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รหัสหลักสูตร A 01

CPD

ผู้้�ทำำ�บััญชีี

บััญชีี 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

บััญชีี 7.00 ชม.
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ผลกระทบของ TFRS 16
และ มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid - 19
รศ.ดร. วรศัักดิ์์� ทุุมมานนท์์

ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำำ�คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

9.00 น. – 17.15 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามข้อกำ�หนดของ
TAS 12
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ผลแตกต่างชั่วคราวชนิดหักภาษีได้และชนิดที่ต้องเสียภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 - เงื่อนไขการรับรู้และอัตราภาษีเงินได้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 - อัตราภาษีเงินได้
•
•
•

•

ข้อกำ�หนดส่วนที่ปรับปรุงใหม่ของ TAS 12
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพร้อมตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับสุทธิ (NRV)
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วย FVTPL หรือ
		 FVTOCI Option
•
•
•

•

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วย FVTPL

การแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่
การจำ�หน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมและ
		 การรับรู้ค่าใช้จ่ายทางการเงินโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอนสินทรัพย์และ	บูรณะสถานที่
ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยกฎหมายแรงงาน
•
•
•

•
•

ผลกระทบของ TFRS 16 ต่อ TAS 12 ที่สำ�คัญ
มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid - 19
การทบทวนการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การทบทวนกำ�ไรความเพียงพอของกำ�ไรในอนาคต
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
		ที่นำ�มาใช้ในการพิจารณาความเพียงพอของกำ�ไร
		 ในอนาคต
•
•

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

รหัสหลักสูตร A 02

CPD

ผู้้�ทำำ�บััญชีี

บััญชีี 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

บััญชีี 7.00 ชม.
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และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำำ�คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

9.00 น. - 17.15 น.

ตราสารอนุพนั ธ์ตามความหมายของ TFRS 9
		 - Option
		 - Forward
		 - Future
• หลักการสำ�คัญของการบัญชีส�ำ หรับการป้องกันความเสีย่ ง
(Hedge Accounting) และการใช้หลักมลู ค่ายตุ ธิ รรม
(Fair Value) กับเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
• การบัญชีส�ำ หรับการป้องกันความเสีย่ งแต่ละประเภทพรอ้ ม
ตัวอย่าง
		 - Fair Value Hedge
		 - Cash Flow Hedge
• การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งเป็นทางเลือกหรือเป็นขอ้ บังคับ
• ตัวอย่างประกอบความเข้าใจการบันทึกรายการป้องกัน
ความเสีย่ งกรณีกจิ การนำ� Hedge Accounting มาใช้
		 - การใช้ Currency Exchange Forward ป้องกัน
			 ความเสีย่ งรายการลกู หนี/้ เจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็น
			 สกุลเงนิ ตราต่างประเทศ
		 - การใช้ Currency Exchange Forward ป้องกัน
			 ความเสีย่ งรายการพยากรณ์ทเ่ี ป็นสกุลเงนิ ตรา
			 ต่างประเทศ เช่น พยากรณ์การขายสนิ ค้าไปยังต่างประเทศ
•

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

		 - การใช้ Currency Exchange Forward
			 ป้องกันความเสีย่ งรายการขอ้ ผูกมัดทีแ่ น่นอน
			 (Firm Commitment) ทีเ่ ป็นสกุลเงนิ ตราต่างประเทศ
			 เช่น ขอ้ ผูกมัดในการซือ้ เครือ่ งจักรทีแ่ น่นอน
		 - การใช้ Interest Rate Swap เป็นเครือ่ งมือ
			 ในการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
			 (ดอกเบีย้ ลอยตัวเป็นดอกเบีย้ คงที)่
		 - การใช้ Interest Rate Swap เป็นเครือ่ งมือ
			 ในการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
			 (ดอกเบีย้ คงทีเ่ ป็นดอกเบีย้ ลอยตัว)
• ตัวอย่างประกอบความเข้าใจการบันทึกรายการป้องกัน
ความเสีย่ งกรณีกจิ การไม่น�ำ Hedge Accounting
มาใช้
• การเปรียบเทียบขอ้ ดีและขอ้ เสียของการนำ�/ไม่น�ำ Hedge
Accounting มาใช้ในการรับรรู้ ายการเครือ่ งมือป้องกัน
ความเสีย่ ง
• ประเด็นปัญหาทีส่ �ำ คัญในทางปฏิบัตขิ องการบัญชีส�ำ หรับ
การป้องกันความเสีย่ ง

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

รหััสหลัักสููตร A 03

CPD

ผู้้�ทำำ�บััญชีี

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
(ใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2564)
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ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำ�อ่อน

รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

9.00 น. - 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

รับมือกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ใช้มีสิทธิติดคุก
กฏหมายลูกที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้ บังคับใช้ และ การเตรียมความพร้อม
พิเศษสุด!!! ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)
• หลักการ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
• แนวปฏิบัติที่สำ�คัญของต่างประเทศ
• สาระสำ�คัญและขอบเขตของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย
(Lawfulness of processing)
• แนวทางการจัดประเภทข้อมูล (Data Classification) และ Data Mapping
• ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
• บทบาทหน้าที่ขององค์กร ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในองค์กร และเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
• การเตรียมความพร้อมเชิงองค์กรและเชิงบุคคล
• กรณีศึกษาของต่างประเทศ และแนวทางการดำ�เนินการให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• Timeline ของการบังคับใช้กฎหมาย และประกาศเฉพาะที่จะออกมาหลังจาก
	ที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
• กฏหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
	ที่จะประกาศใช้และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

รหััสหลัักสููตร A 04

CPD

ผู้้�ทำำ�บััญชีี

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

Transfer Pricing
ทัวิิทยากร้งระบบ
ปี
64
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตรวจสอบราคาโอน 2 ท่่าน
วันที่

า
น
ม
ม
ั
สั
ัอัตราค่0่า0 บา้วท)

5,(9รวม VAT+ แ3ล้85.98 บวัาันท

าท าหารกลาง
บ
2
0
.
5,514 าหารเช้้า อ าหารว่่าง
รวมอ า กาแฟ อ ประกอบ
ช
กสาร
และ เอ ารสััมมนา
ก

เวลา

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
9.00 น. – 17.15 น.
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555
ประเด็นปัญหาที่สำ�คัญและมักผิดสำ�หรับ 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.)
กฏกระทรวงฉบับท่ี 369 (พ.ศ.2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของ
	บรษิ ทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั (6 พ.ย. 63)
• กฏกระทรวงฉบับท่ี 370 (พ.ศ.2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำ�หนดจำ�นวนรายได้ของบรษิ ทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคล ตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม (6 พ.ย. 63)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย
่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 400)
เรือ่ ง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการปรับปรุงรายไดแ้ ละ
รายจ่ายของบรษิ ทั หรือ ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
(14 ม.ค. 64)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรือ
่ งกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขสำ�หรับการยืน่ เเบบรายงานข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และมูลค่ารวมของธุรกรรม
ระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (14 ม.ค. 64)
• อย่างไรถือว่าเป็นการถ่ายโอนกำ�ไร ( Profi it Shifting)
• ความสัมพันธ์ของนิติบุคคล
		 - ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทัง้ หมด พิจารณาอย่างไร
		 - ผู้ถือหุน้ หรือผู้เป็นหุน้ ส่วน ถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนใน
			 นติ ิบุคคลหนึง่ ไม่วาทา
่ งตรงหรือทางออ้ ม ไม่นอ้ ยกว่าทนุ ทัง้ หมด
			 รอ้ ยละ 50 พิจารณาอย่างไร
		 - สัมพันธ์ด้านทุน ด้านการจัดการ และอืน่ ๆ
• บรษ
ิ ทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ พิจารณาอย่างไร
• ขอ
้ กำ�หนดด้านการพาณิชย์แตกต่างกันกับการเงินระหว่างกันอย่างไร
• ดำ�เนน
ิ การอย่างไรถือว่าอิสระ
		 - Arm's length principle
		 - Related parties
		 - Controlled transaction
•

รายงานทีต่ อ้ งทำ� และการเก็บรักษารายงาน
		 - Disclosure form ตามประกาศอธิบดี
		 - Master ile / Local ile
• โทษปรับกรณีมไิ ดจ
้ ดั ทำ� หรือยืน่ รายงานหรือหลักฐาน
ต่อเจ้าพนักงานประเมนิ ในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรือยืน่ รายงาน
หรือหลักฐาน โดยแสดงขอ้ มลู ไม่ถกู ตอ้ งครบถว้ นโดยไม่มเี หตุอนั ควร
• พนักงานประเมน
ิ มีอ�ำ นาจปรับปรุงรายไดแ้ ละรายจ่ายของบริษทั
หรือห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
		 - Primary adjustment
		 - Secondary adjustment
		 - Corresponding adjustment
• เจ้าพนักงานประเมน
ิ โดยอนุมตั อิ ธิบดี อาจส่งหนังสือแจง้ ความ
แก่บรษิ ทั หรือห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
ให้ยืน่ หลักฐานแสดงขอ้ มลู สำ�หรับวเิ คราะห์ขอ้ กำ�หนดธุระกรรม
ระหว่างกันภายในห้าปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้ยืน่ รายงานขอ้ มลู และ
	ผู้ไดร้ บั หนังสือแจง้ ความตอ้ งปฏิบัตติ ามภายในหกสิบวันนับแต่
วันทีไ่ ดร้ บั หนังสือแจง้ ความ
• ใช้บังคับแก่บรษ
ิ ทั หรือห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคลทีม่ รี ายไดจ้ ากกิจการ
หรือ เนือ่ งจากกจิ การทีก่ ระทำ�ในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินจำ�นวน
หรือมีลกั ษณะอืน่ ใดตามทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ จำ�นวนรายได้
ดังกล่าวตอ้ งกำ�หนดไวไ้ ม่นอ้ ยกว่าสองรอ้ ยล้านบาท
• ใช้บังคับสำ�หรับเงน
ิ ไดข้ องบรษิ ทั หรือห้างหุน้ ส่วนนติ ิบุคคล
ซึง่ รอบระยะเวลาบัญชีเรม่ิ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เป็นตน้ ไป
• Transfer Pricing Documentation
• ประเด็นอืน
่ ทีต่ อ้ งระวัง
•

รหััสหลัักสููตร A 05

CPD

ผู้้�ทำำ�บััญชีี

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

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

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

9.00 น. – 17.15 น.

สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

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.)
มาตรฐานบัญชีใหม่ปี 63 และ ประเด็นอืน่ ทีส่ �ำ คัญป่ ี 63
กับการยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 50

• TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 สัญญาเช่า
		 กับการปรับปรุงรายการใน ภ.ง.ด. 50 ปี 63
• การรับรรู้ ายได้ดอกเบีย้ วิธี Effective Interest Rate (EIR) กับการยอมรับของ
		 สรรพากรตาม ท.ป.1/2528 (แก้ไขเพิม่ เติม 2563)
• หลักเกณฑ์การจำ�หน่ายหนีส้ ญ
ู ใหม่ ไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (แก้ไขเพิม่ เติม
		 กฎกระทรวงฉบับท่ี 186) ทีต่ อ้ งระวังเพือ่ หลีกเลีย่ งการลงรายจ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี
• มาตรการผ่อนปรน Covid - 19 กับสรรพากร
• หลักเกณฑ์ใหม่การยืน่ TP Disclosure Form ปี 64
		 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 14 มกราคม 2564)

ประเด็นสำ�คัญทีม่ กั ผิด

ข้อควรระวังเกีย่ วกับรายการทีต่ อ้ งเสียภาษี แม้บัญชีจะไม่รบั รรู้ ายการเป็นรายได้
ประเด็นปัญหาเกีย่ วกับเวลาทีต่ อ้ งรับรรู้ ายได้ทางภาษีทแ่ี ตกต่างจากทางบัญชี
รางวัลส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดในการซือ้ สินค้า เป็นรายได้หรือไม่
ปัญหาข้อตกลงทางการค้า เจ้าหนีก้ �ำ หนดให้จาย
่ ค่าเครือ่ งหมายการค้า ค่าลิขสิทธิ์
		 ค่าสูตรการผลิต จ่ายดอกเบีย้ จากกำ�ไรของกิจการ จะต้องปรับปรุงรายการหรือไม่
• ได้รบั เงินจากการให้บริการล่วงหน้าแล้วถูกหัก ณ ทีจ่ าย
่ ไว้ จะใช้หัก ณ ทีจ่ าย
่ ได้เลย
		 หรือต้องรับรรู้ ายได้กอ่ นจึงจะใช้หัก ณ ทีจ่ าย
่ ได้
• เจ้าหนีเ้ งินกู้ยมื ในงบการเงินฯ ทีไ่ ม่ได้คดิ ดอกเบีย้ เกิดรายการทางภาษีหรือไม่
• เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั อืน่ เสียภาษีหรือไม่ กรณีใดทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษี
• รายได้เงินปันผล ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว การให้โดยเสน่หา แบบไหนทีต่ อ้ งบวกกลับ แบบไหนทีไ่ ม่ตอ้ งบวกกลับ
•
•
•
•

วิธจี ดั การกับรายจ่ายค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ าย
่ ทีต่ อ้ งออกแทนให้ผู้รบั เงิน
รายจ่ายสวัสดิการพนักงาน จำ�เป็นต้องบวกกลับหรือไม่อย่างไร
การจ่ายรางวัลส่งเสริมการขาย ต้องนำ�ไปลดยอดขาย หรือเป็นรายจ่าย
รางวัลส่งเสริมการขายทีไ่ ด้รบั เป็นส่วนลดจากการซือ้ สินค้า เป็นรายได้หรือไม่
ค่าใช้จ่ายในการทำ�บุญ (บริจาค) แบบใดทีไ่ ม่ตอ้ งบวกกลับ
ต้นทุนการบริจาคทรัพย์สนิ ทีเ่ คยใช้ในกิจการ ต้องคำ�นวณจากราคาใด
ค่าเผือ่ หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ ลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีไปแล้ว
		 จะต้องปฏิบัตกิ ารอย่างไรในทางภาษี
• การจำ�หน่ายหนีส้ ญ
ู อย่างไรทีจ่ ะต้องปรับปรุงรายการทางภาษี
• วิธกี ารนำ�ผลขาดทุนจากการประกอบกิจการในปีกอ่ นมาใช้ในการคำ�นวณภาษี
• ความแตกต่างในทางภาษีและบัญชี ของรายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าซือ้ และค่าเช่าแบบลีสซิง่
จะปิดบัญชีอย่างไรให้ถกู ต้องทางภาษี ไม่ตอ้ งถูกประเมินย้อนหลัง
• เงินสำ�รองผลประโยชน์พนักงาน เงินค่าทดแทน เงินค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน
ลงรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
• รายการรายจ่ายทส่ี ามารลงรายจ่ายทางภาษีได้มากกว่าปกติ
		 - ค่าใช้จ่ายซือ้ สินทรัพย์ปี 2563
		 - ค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานทีเ่ ป็นคนพิการ หากไม่ได้จ้างแล้วต้องจ่าย ลงรายจ่ายได้หรือ?
		 - ประโยชน์เพิม่ ทางภาษีของการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
		 - ค่าฝกึ อบรมสัมมนา
		 - การปรับปรุงรายการเงินบริจาค
•
•
•
•
•
•
•

กฎหมายใหม่และประโยชน์เพิม่ ทีส่ �ำ คัญ ปี 2563
ทีต่ อ้ งรกู้ อ่ นการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ขั้นตอนการสมัครและช�ำระค่าสัมมนา

ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อส�ำรองที่นั่ง

กรณีมีปัญหาการจัดท�ำเช็ค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช�ำระค่าสัมมนาหลังวันสัมมนา

แฟกซ์ : 02-884-5111 E-mail : seminar@nycthailand.com

ในวันสัมมนา

ช�ำระค่าสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เช็คบริษัท
พร้อมรับบัตรสัมมนาเพื่อลงทะเบียนและรับเอกสาร

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.................................................................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร.................................................................... ส�ำนักงานใหญ่ สาขาที่........
ที่อยู่..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบุ
ผู้ทําบัญชี
บัตรประชาชนเลขที่
ผู้สอบบัญชี (CPA) เลขทะเบียน

เอกสารที่น�ำมาในวันสัมมนา

1.บัตรประชาชน 2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

บัญชีสำ�หรับโอนเงินค่าสัมมนา

ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
ธนาคารกสิกรไทย	
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 758-2-55412-3
เลขที่บัญชี 909-0-12139-4
เลขที่บัญชี 264-2-33575-8

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	บัญชีออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	บัญชีออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	บัญชีออมทรัพย์

คำ�แนะนำ�การเดินทาง
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22) โทรศัพท์ 02-059-5555
• โดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ออกทางออกที่ 6 เดินมาทางสวนเบญจสิริ เข้าประตู 2 ของสวนเบญจสิริ เดินเลาะเข้ามาในสวนประมาณ 100 เมตร
มีประตูลัดเข้าทางด้านหลังของโรงแรม หรือ เดินมาด้านหลังสุดของสวน จะมีประตูทางออกและเลี้ยวขวา เพื่อเข้าทางประตูด้านหน้าของโรงแรม
• โดยรถยนต์ส่วนบุคคล โรงแรมอยู่ในสุขุมวิท 22 ห่างจากปากซอย ประมาณ 500 เมตร มีลานจอดรถ 1,200 คัน อยู่ในอาคารโรงแรม

