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รหัสหลักสูตร A 01

CPD
ผู้้�ทำำ�บััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ปี 64
(2021 Deferred Tax)
ผลกระทบของ TFRS 16
และ มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid - 19

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รศ.ดร. วรศักด์� ทุำมม�นนท์ำ
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบััญชีี สภ�ว์ชี�ชีีพบััญชีีฯ
อ�จ�รย์์ประจำ�คณะพ�ณ์ชีย์ศ�สตร์และก�รบััญชีี จุฬ�ลงกรณ์มห�ว์ทำย์�ลัย์

คว�มร้�พื้นฐ�นเกี่ย์วกับัภ�ษีเง์นได�รอก�รตัดบััญชีีต�มข�อกำ�หนดของ 
TAS 12
 • ฐ�นภ�ษีของส์นทำรัพย์์และหนี้ส์น
 • ผู้ลแตกต่�งชีั่วคร�วชีน์ดหักภ�ษีได�และชีน์ดทำี่ต�องเสีย์ภ�ษี
 • ส์นทำรัพย์์ภ�ษีเง์นได�รอก�รตัดบััญชีี
   - เงื่อนไขก�รรับัร้�และอัตร�ภ�ษีเง์นได�
 • หนี้ส์นภ�ษีเง์นได�รอก�รตัดบััญชีี
   - อัตร�ภ�ษีเง์นได�

ข�อกำ�หนดส่วนทำี่ปรับัปรุงใหม่ของ TAS 12 
ว์ธีปฏ์บััต์ทำ�งบััญชีีเกี่ย์วกับัภ�ษีเง์นได�รอก�รตัดบััญชีีพร�อมตัวอย์่�ง
ประกอบัคว�มเข��ใจ
 • ก�รตั้งค่�เผู้ื่อหนี้สงสัย์จะส้ญของบััญชีีล้กหนี้และเง์นให�ก้�ย์ืม
 •  ส์นค��คงเหลือแสดงด�วย์ร�ค�ทำุนหรือม้ลค่�ทำี่จะได�รับัสุทำธ์ (NRV)
 • เง์นลงทำุนในตร�ส�รทำุนทำี่แสดงด�วย์ FVTPL หรือ 
  FVTOCI Option

วันทำี่ เวล� สถ�นทำี่

วันพุธทำี่ 21 เมษ�ย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมร์ออทำ ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค

(สุขุมว์ทำ 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทำร : 02-059-5555

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

 • เง์นลงทำุนในตร�ส�รหนี้ทำี่แสดงด�วย์ FVTPL
 • ก�รแสดงร�ย์ก�รทำี่ด์น อ�ค�รและอุปกรณ์ด�วย์ร�ค�ทำี่ตีใหม่
 • ก�รจำ�หน่�ย์เง์นลงทำุนในก์จก�รร่วมค��หรือบัร์ษัทำร่วม
 • เง์นก้�ย์ืมจ�กสถ�บัันก�รเง์น ค่�ธรรมเนีย์มและ
  ก�รรับัร้�ค่�ใชี�จ่�ย์ทำ�งก�รเง์นโดย์ใชี�ว์ธีอัตร�ดอกเบัี้ย์ทำี่แทำ�จร์ง
 • ประม�ณก�รหนี้ส์นในก�รรื้อถอนส์นทำรัพย์์และ บั้รณะสถ�นท่ีำ
 • ประม�ณก�รหนี้ส์นเง์นชีดเชีย์กฎหม�ย์แรงง�น

ผู้ลกระทำบัของ TFRS 16 ต่อ TAS 12 ทำี่สำ�คัญ
ม�ตรก�รผู้่อนปรนทำ�งบััญชีีจ�ก Covid - 19

ก�รทำบัทำวนก�รรับัร้�ส์นทำรัพย์์ภ�ษีเง์นได�รอก�รตัดบััญชีี
 • ก�รทำบัทำวนกำ�ไรคว�มเพีย์งพอของกำ�ไรในอน�คต
 • ก�รพ์จ�รณ�คว�มสมเหตุสมผู้ลของสมมต์ฐ�น
  ทำี่นำ�ม�ใชี�ในก�รพ์จ�รณ�คว�มเพีย์งพอของกำ�ไร
  ในอน�คต



CPD
ผู้้�ทำำ�บััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

การบัญชีเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
รศ.ดร. วรศักด์� ทำุมม�นนทำ์ 
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบััญชีี สภ�ว์ชี�ชีีพบััญชีีฯ
อ�จ�รย์์ประจำ�คณะพ�ณ์ชีย์ศ�สตร์และก�รบััญชีี จุฬ�ลงกรณ์มห�ว์ทำย์�ลัย์

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันทำี่ เวล� สถ�นทำี่

วันพุธทำี่ 28 เมษ�ย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมร์ออทำ ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค

(สุขุมว์ทำ 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทำร : 02-059-5555

• ตร�ส�รอนุพันธ์ต�มคว�มหม�ย์ของ TFRS 9 
  - Option
  - Forward
  - Future
• หลักก�รสำ�คัญของก�รบััญชีีสำ�หรับัก�รป้องกันคว�มเส่ีย์ง  
 (Hedge Accounting) และก�รใชี�หลักม้ลค่�ยุ์ต์ธรรม 
 (Fair Value) กับัเคร่ืองมือป้องกันคว�มเส่ีย์ง 
• ก�รบััญชีีสำ�หรับัก�รป้องกันคว�มเส่ีย์งแต่ละประเภทำพร�อม 
 ตัวอย่์�ง
  - Fair Value Hedge
  - Cash Flow Hedge
• ก�รบััญชีีป้องกันคว�มเส่ีย์งเป็นทำ�งเลือกหรือเป็นข�อบัังคับั
• ตัวอย่์�งประกอบัคว�มเข��ใจก�รบัันทึำกร�ย์ก�รป้องกัน
 คว�มเส่ีย์งกรณีก์จก�รนำ� Hedge Accounting ม�ใชี� 
  - ก�รใชี� Currency Exchange Forward ป้องกัน
   คว�มเส่ีย์งร�ย์ก�รล้กหน้ี/เจ��หน้ีก�รค��ท่ีำเป็น
   สกุลเง์นตร�ต่�งประเทำศ
  - ก�รใชี� Currency Exchange Forward ป้องกัน
   คว�มเส่ีย์งร�ย์ก�รพย์�กรณ์ท่ีำเป็นสกุลเง์นตร�
   ต่�งประเทำศ เช่ีน พย์�กรณ์ก�รข�ย์ส์นค��ไปยั์งต่�งประเทำศ

  - ก�รใชี� Currency Exchange Forward 
   ป้องกันคว�มเส่ีย์งร�ย์ก�รข�อผู้้กมัดท่ีำแน่นอน 
   (Firm Commitment) ท่ีำเป็นสกุลเง์นตร�ต่�งประเทำศ 
   เช่ีน ข�อผู้้กมัดในก�รซ้ือเคร่ืองจักรท่ีำแน่นอน
  - ก�รใชี� Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือ
   ในก�รป้องกันคว�มเส่ีย์งจ�กอัตร�ดอกเบ้ีัย์ 
   (ดอกเบ้ีัย์ลอย์ตัวเป็นดอกเบ้ีัย์คงท่ีำ)
  - ก�รใชี� Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือ
   ในก�รป้องกันคว�มเส่ีย์งจ�กอัตร�ดอกเบ้ีัย์ 
   (ดอกเบ้ีัย์คงท่ีำเป็นดอกเบ้ีัย์ลอย์ตัว)
• ตัวอย่์�งประกอบัคว�มเข��ใจก�รบัันทึำกร�ย์ก�รป้องกัน
 คว�มเส่ีย์งกรณีก์จก�รไม่นำ� Hedge Accounting 
 ม�ใชี�
• ก�รเปรีย์บัเทีำย์บัข�อดีและข�อเสีย์ของก�รนำ�/ไม่นำ� Hedge 
 Accounting ม�ใชี�ในก�รรับัร้�ร�ย์ก�รเคร่ืองมือป้องกัน
 คว�มเส่ีย์ง
• ประเด็นปัญห�ท่ีำสำ�คัญในทำ�งปฏ์บััต์ของก�รบััญชีีสำ�หรับั
 ก�รป้องกันคว�มเส่ีย์ง

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

รหัสหลักสูตร A 02



รับมือกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ใช้มีสิทธิติดคุก
กฏหมายลูกที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้ บังคับใช้ และ การเตรียมความพร้อม

พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

CPD
ผู้้�ทำำ�บััญชีี อ่ืนๆ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) อ่ืนๆ 7.00 ชีม.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
(ใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2564)

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันทำี่ เวล� สถ�นทำี่

วันพุธทำี่ 28 เมษ�ย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมร์ออทำ ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค

(สุขุมว์ทำ 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทำร : 02-059-5555

• หลักก�ร วัตถุประสงค์ของกฎหม�ย์
• แนวปฏ์บััต์ทำี่สำ�คัญของต่�งประเทำศ
• ส�ระสำ�คัญและขอบัเขตของ พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562
• ฐ�นก�รประมวลผู้ลข�อม้ลส่วนบัุคคลทำี่ชีอบัด�วย์กฎหม�ย์ 
 (Lawfulness of processing)
• แนวทำ�งก�รจัดประเภทำข�อม้ล (Data Classification) และ Data Mapping
• ผู้ลกระทำบัทำี่จะเก์ดขึ้นจ�กก�รบัังคับัใชี�กฎหม�ย์
• บัทำบั�ทำหน��ทำี่ขององค์กร ผู้้�เกี่ย์วข�องกับัข�อม้ลในองค์กร และเจ��หน��ทำี่คุ�มครอง 
 ข�อม้ลส่วนบัุคคล (DPO) 
• ก�รเตรีย์มคว�มพร�อมเชี์งองค์กรและเชี์งบัุคคล
• กรณีศึกษ�ของต่�งประเทำศ และแนวทำ�งก�รดำ�เน์นก�รให�สอดคล�องกับั  
 พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562
• Timeline ของก�รบัังคับัใชี�กฎหม�ย์ และประก�ศเฉพ�ะทำี่จะออกม�หลังจ�ก
 ทำี่กฎหม�ย์มีผู้ลใชี�บัังคับั
• กฏหม�ย์ล้กทำี่เกี่ย์วข�องกับั พ.ร.บั. คุ�มครองข�อม้ลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562 
 ทำี่จะประก�ศใชี�และประเด็นปัญห�ในทำ�งปฏ์บััต์

รหัสหลักสูตร A 03

ผู้ศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำ�อ่อน
รองคณบัดีฝ่่�ย์ว์ชี�ก�ร คณะน์ต์ศ�สตร์ มห�ว์ทำย์�ลัย์หอก�รค��ไทำย์ 



รหัสหลักสูตร A 04

Transfer Pricing 
ทั้งระบบ ปี 64

CPD
ผู้้�ทำำ�บััญชีี อ่ืนๆ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) อ่ืนๆ 7.00 ชีม. อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ประเด็นปัญหาที่สำาคัญและมักผิดสำาหรับ TP Disclosure Form ปีที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับเเละเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร
หลักเกณฑ์ใหม่การยื่น TP Disclosure Form ปี 64 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 14 มกราคม 2564)

Update กฏหมายที่เกี่ยวข้องล่าสุดถึงปัจจุบัน
พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

• ร�ย์ง�นท่ีำต�องทำำ� และก�รเก็บัรักษ�ร�ย์ง�น
  - Disclosure form ต�มประก�ศอธ์บัดี
  - Master     / Local
• โทำษปรับักรณีม์ได�จัดทำำ� หรือย่ื์นร�ย์ง�นหรือหลักฐ�น
 ต่อเจ��พนักง�นประเม์นในระย์ะเวล�ท่ีำกำ�หนด หรือย่ื์นร�ย์ง�น
 หรือหลักฐ�น โดย์แสดงข�อม้ลไม่ถ้กต�องครบัถ�วนโดย์ไม่มีเหตุอันควร
• พนักง�นประเม์นมีอำ�น�จปรับัปรุงร�ย์ได�และร�ย์จ่�ย์ของบัร์ษัทำ
 หรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์กัน 
  - Primary adjustment
  - Secondary adjustment
  - Corresponding adjustment
• เจ��พนักง�นประเม์นโดย์อนุมัต์อธ์บัดี อ�จส่งหนังสือแจ�งคว�ม
 แก่บัร์ษัทำหรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์กัน 
 ให�ย่ื์นหลักฐ�นแสดงข�อม้ลสำ�หรับัว์เคร�ะห์ข�อกำ�หนดธุระกรรม 
 ระหว่�งกันภ�ย์ในห��ปีนับัแต่วันท่ีำได�ย่ื์นร�ย์ง�นข�อม้ล และ
 ผู้้�ได�รับัหนังสือแจ�งคว�มต�องปฏ์บััต์ต�มภ�ย์ในหกส์บัวันนับัแต่
 วันท่ีำได�รับัหนังสือแจ�งคว�ม
• ใชี�บัังคับัแก่บัร์ษัทำหรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีร�ย์ได�จ�กก์จก�ร 
 หรือ เน่ืองจ�กก์จก�รท่ีำกระทำำ�ในรอบัระย์ะเวล�บััญชีี ไม่เก์นจำ�นวน 
 หรือมีลักษณะอ่ืนใดต�มท่ีำกำ�หนดในกฎกระทำรวง ซ่ึงจำ�นวนร�ย์ได�
 ดังกล่�วต�องกำ�หนดไว�ไม่น�อย์กว่�สองร�อย์ล��นบั�ทำ
• ใชี�บัังคับัสำ�หรับัเง์นได�ของบัร์ษัทำหรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคล 
 ซ่ึงรอบัระย์ะเวล�บััญชีีเร่์มในหรือหลังวันท่ีำ 1 มกร�คม พ.ศ. 2562  
 เป็นต�นไป
• Transfer Pricing Documentation
• ประเด็นอ่ืนท่ีำต�องระวัง

ile ile

• กฏกระทำรวงฉบัับัท่ีำ 369 (พ.ศ.2563) ออกต�มคว�มใน
 ประมวลรัษฎ�กรว่�ด�วย์ก�รปรับัปรุงร�ย์ได�และร�ย์จ่�ย์ของ
 บัร์ษัทำหรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์กัน (6 พ.ย์. 63)
• กฏกระทำรวงฉบัับัท่ีำ 370 (พ.ศ.2563) ออกต�มคว�มใน
 ประมวลรัษฎ�กรว่�ด�วย์ก�รกำ�หนดจำ�นวนร�ย์ได�ของบัร์ษัทำหรือ
 ห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคล ต�มม�ตร� 71 ตรี วรรคส�ม (6 พ.ย์. 63)
• ประก�ศอธ์บัดีกรมสรรพ�กรเก่ีย์วกับัภ�ษีเง์นได� (ฉบัับัท่ีำ 400) 
 เร่ือง กำ�หนดหลักเกณฑ์ ว์ธีก�ร และเง่ือนไขก�รปรับัปรุงร�ย์ได�และ
 ร�ย์จ่�ย์ของบัร์ษัทำหรือ ห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์กัน  
 (14 ม.ค. 64)
• ประก�ศอธ์บัดีกรมสรรพ�กร เร่ืองกำ�หนดหลักเกณฑ์ ว์ธีก�ร และ
 เง่ือนไขสำ�หรับัก�รย่ื์นเเบับัร�ย์ง�นข�อม้ลเก่ีย์วกับับัร์ษัทำหรือ
 ห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์กันและม้ลค่�รวมของธุรกรรม
 ระหว่�งกันในแต่ละรอบัระย์ะเวล�บััญชีี (14 ม.ค. 64)
• อย่์�งไรถือว่�เป็นก�รถ่�ย์โอนกำ�ไร (       Shifting)
• คว�มสัมพันธ์ของน์ต์บุัคคล
  - ถือหุ�นไม่น�อย์กว่�ร�อย์ละ 50 ของทุำนท้ัำงหมด พ์จ�รณ�อย่์�งไร
  - ผู้้�ถือหุ�นหรือผู้้�เป็นหุ�นส่วน ถือหุ�นหรือเป็นหุ�นส่วนใน
   น์ต์บุัคคลหน่ึงไม่ว่�ทำ�งตรงหรือทำ�งอ�อม ไม่น�อย์กว่�ทุำนท้ัำงหมด 
   ร�อย์ละ 50 พ์จ�รณ�อย่์�งไร
  - สัมพันธ์ด��นทุำน ด��นก�รจัดก�ร และอ่ืนๆ
• บัร์ษัทำหรือห��งหุ�นส่วนน์ต์บุัคคลท่ีำมีคว�มสัมพันธ์ พ์จ�รณ�อย่์�งไร
• ข�อกำ�หนดด��นก�รพ�ณ์ชีย์์แตกต่�งกันกับัก�รเง์นระหว่�งกันอย่์�งไร
• ดำ�เน์นก�รอย่์�งไรถือว่�อ์สระ
  - Arm's length principle
  - Related parties
  - Controlled transaction

Profi it

วันทำี่ เวล� สถ�นทำี่

วันอังค�รทำี่ 27 เมษ�ย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมร์ออทำ ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค

(สุขุมว์ทำ 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทำร : 02-059-5555

ว์ทำย์�กร ผู้้�เช่ีีย์วชี�ญด��นก�รตรวจสอบัร�ค�โอน 2 ท่ำ�น



ประเด็นปัญหาที่สำาคัญและมักผิดสำาหรับ TP Disclosure Form ปีที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับเเละเงินเพิ่มทางภาษีสรรพากร
หลักเกณฑ์ใหม่การยื่น TP Disclosure Form ปี 64 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 14 มกราคม 2564)

Update กฏหมายที่เกี่ยวข้องล่าสุดถึงปัจจุบัน
พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

ยื่น ภ.ง.ด.50 ปี 63 อย่างไร
ให้ปลอดภัยและประหยัดภาษีสูงสุด

CPD
ผู้้�ทำำ�บััญชีี อ่ืนๆ 7.00 ชีม.

ผู้้�สอบับััญชีี (CPA) อ่ืนๆ 7.00 ชีม.

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

TFRS 9 และ TFRS 16 กับการปรับปรุงรายการ ภ.ง.ด.50 ปี 63 
Effective Interest Rate (EIR) กับการยอมรับของสรรพากร

หลักเกณฑ์ใหม่การตัดหนี้สูญ ปี 63 เพื่อไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามผิดรอบระยะเวลาบัญชี
หลักเกณฑ์ใหม่การยื่น Transfer Pricing Disclosure Form ปี 64

พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

ม�ตรฐ�นบััญชีีใหม่ปี 63 และ ประเด็นอ่ืนท่ีำสำ�คัญ่ปี 63 
กับัก�รย่ื์นแบับั ภ.ง.ด. 50
 • TFRS 9 เครื่องมือทำ�งก�รเง์น และ TFRS 16 สัญญ�เชี่�
  กับัก�รปรับัปรุงร�ย์ก�รใน ภ.ง.ด. 50 ปี 63
 • ก�รรับัร้�ร�ย์ได�ดอกเบ้ีัย์ว์ธี Effective Interest Rate (EIR) กับัก�รย์อมรับัของ 
  สรรพ�กรต�ม ทำ.ป.1/2528 (แก�ไขเพ่์มเต์ม 2563)
 • หลักเกณฑ์ก�รจำ�หน่�ย์หน้ีส้ญใหม่ ไม่ให�เป็นร�ย์จ่�ย์ต�องห��มทำ�งภ�ษี (แก�ไขเพ่์มเต์ม  
  กฎกระทำรวงฉบัับัท่ีำ 186) ท่ีำต�องระวังเพ่ือหลีกเล่ีย์งก�รลงร�ย์จ่�ย์ผ์ู้ดรอบัระย์ะเวล�บััญชีี
 • ม�ตรก�รผู่้อนปรน Covid - 19 กับัสรรพ�กร
 • หลักเกณฑ์ใหม่ก�รย่ื์น TP Disclosure Form ปี 64 
  (ต�มประก�ศอธ์บัดีกรมสรรพ�กร 14 มกร�คม 2564)

ประเด็นสำ�คัญท่ีำมักผ์ู้ด
 • ข�อควรระวังเก่ีย์วกับัร�ย์ก�รท่ีำต�องเสีย์ภ�ษี แม�บััญชีีจะไม่รับัร้�ร�ย์ก�รเป็นร�ย์ได�
 • ประเด็นปัญห�เก่ีย์วกับัเวล�ท่ีำต�องรับัร้�ร�ย์ได�ทำ�งภ�ษีท่ีำแตกต่�งจ�กทำ�งบััญชีี
 • ร�งวัลส่งเสร์มก�รข�ย์ เช่ีน ส่วนลดในก�รซ้ือส์นค�� เป็นร�ย์ได�หรือไม่
 • ปัญห�ข�อตกลงทำ�งก�รค�� เจ��หน้ีกำ�หนดให�จ่�ย์ค่�เคร่ืองหม�ย์ก�รค�� ค่�ล์ขส์ทำธ์� 
  ค่�ส้ตรก�รผู้ล์ต จ่�ย์ดอกเบ้ีัย์ จ�กกำ�ไรของก์จก�ร จะต�องปรับัปรุงร�ย์ก�รหรือไม่
 • ได�รับัเง์นจ�กก�รให�บัร์ก�รล่วงหน��แล�วถ้กหัก ณ ท่ีำจ่�ย์ไว� จะใชี�หัก ณ ท่ีำจ่�ย์ได�เลย์ 
  หรือต�องรับัร้�ร�ย์ได�ก่อนจึงจะใชี�หัก ณ ท่ีำจ่�ย์ได�
 • เจ��หน้ีเง์นก้�ยื์มในงบัก�รเง์นฯ ท่ีำไม่ได�ค์ดดอกเบ้ีัย์ เก์ดร�ย์ก�รทำ�งภ�ษีหรือไม่
 • เง์นปันผู้ลจ�กเง์นลงทุำนในบัร์ษัทำอ่ืน เสีย์ภ�ษีหรือไม่  กรณีใดท่ีำไม่ต�องเสีย์ภ�ษี
 • ร�ย์ได�เง์นปันผู้ล ต�องเสีย์ภ�ษีหรือไม่ อย่์�งไร
 • ค่�ใชี�จ่�ย์ส่วนตัว ก�รให�โดย์เสน่ห� แบับัไหนท่ีำต�องบัวกกลับั แบับัไหนท่ีำไม่ต�องบัวกกลับั

 • ว์ธีจัดก�รกับัร�ย์จ่�ย์ค่�ภ�ษีหัก ณ ท่ีำจ่�ย์ ท่ีำต�องออกแทำนให�ผู้้�รับัเง์น
 • ร�ย์จ่�ย์สวัสด์ก�รพนักง�น จำ�เป็นต�องบัวกกลับัหรือไม่อย่์�งไร
 • ก�รจ่�ย์ร�งวัลส่งเสร์มก�รข�ย์ ต�องนำ�ไปลดย์อดข�ย์ หรือเป็นร�ย์จ่�ย์
 • ร�งวัลส่งเสร์มก�รข�ย์ท่ีำได�รับั เป็นส่วนลดจ�กก�รซ้ือส์นค�� เป็นร�ย์ได�หรือไม่
 • ค่�ใชี�จ่�ย์ในก�รทำำ�บุัญ (บัร์จ�ค) แบับัใดท่ีำไม่ต�องบัวกกลับั  
 • ต�นทุำนก�รบัร์จ�คทำรัพย์์ส์นท่ีำเคย์ใชี�ในก์จก�ร ต�องคำ�นวณจ�กร�ค�ใด
 • ค่�เผ่ืู้อหน้ีส้ญ หน้ีสงสัย์จะส้ญ ลงเป็นค่�ใชี�จ่�ย์ทำ�งบััญชีีไปแล�ว 
  จะต�องปฏ์บััต์ก�รอย่์�งไรในทำ�งภ�ษี
 • ก�รจำ�หน่�ย์หน้ีส้ญอย่์�งไรท่ีำจะต�องปรับัปรุงร�ย์ก�รทำ�งภ�ษี
 • ว์ธีก�รนำ�ผู้ลข�ดทุำนจ�กก�รประกอบัก์จก�รในปีก่อนม�ใชี�ในก�รคำ�นวณภ�ษี
 • คว�มแตกต่�งในทำ�งภ�ษีและบััญชีี ของร�ย์จ่�ย์ค่�เช่ี� ค่�เช่ี�ซ้ือ และค่�เช่ี�แบับัลีสซ่์ง
   จะปิดบััญชีีอย่์�งไรให�ถ้กต�องทำ�งภ�ษี ไม่ต�องถ้กประเม์นย์�อนหลัง
 • เง์นสำ�รองผู้ลประโย์ชีน์พนักง�น เง์นค่�ทำดแทำน เง์นค่�ชีดเชีย์ก�รเล์กจ��งพนักง�น
   ลงร�ย์จ่�ย์ทำ�งภ�ษีได�หรือไม่
 • ร�ย์ก�รร�ย์จ่�ย์ท่ีำส�ม�รลงร�ย์จ่�ย์ทำ�งภ�ษีได�ม�กกว่�ปกต์
  - ค่�ใชี�จ่�ย์ซ้ือส์นทำรัพย์์ปี 2563 
  - ค่�ใชี�จ่�ย์จ��งพนักง�นท่ีำเป็นคนพ์ก�ร ห�กไม่ได�จ��งแล�วต�องจ่�ย์ ลงร�ย์จ่�ย์ได�หรือ?
  - ประโย์ชีน์เพ่์มทำ�งภ�ษีของก�รจ่�ย์เง์นเข��กองทุำนพัฒน�คุณภ�พชีีว์ตคนพ์ก�ร
  - ค่�ฝึ่กอบัรมสัมมน�
  - ก�รปรับัปรุงร�ย์ก�รเง์นบัร์จ�ค

กฎหม�ย์ใหม่และประโย์ชีน์เพ่์มท่ีำสำ�คัญ ปี 2563 
ท่ีำต�องร้�ก่อนก�รย่ื์นแบับั ภ.ง.ด.50 
เพ่ือประโย์ชีน์ส้งสุดของก์จก�ร

วันทำี่ เวล� สถ�นทำี่

วันพฤหัสบัดีทำี่ 22 เมษ�ย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมร์ออทำ ม�ร์คีส์ ควีนส์ป�ร์ค

(สุขุมว์ทำ 22 - BTS พร�อมพงษ์)
โทำร : 02-059-5555

ผู้้�เชีี่ย์วชี�ญกฎหม�ย์ภ�ษีสรรพ�กร

รหัสหลักสูตร A 05



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/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................... 

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

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

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

ใบเสร็จรับเงิน
  ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา

  อื่น ๆ (กรุณาระบุ) 

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

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................  สํานักงานใหญ่  สาขาที่........

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

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

สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบ ุ

  ผู้ทําบัญชี          บัตรประชาชนเลขที่   

  ผู้สอบบัญชี (CPA)      เลขทะเบียน 

ขั้นตอนการสมัครและชําระค่าสัมมนา
ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสํารองที่นั่ง 
 กรณีมีปัญหาการจัดทําเช็ค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชําระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา
 
 แฟกซ์ : 02-884-5111   E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา ชําระค่าสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เช็คบริษัท 
 พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

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



บััญชีีสำ�หรับัโอนเง์นค่�สัมมน�
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธน�ค�รกส์กรไทำย์ เลขทำี่บััญชีี 758-2-55412-3 ส�ข�เซ็นทำรัลปิ่นเกล�� บััญชีีออมทำรัพย์์  
ธน�ค�รกรุงเทำพ เลขทำี่บััญชีี 909-0-12139-4 ส�ข�เซ็นทำรัลปิ่นเกล�� บััญชีีออมทำรัพย์์ 
ธน�ค�รไทำย์พ�ณ์ชีย์์  เลขทำี่บััญชีี 264-2-33575-8 ส�ข�เซ็นทำรัลปิ่นเกล�� บััญชีีออมทำรัพย์์

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


