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CFO 2022
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

วิทย์ากร ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 24 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

ภาพรวมของ บัญชี และ ภาษี 
ปัจจุบัน และ อนาคต

CFO หรือ ผู้บริหารต้องรู้

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 3.30 ชีม. อ่่นๆ 3.30 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 3.30 ชีม. อ่่นๆ 3.30 ชีม.

บััญชีี
• สถานภาพในปัจจุบัันและอนาคตของ TFRS (PAEs และ NPAEs)
• การนำาเสนองบัการเงินรูปแบับัใหม่ที่คาดว่าจะมาแทนรูปแบับัที่กำาหนดไว้ 
 ใน TAS 1 : IFRS X General Presentation and Disclosures  
 (Replacement of IAS 1) ?
• นยิ์ามของหนีส้นิทางการเงนิใหม่อาจทำาใหเ้คร่อ่งมอ่ทางการเงนิทีม่ลีกัษณะ 
 คล้าย์ทุน (Financial Instruments with Characteristics of  
 Equity (FICE)) ย์ากต่อการจัดประเภทเป็นราย์การในส่วนของเจ้าของ  
• แนวปฏิบััติของการรวมหร่อซ้่อธุรกิจภาย์ใต้การควบัคุมเดีย์วกัน  
 (Business Combinations under Common Control (BCUCC))
• การตัดจำาหน่าย์ค่าความนิย์ม (Goodwill) ที่อาจหวนค่นกลับัและ 
 การทบัทวนการด้อย์ค่า (Impairment)
• การคำานวณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับั (Net Realizable Value)  
 ของสินค้าคงเหล่อคำานึงถึงเฉพาะต้นทุนส่วนเพิ่มในการทำาให้สินค้านั้น 
 ขาย์ได้เท่านั้นหร่อรวมถึงต้นทุนที่เกิดตามปกติของการประกอบัธุรกิจ ?
• ทางเล่อกในการตีราคาทรัพย์์สินใหม่ของ PAEs และ NPAEs  
 ความเหม่อนและความต่าง ?
• การถ่อ Cryptocurrency ควรถ่อเป็นสินค้าคงเหล่อ 
 สินทรัพย์์ไม่มีตัวตน หร่อสินทรัพย์์ทางการเงิน ?
• ประเด็นอ่่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาษีสรรพากร
• ปัจจุบััน
  - ปัญหาของระบับัการประเมินตนเอง
  - การตรวจสอบัราย์ได้ของกรมสรรพากร
  - นโย์บัาย์ D 2 RIVE รวดเร็วและเป็นธรรม (Digital  
   Transformation, Data Analytics, Revenue Collection,  
   Innovation, Values, Effif iciency)
  - นกับััญชีีกบัักฏหมาย์ภาษยุี์ค Digital (e-Filing, e-Tax invoice 
   e-Withholding Tax, e-Donation และ e-Stamp)
  - การเข้าถึงข้อมูลของกรมสรรพากร
  - การทำา MOU กับัหน่วย์งานของรัฐและเอกชีนภาย์ในประเทศ
  - กำาหนดให้สถาบัันการเงินมีหน้าท่ีราย์งานข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  - การจัดเก็บัภาษีจากบัริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และ  
   VES (VAT for Electronic Service)
• อนาคต
  - อัตราภาษีที่เหมาะสม
  - ระบับับัริการ Electronics ครบัวงจร
  - Digital Token และ Cryptocurrency กับัปัญหาภาษีอากร
  - การแลกเปลี่ย์นข้อมูลระหว่างประเทศ (MAP)
  - อำานาจการเปิดเผย์ข้อมูลตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (มาตรา 10 ตรี)
  - ผลกระทบัจากการปฏริปูระบับัการจดัเกบ็ัภาษขีองกลุม่ประเทศ G7
• การตีราคาทรัพย์์สินเพิ่มขึ้น หร่อ ลดลง ทางภาษี
• การใชี้เงินตราสกุลอ่่นในการบัันทึกบััญชีี กับั การย์อมรับัของภาษี
• การเสีย์ภาษีของการทำา Forward / SWAP contract
• มุมมองของภาษี เร่่อง สิทธิ์การใชี้ (Right of use) ของสัญญาเชี่า 
 ด้านบััญชีี (Leasing)
• อ่่นๆ ที่ต้องระวัง

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

รหัสหลักสูตร A 01



CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS ปี 65
อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ เวลา สถานที่

A 02 รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

A 03 รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

 ประเด็นการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจปี 2564 
และ สรุปการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

• สถานภาพในปัจจุบัันของ TFRS
• การเปลี่ย์นแปลงสัญญาเชี่า (Lease Modifi f ication)
• การผ่อนปรนในทางปฏิบััติเกี่ย์วกับัการย์ินย์อมลดค่าเชี่าที่เกี่ย์วข้องกับั COVID-19  
 ทางฝั่งของผู้เชี่าตาม TFRS 16 พร้อมตัวอย์่างประกอบัความเข้าใจ
 (Covid-19-Related Rent Concessions)
• การปฏิรูปอัตราดอกเบัี้ย์อ้างอิง-ระย์ะที่ 2 ที่มีผลกระทบัต่อมาตรฐานการราย์งานทางการเงินที่สำาคัญ 
 เชี่น TFRS 16 TFRS 7 และ TFRS 9
• ประเด็นการาย์งานทางการเงินสำาหรับั Cryptographic Assets (Cryptocurrency และ Digital Token)

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

รหัสหลักสูตร A 02 - A 03



• สถานภาพในปัจจุบัันของ TFRS
• การเปลี่ย์นแปลงสัญญาเชี่า (Lease Modifi f ication)
• การผ่อนปรนในทางปฏิบััติเกี่ย์วกับัการย์ินย์อมลดค่าเชี่าที่เกี่ย์วข้องกับั COVID-19  
 ทางฝั่งของผู้เชี่าตาม TFRS 16 พร้อมตัวอย์่างประกอบัความเข้าใจ
 (Covid-19-Related Rent Concessions)
• การปฏิรูปอัตราดอกเบัี้ย์อ้างอิง-ระย์ะที่ 2 ที่มีผลกระทบัต่อมาตรฐานการราย์งานทางการเงินที่สำาคัญ 
 เชี่น TFRS 16 TFRS 7 และ TFRS 9
• ประเด็นการาย์งานทางการเงินสำาหรับั Cryptographic Assets (Cryptocurrency และ Digital Token)

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS for
NPAEs ปี 64
เตรียมความพร้อมก่อนการปิดบัญชีปี 64

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

 • วิธีปฏิบััติทางการบััญชีีเกี่ย์วกับัการย์ินย์อมลดค่าเชี่าใน
สถานการณ์ COVID – 19 พร้อมตัวอย์่าง และประเด็นที่น่าสนใจ 
ทั้งฝั่งผู้ให้เชี่าและผู้เชี่า
 • วิธีปฏิบััติทางบััญชีี เก่ีย์วกับัธุรกรรมการโอนทรัพย์์เพ่่อชีำาระ
หน้ีให้กับัสถาบัันการเงินตามมาตรการสนับัสนุนการรับัโอนทรัพย์์สิน 
หลักประกันเพ่่อชีำาระหนี้ตามพระราชีกำาหนดการให้ความชี่วย์เหล่อ 
และฟ้ืนฟูผู้ประกอบัธุรกิจที่ได้รับัผลกระทบัจากการระบัาดของ 
โรคติดเชี่้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กรณีที่ใชี้มาตรฐาน 
การราย์งานทางการเงินสำาหรับักิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย์สาธารณะ  
(Asset Warehousing)
 • การบััญชีีสำาหรับัผู้ถ่อ Cryptocurrencies
 • ประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญเก่ีย์วกับัการปฏิบััติตาม TFRS for NPAEs
  - ขอบัเขตการใชี้ของ TFRS for NPAEs
  - การเปลี่ย์นแปลงนโย์บัาย์การบััญชีีของ NPAEs 
  - ในกรณทีีกิ่จการเคย์เป็นบัริษัทจดทะเบัยี์นในตลาดหลกัทรพัย์์ 
   แห่งประเทศไทย์ แต่ปัจจุบัันได้ถูกเพิกถอนแล้วกิจการ 
   จะสามารถเปลี่ย์นมาใชี้มาตรฐานการราย์งานทางการเงิน 
   สำาหรับั NPAEs ได้หร่อไม่
  -  กิจการที่ใชี้มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั  

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบัดีที่ 16 ธันวาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

   NPAEs ตอ้งปฏบิัตัติามมาตรฐานการราย์งานทางการเงนิ  
   TFRS 15 เร่่อง ราย์ได้จากสัญญาที่ทำากับัลูกค้า หร่อ  
   TFRS 16 เร่่อง สัญญาเชี่า หร่อไม่
  -  กิจการที่ใชี้มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั 
   NPAEs และมรีาย์การอนพุนัธ์ท่ีใชีใ้นการปอ้งกนัความเสีย่์ง  
   กิจการ NPAEs จะถ่อปฏิบััติในเร่่องการบััญชีีสำาหรับั 
   การบััญชีีป้องกันความเสี่ย์ง ตามมาตรฐานการราย์งาน 
   ทางการเงินกลุ่มเคร่่องม่อทางการเงินได้หร่อไม่
  -  กิจการที่ใชี้มาตรฐานการราย์งานทางการเงินสำาหรับั 
   NPAEs จะสามารถเลอ่กใชีก้ารตรีาคาใหมใ่นการวดัมลูคา่
   ภาย์หลังของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ/หร่อใชี้ 
   วิธีการวัดมูลค่าย์ุติธรรมในการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์์ 
   เพ่่อการลงทุนได้หร่อไม่
  - งบักำาไรขาดทุนเบั็ดเสร็จอ่่น (Other Comprehensive  
   Income – OCI) กับั TFRS for NPAEs
  - กำาไรขาดทุนจากหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย์กับัการบัันทึก 
   บััญชีี

• ประเด็นอ่่นๆ ที่น่าสนใจ

Update ประเด็นสำาคัญที่ต้องรู้และ 
ปัญหาที่น่าสนใจก่อนการปิดบัญชีปี 64

รหัสหลักสูตร A 04

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



รหัสหลักสูตร A 05

รับมือกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ใช้มีสิทธิติดคุก
กฏหมายลูกที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้ บังคับใช้ และ การเตรียมความพร้อม

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

CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
(ใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2565)

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

• หลักการ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย์
• แนวปฏิบััติที่สำาคัญของต่างประเทศ
• สาระสำาคัญและขอบัเขตของ พ.ร.บั. คุ้มครองข้อมูลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562
• ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบัุคคลที่ชีอบัด้วย์กฎหมาย์ 
 (Lawfulness of processing)
• แนวทางการจัดประเภทข้อมูล (Data Classification) และ Data Mapping
• ผลกระทบัที่จะเกิดขึ้นจากการบัังคับัใชี้กฎหมาย์
• บัทบัาทหน้าที่ของผู้ควบัคุมข้อมูลส่วนบัุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบัุคคล  
 และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบัุคคล (DPO) 
• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบัุคคล
• การเตรีย์มความพร้อมเชีิงองค์กรและเชีิงบัุคคล
• กรณีศึกษาของต่างประเทศ และแนวทางการดำาเนินการให้สอดคล้องกับั  
 พ.ร.บั. คุ้มครองข้อมูลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562
• Timeline ของการบัังคับัใชี้กฎหมาย์ และผลกระทบัที่จะเกิดขึ้นจากการบัังคับัใชี้กฏหมาย์
• กฏหมาย์ลำาดับัรองภาย์ใต้ พ.ร.บั. คุ้มครองข้อมูลส่วนบัุคคล พ.ศ. 2562 
• ถาม - ตอบั ปัญหาในทางปฏิบััติ 1 ชีั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)

ผศ.ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำาอ่อน
รองคณบัดีฝ่าย์วิชีาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทย์าลัย์หอการค้าไทย์ 
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การวิเคราะห์ทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร 
Financial Analysis for 
Management Decisions

อาจารย์์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
อดีต CFO ของบัริษัทข้ามชีาติและบัริษัทในตลาดหลักทรัพย์์ขนาดใหญ่

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

• ความสำาคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน 
 เพ่่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
• ข้อมูลอะไรที่ผู้บัริหารต้องการ
• แนวทางการสร้างระบับัการราย์งานเพ่่อ
 การบัริหารที่มีประสิทธิภาพ
• การประเมินประสิทธิภาพในการบัริหารระดับัองค์กร 
 ระดับัหน่วย์ธุรกิจ และระดับัปฏิบััติการในแต่ละสาย์งาน
• สรุปเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินและ
 การบััญชีี ความหมาย์ของตัวชีี้วัด 
 (Key Performance Indicators) 
 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
 (Financial Ratios)

• การวิเคราะห์ทางการเงินอย์่างละเอีย์ด 
 เพ่่อการปรับัปรุงผลประกอบัการให้ดีขึ้น
  - ความสามารถในการทำากำาไรในมิติต่างๆ 
   ตามลักษณะการประกอบัธุรกิจ
  - การวิเคราะห์การตลาดและการขาย์
  - การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการบัริการ
   และค่าใชี้จ่าย์ในการดำาเนินงาน
  - การวิเคราะห์กระแสเงินสด
  - Workshop การออกแบับัราย์งานสำาหรับั
   ผู้บัริหาร
• ถาม – ตอบั ปัญหา

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

หลักสูตรนี้สามารถนับชั่วโมง CPD ของ CFO และสมุห์บัญชี ตามประกาศ ก.ล.ต. 
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CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

การใช้ข้อมูล
งบกระแสเงินสด
เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

• ความสำาคัญของกระแสเงินสดต่อการวิเคราะห์ธุรกิจ
• วัตถุประสงค์และโครงสร้างของงบักระแสเงินสด
• การจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจในงบักระแสเงินสด
• การวัดผลการดำาเนินงาน : การเชี่่อมโย์งของหลักคงค้างกับัหลักเงินสด
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน-วิธีทางอ้อม
• หลักการวิเคราะห์งบักระแสเงินสด
• อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ย์วข้องกับักระแสเงินสดที่น่าสนใจ
• การใชี้ประโย์ชีน์ของการเปิดเผย์ข้อมูล การเปลี่ย์นแปลงหนี้สินกิจการจัดหาเงิน
• การปรับัข้อมูลกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพ่่อการวิเคราะห์ 
 : EBITDA FFO และ FREE CASHFLOWS
• กรณีศึกษางบักระเเสเงินสดของบัริษัทจดทะเบัีย์นในตลาดหลักทรัพย์์ฯ 

ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

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



• ความสำาคัญของกระแสเงินสดต่อการวิเคราะห์ธุรกิจ
• วัตถุประสงค์และโครงสร้างของงบักระแสเงินสด
• การจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจในงบักระแสเงินสด
• การวัดผลการดำาเนินงาน : การเชี่่อมโย์งของหลักคงค้างกับัหลักเงินสด
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน-วิธีทางอ้อม
• หลักการวิเคราะห์งบักระแสเงินสด
• อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ย์วข้องกับักระแสเงินสดที่น่าสนใจ
• การใชี้ประโย์ชีน์ของการเปิดเผย์ข้อมูล การเปลี่ย์นแปลงหนี้สินกิจการจัดหาเงิน
• การปรับัข้อมูลกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพ่่อการวิเคราะห์ 
 : EBITDA FFO และ FREE CASHFLOWS
• กรณีศึกษางบักระเเสเงินสดของบัริษัทจดทะเบัีย์นในตลาดหลักทรัพย์์ฯ 

รหัสหลักสูตร A 08

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS 9
และ มาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid 19  
(สำาหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รศ.ดร. วรศักด์ิ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีพร้อมตัวอย่์างประกอบัการ
 บัันทึกราย์การ
 - ราคาทุนตัดจำาหน่าย์ (Amortized Cost) 
 - FVTOCI
 - FVTPL (เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ)
 - FVTPL option
• เงินลงทุนในตราสารทุนพร้อมตัวอย่์างประกอบัการคำานวณ
 มูลค่ายุ์ติธรรม (กรณีเงินลงทุนในตราสารทุน 
 นอกตลาดหลักทรัพย์์ฯ) และการบัันทึกราย์การ
 - FVTPL
 - FVTOCI Option
• เงินให้กู้ย่์มแก่บัริษัทในเคร่อในอัตราดอกเบ้ีัย์ตำา่กว่า
 อัตราดอกเบ้ีัย์ตลาดพร้อมตัวอย่์างประกอบัการคำานวณ 
 อัตราดอกเบ้ีัย์ท่ีแท้จริงและบัันทึกราย์การ
 - การรับัรู้ราย์ได้ดอกเบัี้ย์ตามวิธีอัตราดอกเบัี้ย์ที่แท้จริง

• การด้อย์ค่าของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีผ่อนชีำาระ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่ีาการเงิน และเงินให้กู้ย่์ม
 พร้อมตัวอย่์างประกอบัการคำานวณและการบัันทึกราย์การ
 - General Model
 - Simpliffiied Model 
• เงินกู้ย่์มจากสถาบัันการเงินและค่าธรรมเนีย์ม
 พร้อมตัวอย่์างประกอบัการคำานวณอัตราดอกเบ้ีัย์
 ท่ีแท้จริงและการบัันทึกราย์การ
 - การรับัรู้ดอกเบ้ีัย์จ่าย์ตามวิธีอัตราดอกเบ้ีัย์ท่ีแท้จริง
• เงินกู้ย่์มจากบัริษัทใหญ่ในอัตราดอกเบ้ีัย์ตำา่กว่า
 อัตราดอกเบ้ีัย์ตลาดพร้อมตัวอย่์างประกอบัการคำานวณ 
 อัตราดอกเบ้ีัย์ท่ีแท้จริงและการบัันทึกราย์การ
 - การรับัรู้ดอกเบ้ีัย์จ่าย์ตามวิธีอัตราดอกเบ้ีัย์ท่ีแท้จริง

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

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



รหัสหลักสูตร A 09

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี วันละ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี วันละ 7.00 ชีม.

การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
   สำ�หรับองค์กรที่มิใช่สถ�บันท�งก�รเงิน
            (ปรับปรุง 2564)

TFRS 9 AND RELATED 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
    FOR NON FINANCIAL INSTITUTIONS

ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบัุญนาค
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

UPDATE การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน 
เพื่อความเป็นสากลของงบการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน สามารถแยกลงทะเบียนเป็นรายวัน

Day 1

• การจัดประเภทและการแสดงราย์การเคร่่องม่อ
 ทางการเงิน
• การรับัรู้และวัดมูลค่าราย์การสินทรัพย์์ทางการเงิน 
• การด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ทางการเงิน 
• การตัดราย์การสินทรัพย์์ทางการเงิน

Day 2

• การบััญชีีสำาหรับัอนุพันธ์และการป้องกันความเส่ีย์ง
• การเปิดเผย์ข้อมูลเก่ีย์วกับัเคร่่องม่อทางการเงินและ 
 ความเส่ีย์งจากเคร่่องม่อทางการเงิน

อััตราค่่าสััมมนา

วันล้ะ 5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า

อัาหารกล้างวันแบบบุฟเฟต์ 

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

       วันจันทร์ท่ี 20 ธันวาคม 2564 
และ วันพฤหัสบัดีที่ 23 ธันวาคม 2564

9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

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



รหัสหลักสูตร A 10

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ปี 65
(2022 Deferred Tax)
ผลกระทบของ TFRS 16 
และการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ 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. วรศักด์ิ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

ความรู้พ่้นฐานเกี่ย์วกับัภาษีเงินได้รอการตัดบััญชีีตามข้อกำาหนดของ 
TAS 12
 • ฐานภาษีของสินทรัพย์์และหนี้สิน
 • ผลแตกต่างชีั่วคราวชีนิดหักภาษีได้และชีนิดที่ต้องเสีย์ภาษี
 • สินทรัพย์์ภาษีเงินได้รอการตัดบััญชีี
   - เง่่อนไขการรับัรู้และอัตราภาษีเงินได้
 • หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบััญชีี
   - อัตราภาษีเงินได้

ข้อกำาหนดส่วนที่ปรับัปรุงใหม่ของ TAS 12 
วิธีปฏิบััติทางบััญชีีเกี่ย์วกับัภาษีเงินได้รอการตัดบััญชีีพร้อมตัวอย์่าง
ประกอบัความเข้าใจ
 • การตั้งค่าเผ่่อหนี้สงสัย์จะสูญของบััญชีีลูกหนี้และเงินให้กู้ย์่ม
 •  สินค้าคงเหล่อแสดงด้วย์ราคาทุนหร่อมูลค่าที่จะได้รับัสุทธิ (NRV)
 • เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วย์ FVTPL หร่อ 
  FVTOCI Option
 • เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วย์ FVTPL
 • การแสดงราย์การที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วย์ราคาที่ตีใหม่

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 17 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

 • การจำาหน่าย์เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหร่อบัริษัทร่วม
 • เงินกู้ย์่มจากสถาบัันการเงิน ค่าธรรมเนีย์มและ
  การรับัรู้ค่าใชี้จ่าย์ทางการเงินโดย์ใชี้วิธีอัตราดอกเบัี้ย์ที่แท้จริง
 • ประมาณการหนี้สินในการร่้อถอนสินทรัพย์์และ บัูรณะสถานที่
 • ประมาณการหนี้สินเงินชีดเชีย์กฎหมาย์แรงงาน

ผลกระทบัของ TFRS 16 ต่อ TAS 12 ที่สำาคัญ
มาตรการผ่อนปรนทางบััญชีีจาก Covid - 19

การทบัทวนการรับัรู้สินทรัพย์์ภาษีเงินได้รอการตัดบััญชีี
 • การทบัทวนกำาไรความเพีย์งพอของกำาไรในอนาคต
 • การพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
  ที่นำามาใชี้ในการพิจารณาความเพีย์งพอของกำาไร
  ในอนาคต 

TFRIC 23 เร่่อง ความไม่แน่นอนเกี่ย์วกับัวิธีการทางภาษีเงินได้

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



รหัสหลักสูตร A 11

CPD
ผู้ทำาบััญชีี  บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA)  บััญชีี 7.00 ชีม.

TFRS 16 สัญญาเช่าปี 65 
สารพันปัญหาในทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข 
และการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid – 19

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

	 •	 หลัักการบััญชีีสำำาหรับัสำัญญาเชี่า	ภายใต้้มาต้รฐาน
	 	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบัับัที�	16			
	 	 ทางด้้านผู้้้เชี่าแลัะผู้้้ให้เชี่า
	 •	 การบััญชีีสำำาหรับัสำัญญาเชี่าด้้านผู้้้เชี่า	ต้ามมาต้รฐาน	
	 	 การรายงานทางการเงิน	TFRS	ฉบัับัที�	16
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรก
	 -	 การรับร้�ค่่าเช่่าและค่่าเสื่่�อมราค่า
	 -	 การทบทวนการด้�อยค่่า
	 -	 การเปิิด้เผยข้�อม้ลด้�านผ้�เช่่า
	 •	 การบััญชีีสำำาหรับัผู้้้ให้เชี่า	
	 	 ต้ามมาต้รฐานการรายงานทางการเงิน	 
	 	 TFRS	ฉบัับัที�	16
	 -	 การจััด้ปิระเภทสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรก
	 -	 การรับร้�รายได้�ค่่าเช่่า
	 -	 การเปิิด้เผยข้�อม้ลเก่�ยวกับผ้�ให้�เช่่า
	 •	 วิิธีีปฏิิบััต้ิทางสำัญญาเชี่าทั�วิไปแลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้	
	 	 รายการประกอบัควิามเข้้าใจ

	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรกและรายการในภายห้ลัง
	 -	 ค่่าเช่่าค่งท่�
	 -	 ค่่าเช่่าผันแปิรตามด้ัช่น่
	 -	 ค่่าเช่่าผันแปิรตามยอด้ข้ายห้ร่อการใช่�สื่่นทรัพย์อ�างอ่ง
	 •	 วิิธีีปฏิิบััต้ิต้ามสำัญญาเชี่าสำินทรัพย์ที�มีม้ลัค่าต้ำ�าแลัะ
	 	 สำัญญาเชี่าระยะสำั�นแลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการ
	 	 ประกอบัควิามเข้้าใจ	(ข้้อยกเวิ้นในการรับัร้้รายการ)
	 -	 การรับร้�รายการเร่�มแรกและรายการในภายห้ลัง
	 •	 การวิัด้ม้ลัค่าใหม่ข้องสำัญญาเชี่าทางด้้านผู้้้เชี่าแลัะ 
	 	 ต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการประกอบัควิามเข้้าใจ
	 -	 สื่่ทธิ่ข้ยายอายุสื่ัญญาเช่่าออกไปิ
	 -	 การเพ่�มข้อบเข้ตข้องสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การลด้ข้อบเข้ตข้องสื่ัญญาเช่่า
	 -	 การลด้อัตราค่่าเช่่า
 •	 สำารพันประเด้็นปัญหาในทางปฏิิบััต้ิแลัะแนวิทาง
	 	 แก้ไข้
	 •	 แนวิปฏิิบััต้ิฯ	มาต้รการผู้่อนปรนชีั�วิคราวิ
	 	 ทางเลัือกเพิ�มเต้ิมทางบััญชีีในสำถานการณ์์	COVID-19	
	 	 สำำาหรับัผู้้้เชี่า
	 	 (COVID	-	19	-	RELATED	RENT	CONCESSIONS)	
	 	 แลัะต้ัวิอย่างการรับัร้้รายการประกอบัควิามเข้้าใจ

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบัับัที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 23 ต้นทุนการกู้ย์่ม (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 36 การด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 38 สินทรัพย์์ไม่มีตัวตน (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 40 อสังหาริมทรัพย์์เพ่่อการลงทุน (ปรับัปรุง 2564)
 
 
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบัับัที่ 5  สินทรัพย์์ไม่หมุนเวีย์นที่ถ่อไว้เพ่่อขาย์และการดำาเนินงานที่ย์กเลิก (ปรับัปรุง 2564)

 
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 การเปลี่ย์นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร่้อถอน การบัูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้าย์คลึงกัน

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



TFRS 16 สัญญาเช่าปี 65 
สารพันปัญหาในทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข 
และการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid – 19

รหัสหลักสูตร A 12

CPD
ผู้ทำาบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 64 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบัับัที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 23 ต้นทุนการกู้ย์่ม (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 36 การด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 38 สินทรัพย์์ไม่มีตัวตน (ปรับัปรุง 2564)
 ฉบัับัที่ 40 อสังหาริมทรัพย์์เพ่่อการลงทุน (ปรับัปรุง 2564)
 
 
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบัับัที่ 5  สินทรัพย์์ไม่หมุนเวีย์นที่ถ่อไว้เพ่่อขาย์และการดำาเนินงานที่ย์กเลิก (ปรับัปรุง 2564)

 
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 
 TFRIC 1 การเปลี่ย์นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร่้อถอน การบัูรณะ 
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้าย์คลึงกัน

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า

อัาหารกล้างวันแบบบุฟเฟต์ 

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำาคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 9.00 น. – 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

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



รหัสหลักสูตร A 13

CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ภาษ ีจากการ
จ่ายเงินไปต่างประเทศ ทั้งระบับั
และอนุสัญญาภาษีซ้อน

อาจารย์์ สาโรชี ทองประคำา 
ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร

•	 การเสื่่ยภาษ่ข้องค่นต่างด้�าว	และการให้�บร่การ 
	 สื่่วนบุค่ค่ลตามอนุสื่ัญญาภาษ่ซ�อน
•	 บร่ษัทต่างช่าต่ปิระกอบก่จัการในปิระเทศ 
	 โด้ยผ่านตัวแทน	ตาม	มาตรา	76	ทว่
•	 การจั่ายเง่นให้�บร่ษัทต่างปิระเทศตาม	
	 มาตรา	70	เช่่น	ค่่าท่�ปิรึกษา	ค่่าบร่การ	
	 ค่่าออกแบบ	ค่่าซอฟต์แวร์ 
	 ค่่าสื่่ทธิ่	ด้อกเบ่้ย	เง่นปิันผล	และอ่�นๆ
•	 อนุสื่ัญญาภาษ่ซ�อน
	 	 -	กำาไรจัากธิุรก่จั
	 	 -	สื่ถานปิระกอบการ

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบัดีที่ 25 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

	 	 -	การให้�บร่การสื่่วนบุค่ค่ล
	 	 -	บร่ษัทต่างปิระเทศเข้�ามาข้ายสื่่นค่�าและ 
	 	 	 ให้�บร่การในปิระเทศไทยเปิ็นการช่ั�วค่ราว
	 	 -	การนำาเข้�าบร่การจัากต่างปิระเทศ 
	 	 	 ตามมาตรา	77/2	วรรค่	3
•	 ปิระเด้็นการข้อค่่นภาษ่
•	 การย่�นแบบนำาสื่่งภาษ่ตาม	ภ.ง.ด้.53,	ภ.ง.ด้.54	 
	 ตามมาตรา	83/6	และการย่�นแบบ	ภ.พ.36
•	 การค่ำานวณอัตราแลกเปิล่�ยนเง่นตรา
	 ต่างปิระเทศเปิ็นเง่นไทย
•	 ถาม	-	ตอบ	ปิัญห้า

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา
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CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ภาษีเงินได้ 
หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบัดีที่ 18 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

• หลักการทั่วไป
• การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย์
  - การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย์ ตามท่ีกฎหมาย์ 
   กำาหนดไว้โดย์เฉพาะ
  - การหักภาษี ณ ที่จ่าย์ ตามที่กำาหนดโดย์
   กฎกระทรวงประกอบักับัคำาสั่งอธิบัดีกรม 
   สรรพากร
• สรุปหลักเกณฑ์ เง่่อนไข อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย์
 ตามมาตรา 3 เตรส
  - บััญชีีภาษีหัก ณ ที่จ่าย์ ตามมาตรา 3 เตรส 
   (ท.ป.4/2528)
  - การจ่าย์เงินได้ตามมาตรา 40(2),(3)
  - การจ่าย์เงินได้ประเภทดอกเบัี้ย์
  - การจ่าย์เงินค่าเช่ีาทรัพย์์สินตามมาตรา 40(5)(ก)
  - การจ่าย์ค่าโฆษณา
  - การจ่าย์ค่าจ้างทำาของ
  - การให้บัริการ
  - การขนส่ง การส่งเสริมการขาย์
  - การเสีย์ภาษีเงินได้แทนกัน
  - การเล่อกเสีย์ภาษีเงินได้

• หน้าที่และความรับัผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี 
 ณ ที่จ่าย์
  - การออกหนังส่อรับัรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย์
  - การนำาส่งและการย์่่นราย์การภาษีหัก 
   ณ ที่จ่าย์
  - ความรับัผิดกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย์ 
   หร่อหักแต่นำาส่งไม่ครบั
  - การขอค่นเงินภาษีที่ถูกหักไว้เกิน
  - การตรวจสอบัภาษีหัก ณ ที่จ่าย์
• การหักภาษีกรณีการจ่าย์เงินในต่างประเทศ
  - จ่าย์ให้คนต่างด้าว ตามมาตรา 50
  - จ่าย์ให้บัริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70 
   และมาตรา 76 ทวิ
  - การนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6
• แนวทางการตรวจสอบัของสรรพากรปี 2564
• ถาม – ตอบั ปัญหา

อาจารย์์ สาโรชี ทองประคำา
ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร
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กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม กับหลายประเด็นที่มักทำาผิด และวิธีป้องกันแก้ไข

CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

VAT ประเด็นที่มักผิด
และเทคนิคการแก้ไข
อาจารย์์ สมชีาย์ แสงรัตนมณีเดชี
ผู้เช่ีีย์วชีาญกฏหมาย์ภาษีอากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

	 -	 ออกใบกำากับภาษ่ช่�า	เพราะเข้�าใจัว่าไม่เสื่่ยภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม 
	 	 จัึงออกย�อนห้ลัง
	 -	 ออกใบกำากับภาษ่แบบกระโด้ด้ข้�ามเลข้ท่�	แยกเล่ม	แยกแผนก
	 -	 ออกใบกำากับภาษ่อย่างย่อไปิแล�วล้กค่�ามาข้อให้�ยกเล่กและ 
	 	 ออกใบกำากับภาษ่แบบเต็มร้ปิแบบแทน
	 -	 ใบกำากับภาษ่ไม่ถ้กต�องเพราะออกราค่าตำ�าไปิ	ไม่ใช่่ค่ำานวณ 
	 	 ราค่าผ่ด้จัึงออกใบเพ่�มห้น่้	
	 -	 ลด้ราค่าโด้ยให้�สื่่วนลด้	ห้ร่อลด้ห้ลังข้ายสื่่นค่�าจัึงออกใบลด้ห้น่้
	 -	 ออกใบกำากับภาษ่ไปิแล�วเพราะรับเง่นมัด้จัำาค่่าสื่่นค่�า	ภายห้ลัง 
	 	 สื่่งมอบสื่่นค่�า	จัึงออกใบลด้ห้น่้	แล�วออกใบกำากับภาษ่
	 -	 ออกใบลด้ห้น่้แต่ไม่ค่่นภาษ่ม้ลค่่าเพ่�มให้�ล้กค่�า
	 -		 ปิลด้ห้น่้ค่่าบร่การเข้�าใจัว่าไม่ออกใบกำากับภาษ่เพราะยังไม่ได้� 
	 	 รับเง่น	
	 -	 ให้�สื่่วนลด้แก่ล้กค่�าและนำาสื่่วนลด้ไปิห้ักออกจัากค่่าซ่้อสื่่นค่�า 
	 	 ในค่ราวถัด้ไปิ	ออกใบกำากับภาษ่ห้ลังห้ักสื่่วนลด้	แตกต่างอย่างไร 
	 	 กับนำาไปิซ่้อสื่่นค่�าท่�ทำาโปิรโมช่ั�น
	 -		 ออกเง่นทด้รองจั่ายแทน	เม่�อเร่ยกค่่นไม่ออกใบกำากับภาษ่ห้ร่อ 
	 	 ต�องออกใบกำากับภาษ่	
	 -	 ข้ายสื่่นค่�าและให้�บร่การเก่น	1,800,000	บาทต่อปิี	 
	 	 แต่ยังไม่จัด้ทะเบ่ยนภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม
	 -	 เปิล่�ยนช่่�อให้ม่แต่ไม่แจั�งเปิล่�ยนกับสื่รรพากร	 
	 	 ออกและรับใบกำากับภาษ่ในช่่�อให้ม่ไปิเลย	
	 -	 เปิิด้สื่าข้าแต่ไม่แจั�งสื่รรพากร	ออกใบกำากับภาษ่ตามสื่าข้าให้ม่	 
	 	 ย่�นแบบ	ภ.พ.30	ตามรายสื่าข้า
	 -	 ม่ห้ลายสื่าข้า	ย�ายสื่ำานักงานให้ญ่ไปิอย้่สื่าข้าท่�	1	นำาเค่รด้่ตภาษ ่
	 	 ท่�เห้ล่อข้องสื่าข้าท่�	1	ไปิใช่�ต่อ	
	 -		 ไปิทำางานรับจั�างท่�สื่ถานท่�ข้องผ้�ว่าจั�างต�องจััด้สื่ถานปิระกอบการ	
	 	 สื่าข้าห้ร่อไม่
	 -	 ได้�รับใบกำากับภาษ่ซ่้อ	แต่ผ้�ออกระบุเลข้ปิระจัำาตัวผ้�เสื่่ยภาษ่	
	 	 อากรผ้�ซ่้อใสื่่เฉพาะตัวเลข้	13	ห้ลัก	ไม่ม่ข้�อค่วามท่�แสื่ด้งว่า 
	 	 เปิ็นเลข้ปิระจัำาตัวฯ	ผ้�ซ่้อ	จัึงไม่นำามาใช่�เพราะกลัวผ่ด้
	 -	 ข้ายสื่่นค่�า/ให้�บร่การท่�เสื่่ยภาษ่ม้ลค่่าเพ่�มและไม่เสื่่ยภาษ ่
	 	 ม้ลค่่าเพ่�มแต่ไม่เค่ยเฉล่�ยภาษ่ซ่้อ

	 -	 นำาใบกำากับภาษ่ซ่้อไปิใช่�ภายใน	6	เด้่อนนับถัด้จัากเด้่อนท่�ออก	 
	 	 แต่ไม่ม่ข้�อค่วามว่า	“ถ่อเปิ็นภาษ่ในเด้่อนภาษ่......”	/	ไม่ได้� 
	 	 นำาไปิใช่�ภายใน	6	เด้่อน	จัึงนำาไปิลงเปิ็นรายจั่ายทางภาษ่
	 -	 นำาสื่่งภาษ่ม้ลค่่าเพ่�มตามแบบ	ภ.พ.36	ในเด้่อนมกราค่ม	 
	 	 แต่ไปิใช่�เปิ็นภาษ่ซ่้อข้องเด้่อนกุมภาพันธิ์เพราะล่ม
	 -	 ข้ายสื่่นค่�าสื่่งมอบท่�ต่างปิระเทศ	แต่จัด้ทะเบ่ยนในปิระเทศออก 
	 	 ใบกำากับภาษ่
	 -	 ซ่้อสื่่นค่�าจัากต่างปิระเทศ	ผ้�ซ่้อเปิ็นผ้�นำาเข้�า	ซ่้อสื่่นค่�าในปิระเทศ 
	 	 ผ้�ข้ายให้�ผ้�ซ่้อเปิ็นผ้�นำาเข้�า
	 -	 เร่ยกเก็บเง่นค่่าช่ด้เช่ยค่วามเสื่่ยห้าย	ค่่าปิรับ	ด้อกเบ่้ยผ่ด้นัด้	 
	 	 ออกใบกำากับภาษ่ห้ร่อไม่ออกใบกำากับภาษ่กรณ่ใด้ท่�เสื่่�ยง 
	 	 ต�องรับผ่ด้
	 -		 ให้�บร่การอบรมในไทย	กับในต่างปิระเทศ	ออกใบกำากับภาษ่กับ 
	 	 ไม่ออกใบกำากับภาษ่
	 -		 ข้ายสื่่นค่�าให้�ผ้�ซ่้อในต่างปิระเทศ	สื่่นค่�าไม่ได้�สื่่งออก	ออกห้ร่อไม่ 
	 	 ออกใบกำากับภาษ่รับร้�รายได้�เม่�อออกใบแจั�งห้น่้
	 -	 ปิระกอบก่จัการข้ายสื่่นค่�าห้ร่อให้�บร่การยกเว�นภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม	 
	 	 แต่ห้ลงเข้�าไปิจัด้	VAT	ออกใบกำากับภาษ่มาตลอด้	ในท่�สืุ่ด้ 
	 	 ถอนทะเบ่ยนภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม
	 -	 ข้ายสื่่นค่�าให้�ล้กค่�าต่างปิระเทศ	ได้�รับเง่นโอนค่่าสื่่นค่�ามาก่อน	 
	 	 ออกใบกำากับภาษ่ร�อยละ	7.0	ห้ร่อร�อยละ	0	ห้ร่อไม่ต�องออก
	 -		 ล้กค่�าต่างปิระเทศทำาลายสื่่นค่�า/สื่่งสื่่นค่�ากลับ	เน่�องจัากสื่่นค่�า 
	 	 ท่�สื่่งออกช่ำารุด้	เสื่่ยห้าย	ออกใบลด้ห้น่้ห้ร่อไม่ออกใบลด้ห้น่้
	 -	 สื่่งออกสื่่นค่�า	เร่ยกเก็บค่่าสื่่นค่�า/ค่่าข้นสื่่งเพ่�มจัากล้กค่�า 
	 	 ต่างปิระเทศออกใบกำากับภาษ่/ใบเพ่�มห้น่้ร�อยละ	7.0		
	 -		 ให้�บร่การแก่ล้กค่�าเร่ยกเก็บเฉพาะค่่าจั�าง	สื่่วนค่่าใช่�จั่ายอ่�นๆ	 
	 	 ตกลงให้�ผ้�ว่าจั�างจั่ายให้�พนักงานข้องผ้�ว่าจั�างโด้ยตรงออก 
	 	 ใบกำากับภาษ่เฉพาะค่่าจั�าง
	 -	 ลงรายงานภาษ่เก่น	3	วัน
	 -	 ปิระเด้็นอ่�นๆ	ท่�มักทำาผ่ด้

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา



รหัสหลักสูตร A 16

ภาษีทั้งระบบ ที่เกี่ย์วข้องกับั
      การส่งเสริมการขาย

CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

วันที่ เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกาย์น 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

ร้ปแบับัการสำ่งเสำริมการข้ายเกี�ยวิข้้องกับั
•	 ล้กค่�าโด้ยตรง	เช่่น	ลด้	แลก	แจัก	ข้องแถม	รางวัลช่่งโช่ค่	 
	 รถยนต์	ฯลฯ
•	 ตัวแทนจัำาห้น่าย	(Agent)	เช่่น	สื่่วนลด้เง่นสื่ด้	 
	 สื่่วนลด้การค่�า	สื่่วนลด้ตามเปิ้า	ทัวร์ต่างปิระเทศ	ฯลฯ
•	 พนักงานห้ร่อล้กจั�าง	เช่่น	โบนัสื่พ่เศษ	การกำาห้นด้เปิ้าห้มาย
	 ห้ร่อยอด้ข้าย	รางวัลพนักงานด้่เด่้น	ฯลฯ
ประเด้็น	ปัญหาการลังรายจ่ายภาษีีเงินได้้นิต้ิบัุคคลั
•	 การจััด้สื่่งเสื่ร่มการข้ายเปิ็นรายจั่ายข้องบร่ษัทได้�ห้ร่อไม่ 
	 อย่างไร
•	 การให้�รางวัลช่่งโช่ค่แก่ผ้�โช่ค่ด้่	เช่่น	ข้องรางวัล	 
	 Package	Tour	สื่ร�อยค่อทองค่ำา	รถยนต์และอ่�นๆ
•	 การให้�รางวัลพนักงานข้ายด้่เด้่น
•	 รายจั่ายสื่่งเสื่ร่มการข้ายท่�เก่�ยวเน่�องกับก่จัการ	 
	 และเปิ็นรายจั่ายทางภาษ่อากรได้�
•	 ค่วามแตกต่างระห้ว่างรายจั่ายสื่่งเสื่ร่มการข้าย 
	 และรายจั่ายค่่ารับรอง
•	 การพ่สื่้จัน์ห้ลักฐานรายจั่ายสื่่งเสื่ร่มการข้ายให้�สื่รรพากร 
	 ยอมรับ
ประเด้็น	ปัญหาการเสำียภาษีีข้องผู้้้รับัรางวิัลั
•	 ผ้�รับรางวัลเปิ็นเง่นได้�จัะต�องนำามาเสื่่ยภาษ่ห้ร่อไม่	 
	 ห้ร่อภาระภาษ่	ท่�เก่�ยวกับผ้�ได้�รับรางวัล	 
	 ห้ร่อการสื่่งเสื่ร่มการข้าย
•	 รางวัลเปิ็นเง่นได้�พึงปิระเม่นท่�ต�องเสื่่ยภาษ่ห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 รางวัลช่่งโช่ค่	และรางวัลสื่่งเสื่ร่มการข้ายได้�รับยกเว�นภาษ ่
	 ห้ร่อไม่

ประเด้็น	ปัญหาการหักภาษีี	ณ์	ที�จ่าย	จากการสำ่งเสำริม 
การข้าย
•	 การให้�รางวัลจัะต�องห้ักภาษ่	ณ	ท่�จั่ายห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 การให้�รางวัล	ห้ักภาษ่	ณ	ท่�จั่าย	5%	ทุกกรณ่	ห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 รางวัลสื่่งเสื่ร่มการข้าย	เช่่น	การให้�สื่่วนลด้เปิ็น	Credit	note	 
	 ต�องห้ักภาษ่	ณ	ท่�จั่าย	3%	ห้ร่อไม่
•	 รางวัลให้�พนักงานห้ักภาษ่	ณ	ท่�จั่าย	ห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 แนวปิฏิ่บัต่ตามค่ำาสื่ั�งกรมสื่รรพากรท่�	ปิ.118/2545
•	 ภาษ่ม้ลค่่าเพ่�มเก่�ยวกับการให้�รางวัลสื่่งเสื่ร่มการข้าย 
	 จัะต�องเร่ยกเก็บภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม	(ภาษ่ข้าย)	ห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 รางวัลสื่่งเสื่ร่มการข้ายกรณ่ใด้	ไม่ม่ภาษ่ม้ลค่่าเพ่�มและ 
	 ไม่ต�องเร่ยกเก็บภาษ่ข้าย
ประเด้็น	ปัญหาการเสำียภาษีีม้ลัค่าเพิ�ม	จากการสำ่งเสำริม 
การข้าย
•	 ผ้�ให้�รางวัลจัะต�องย่�นแบบภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม	(ภ.พ.30)	ห้ร่อไม่
•	 ผ้�ให้�รางวัลจัะต�องออกใบกำากับภาษ่ห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 ภาษ่ซ่้อจัากการสื่่งเสื่ร่มการข้ายนำามาเค่รด้่ตภาษ่ได้�ห้ร่อไม่ 
	 อย่างไร
•	 ภาษ่ซ่้อต�องห้�ามในการเค่รด้่ตภาษ่ม้ลค่่าเพ่�ม
•	 การให้�รางวัลจัะต�องเสื่่ยภาษ่ธิุรก่จัเฉพาะห้ร่อไม่	อย่างไร
•	 รางวัลช่่งโช่ค่เปิ็นบ�านพร�อมท่�ด้่นห้ร่อค่อนโด้ม่เน่ยม
ถาม	-	ต้อบั	ประเด้็นปัญหาอื�นๆ 	ที�เกี�ยวิข้้องกับั 
ภาษีีจากการสำ่งเสำริมการข้าย

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

ส่งเสริมการขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า และสรรพากร

วิทย์ากร ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร
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รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิดจากการตรวจสอบของสรรพากร และวิธีป้องกัน

CPD
ผู้ทำาบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

รายจ่ายต้องห้ามที่มักผิด
และเทคนิคการป้องกัน

วันที่ เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

• การพิสูจน์หลักฐานให้สรรพากรย์อมรับัทำาอย์่างไร 
 เม่่อไม่มีใบัเสร็จ หร่อพิสูจน์ผู้รับัไม่ได้
• สำาเนาบััตรประชีาชีนกับัการบัันทึกราย์จ่าย์และพิสูจน์ราย์จ่าย์ 
 ของกิจการ
• การบัันทึกราย์จ่าย์กรณีหลักฐานการจ่าย์ระบัุชี่่อบัุคคลอ่่น
• ความเหม่อนและความต่าง ค่ารับัรองหร่อส่งเสริมการขาย์หร่อ
 ราย์จ่าย์ส่วนตัว
• ความแตกต่างเอกสาร หลักฐานกรณีการจ่าย์ค่าอาหาร 
 ค่าโรงแรม ค่าใชี้จ่าย์ในการเดินทาง สำาหรับัราย์จ่าย์ 
  - ค่ารับัรอง ค่าใชี้จ่าย์ในการเปิดตัวสินค้า
  - ค่าใช้ีจ่าย์ในการเดินทางไปปฏิบััติงาน ค่าอาหารระหว่าง 
   ปฏิบััติงาน  
  - ค่าอบัรมสัมมนา ฯลฯ
• ค่าใชี้จ่าย์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
• ปัญหาการบัันทึกราย์การทรัพย์์สิน กรณี
  - กู้ย์่มเงินมาลงทุนในทรัพย์์สิน
  - ค่าใชี้จ่าย์ในการ test run
  - ค่าใชี้จ่าย์ในการร่้อถอน ขนย์้าย์เม่่อเลิกใชี้ทรัพย์์สิน
  - กิจการที่ประกอบักิจการ VAT & NON VAT
• ปัญหาราย์จ่าย์เพ่่อการวิจัย์และพัฒนา
• การหักค่าสึกหรอหร่อค่าเส่่อมราคาทรัพย์์สินให้ได้รับัประโย์ชีน์
 ทางภาษี

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

• ปัญหาการหักค่าสึกหรอหร่อค่าเส่่อมของ Goodwill
• ค่าซ่อมแซม
  - การซ่อมแซมกรณีใดเข้าข่าย์ต้องบัันทึกเป็นทรัพย์์สินถาวร 
   เพ่่อตัดค่าเส่่อมราคา
  - การซ่อมแซมกรณีใดท่ีสามารถบัันทึกเป็นค่าใช้ีจ่าย์ประจำาปี
   ทั้งจำานวน
• การหย์ุดใชี้ทรัพย์์สิน การเลิกใชี้ทรัพย์์สิน การทำาลาย์ทรัพย์์สิน
  - ทรัพย์์สินที่มีตัวตน
  - ทรัพย์์สินไม่มีตัวตน
• การลงราย์จ่าย์กรณีสินค้าขาดจากราย์งาน สูญหาย์ เสีย์หาย์ 
 ถูกขโมย์ ถูกย์ักย์อก
• ราย์จ่าย์เกี่ย์วกับัรถย์นต์นั่ง ควรทำาอย์่างไรให้ได้ประโย์ชีน์สูงสุด
• ภาระภาษีกับัการตีราคาทรัพย์์สินเพ่ิมข้ึนหร่อตำ่าลง
• ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหล่อกับัการขาย์สินค้าในราคาตำา่กว่าทุน 
 และทำาลาย์สินค้า ให้สรรพากรย์อมรับั
• ปัญหาเกี่ย์วกับัการนำาภาษีซ่้อต้องห้ามมาลงเป็นราย์จ่าย์
 ทางภาษีอากร
• การลงราย์จ่าย์ต้องห้ามกรณีใดบ้ัาง ท่ีมักผิดพลาดและสรรพากร 
 ตรวจพบั
• เทคนิคบัริจาคอย์่างไรเป็นราย์จ่าย์ได้สูงสุดทางภาษีอากร
• แนวทางการตรวจสอบัของสรรพากรปี 2564
• ถาม – ตอบั ปัญหา

วิทย์ากร ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร



ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบัสำมัคร
(กรุณาเข้่ยนตัวบรรจังเพ่�อปิระโยช่น์ในการออกใบเสื่ร็จัรับเง่นและใบรับรองการเข้�าสื่ัมมนา)	

สำัมมนาหลัักสำ้ต้ร		:		.....................................................................................................................................

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

รหัสำหลัักสำ้ต้ร						:								 			วิันสำัมมนาวิันที�			:		................................................................................

รหัสำหลัักสำ้ต้ร						:								 			วิันสำัมมนาวิันที�			:		................................................................................

เลัข้บััต้รประชีาชีน
ผู้้้เข้้าสำัมมนาชีื�อ 

(นาย,นาง,นางสื่าว)....................................................นามสื่กุล.......................................................................

ท่�อย้่เลข้ท่�..........................................ห้ม้่บ�าน/อาค่าร.....................................................................................

ห้ม้่....................................................ตรอก/ซอย...........................................................................................

ถนน..................................................แข้วง/ตำาบล......................................เข้ต/อำาเภอ...................................	

จัังห้วัด้...............................................รห้ัสื่ไปิรษณ่ย์.......................................................................................

โทรศัพท์..............................................................โทรศัพท์ม่อถ่อ.....................................................................

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

ใบัเสำร็จรับัเงิน
  ออกใบเสื่ร็จัในนามผ้�เข้�าสื่ัมมนา

  อ่�น	ๆ	(กรุณาระบุ)	

ช่่�อ.................................................................................................................................................................

เลข้ปิระจัำาตัวผ้�เสื่่ยภาษ่อากร....................................................................	 	สื่ำานักงานให้ญ่	 	สื่าข้าท่�........

ท่�อย้่..............................................................................................................................................................

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

สำำาหรับัผู้้้ประสำงค์จะนับัชีั�วิโมงการพัฒนาควิามร้้ต้่อเนื�องทางวิิชีาชีีพ	(CPD)	กรุณ์าระบั ุ

  ผ�้ทำาบัญช่่	 									บัตรปิระช่าช่นเลข้ท่�			

  ผ้�สื่อบบัญช่่	(CPA)						เลข้ทะเบ่ยน	

ข้ั�นต้อนการสำมัครแลัะชีำาระค่าสำัมมนา
ก่อนวิันสำัมมนา กรุณาแฟกซ์	ห้ร่อ	สื่่งใบสื่มัค่รทางอ่เมล์เพ่�อสื่ำารองท่�นั�ง 
	 กรณ่ม่ปิัญห้าการจััด้ทำาเช่็ค่	สื่ามารถต่ด้ต่อเจั�าห้น�าท่�เพ่�อช่ำาระค่่าสื่ัมมนาห้ลังวันสื่ัมมนา
 
 แฟกซ์	:	02-884-5111			E-mail	:	seminar@nycthailand.com

ในวิันสำัมมนา	 ช่ำาระค่่าสื่ัมมนาเปิ็นเง่นสื่ด้	ห้ร่อ	เช่็ค่บร่ษัท 
	 พร�อมรับบัตรสื่ัมมนาเพ่�อลงทะเบ่ยนและรับเอกสื่าร

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



บััญชีีสำาหรับัโอนเงินค่าสัมมนา
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำากัด

ธนาคารกสิกรไทย์ เลขที่บััญชีี 758-2-55412-3 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บััญชีีออมทรัพย์์  
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บััญชีี 909-0-12139-4 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บััญชีีออมทรัพย์์ 
ธนาคารไทย์พาณิชีย์์  เลขที่บััญชีี 264-2-33575-8 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บััญชีีออมทรัพย์์

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 เรเนซองส์ ร�ชประสงค์   โทรศัพท์ 02-125-5000
•	 โดยรถไฟฟ้า	BTS	ลงสถานีชิดลม	ออกทางออกที่	2	โรงแรมอยู่ระหว่างโรงเรียนมาแตร์เดอีและอาคารมณียา	ห่างจากสถานี	BTS	ชิดลม		 	 	
	 ประมาณ	50	เมตร
•	 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล	โรงแรมอยู่ระหว่างโรงเรียนมาแตร์เดอีีและอาคารมณียา	กรณีลงจากทางด่วนทางออกเพลินจิตฝั่งใต้	มาตามถนนสุขุมวิท
	 ผ่านสี่แยกชิดลม	ประมาณ	100	เมตร	เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรม	มีลานจอดรถ	300	คัน	อยู่ในอาคารโรงแรม


