	 การปรับปรุงรายได้	รายจ่ายของบริษัท 
	 	 ที่มีความสัมพันธ์กัน
  - Primary adjustment
  - Secondary adjustment
  - Corresponding adjustment
	 •	 รายงานที่ต้องท�า	และการเก็บรักษารายงาน
	 	 -	 Disclosure	form	ตามประกาศอธิบดี
  - Master file / Local file
	 •	 โทษปรับกรณีมิได้จัดท�า	หรือยื่นรายงานหรือ	
	 	 หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน	โดยแสดง		
	 	 ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควร
	 •	 TP	Disclosure	Form	(รายงานข้อมูลประจ�าปี)
	 •	 ผู้มีหน้าที่ยื่น	Disclosure	Form
	 •	 ก�าหนดเวลายื่นแบบ	

	 •	 วิธีการยื่นแบบ	Online
	 •	 แบบ	Disclosure	Form	:	ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	 	
	 	 ที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรม	 	
	 	 ระหว่างกันพิจารณาอย่างไร
	 •	 แนะน�าวิธีการกรอก
	 	 -		 เกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์เงินสด
	 	 -		 ข้อมูลจากงบทดลองเพียงพอหรือไม่
	 	 -		 กระทบยอดอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจสรรพากร
 	 -		 รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ	/	รายได้อืน่
	 	 -	 ซื้อวัตถุดิบ	และสินค้า
	 	 -	 ซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 	 -	 รายจ่ายค่าสิทธิ
	 	 -	 ค่าบริหาร	/	ค่าบริการทางเทคนิค	/	ค่านายหน้า
	 	 -	 ดอกเบี้ยจ่าย
	 	 -	 เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	/	ให้กู้ยืม
	 	 -	 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
	 	 -	 Business	Restructuring	หมายถึงอะไรและ	 	
	 	 		 ครอบคลุมรายการอะไรบ้าง
	 	 -		 อื่นๆ	ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ	เพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับ	 	
	 	 		 และเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

TP Disclosure Form 
Workshop
วิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยก�ำหนดรำคำโอน 2 ท่ำน

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

รหัส
หลกัสตูร รุ่นที่ วันที่ เวลำ สถำนที่

A 02 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภำคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

เจาะลึกขั้นตอนการกรอก TP Disclosure Form อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
พิเศษสุด!! ถาม ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 2 ชั่วโมง (15.15 น. - 17.15 น.)

รหัสหลักสูตร A 02



รหัสหลักสูตร A 37

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

e-Withholding Tax กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราเดียว
ความเหมือนและความต่าง ซื้อขายสินค้าหรือบริการ

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

ครบครัน
ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 63

•	 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

วิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญกฏหมำยภำษีสรรพำกร

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 16 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 23 ต้นทุนกำรกู้ยืม (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 36 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 40 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ปรับปรุง 2562)
 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2562)

 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
   ถำม - ตอบ ปัญหำ



CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 63 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 16 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 23 ต้นทุนกำรกู้ยืม (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 36 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2562)
 ฉบับที่ 40 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ปรับปรุง 2562)
 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 5  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2562)

 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
   ถำม - ตอบ ปัญหำ

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 ทุมมำนนท์
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีฯ
อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพุธที่ 20 พฤษภำคม 2563 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รหัสหลักสูตร A 22



สารพันปัญหา ใบกำากับภาษี
ภาษีซื้อต้องห้าม และวิธีแก้ไข 

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

•	 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

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

อำจำรย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยภำษีสรรพำกร
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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
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้

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

	 •	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

หลักสูตรนี้เหมำะกับ : 
 - ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีหรือนักการเงิน
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - ผู้สนใจทั่วไป

รหัสหลักสูตร A 29



รหัสหลักสูตร A 30

ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ
      การส่งเสริมการขาย

CPD
ผู้ท�ำบัญชี อื่นๆ 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 7.00 ชม.

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

รูปแบบการส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับ
•	 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	ปัญหาการลงรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
•	 การจัดส่งเสริมการขายเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่ 
	 อย่างไร
•	 การให้รางวัลชิงโชคแก่ผู้โชคดี	เช่น	ของรางวัล	 
	 Package	Tour	สร้อยคอทองคำา	รถยนต์และอื่นๆ
•	 การให้รางวัลพนักงานขายดีเด่น
•	 รายจ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ	 
	 และเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้
•	 ความแตกต่างระหว่างรายจ่ายส่งเสริมการขาย 
	 และรายจ่ายค่ารับรอง
•	 การพิสูจน์หลักฐานรายจ่ายส่งเสริมการขายให้สรรพากร 
	 ยอมรับ
ประเด็น	ปัญหาการเสียภาษีของผู้รับรางวัล
•	 ผู้รับรางวัลเป็นเงินได้จะต้องนำามาเสียภาษีหรือไม่	 
	 หรือภาระภาษี	ที่เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัล	 
	 หรือการส่งเสริมการขาย
•	 รางวัลเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชค	และรางวัลส่งเสริมการขายได้รับยกเว้นภาษ ี
	 หรือไม่

ประเด็น	ปัญหาการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 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	ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	จากการส่งเสริม 
การขาย
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภ.พ.30)	หรือไม่
•	 ผู้ให้รางวัลจะต้องออกใบกำากับภาษีหรือไม่	อย่างไร
•	 ภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขายนำามาเครดิตภาษีได้หรือไม่ 
	 อย่างไร
•	 ภาษีซื้อต้องห้ามในการเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
•	 การให้รางวัลจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่	อย่างไร
•	 รางวัลชิงโชคเป็นบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม
ถาม	-	ตอบ	ประเด็นปัญหาอื่นๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาษีจากการส่งเสริมการขาย

อำจำรย์ สมชำย แสงรัตนมณีเดช
ผู้เชี่ยวชำญกฎหมำยภำษีสรรพำกร

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 เวลำ สถำนที่

วันพุธที่ 27 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

การเงินที่สำาคัญ
สำาหรับผู้บริหาร
อำจำรย์ ธนเดช มหโภไคย
อดีตผู้บริหำรระดับสูงของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์
อำจำรย์พิเศษหลักสูตรปริญญำโท ม.ธรรมศำสตร์ เเละ นิด้ำ

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

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน
	 -	 ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
	 -	 การคำานวณหาต้นทุนเงินทุนของกิจการ
	 -	 ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	
	 	 (Weighted	Average	Cost	of	Capital	:		 	
	 	 WACC)
	 -	 ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน
	 -	 แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
	 -	 นโยบายการจัดหาเงินทุนสำาหรับ 
	 	 เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง
	 -	 หลักการบริหารเงินสด
	 -	 หลักการบริหารลูกหนี้การค้า
	 -	 หลักการบริหารสินค้าคงคลัง
ถาม	-	ตอบ	ปัญหา

หลักสูตรนี้เหมำะกับ : 
 - 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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CPD
ผู้ท�ำบัญชี บัญชี 7.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) บัญชี 7.00 ชม.

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
และการบริหารกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows Analysis 
and Cash Flows Management

อำจำรย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
อดีต CFO ของบริษัทข้ำมชำติและบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ขนำดใหญ่

อัตราค่าสัมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอาหารเช้า

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง 

และ เอกสารประกอบ

การสัมมนา

วันที่ เวลำ สถำนที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2563 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค 

(สุขุมวิท 22)

• ภำพรวมกำรบริหำรกำรเงินของกิจกำร 
• กำรจัดโครงสร้ำงเงินทุน และต้นทุนของเงินทุน
• กำรตัดสินใจด้ำนกำรกู้ยืม และกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้
• กำรวิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงินเพื่อประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
• กำรวิเครำะห์ก�ำไร VS กระแสเงินสด
• กำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน กิจกำรลงทุน และกิจกรรมจัดหำเงิน
• กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
• กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภำพ
• กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสด และแนวทำงปรับปรุง
• วิธีกำรจัดท�ำงบประมำณเงินสด Cash Budget
• เทคนิคกำรวำงแผนกระแสเงินสดระยะยำว 
• กำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรกระแสเงินสดของกิจกำรประเภทต่ำงๆ 
• ถำม – ตอบ ปัญหำ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437
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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

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


