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รหััสหลัักสููตร A 01
CPD

ผู้้�ทำบััญชีี

บััญชีี 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

บััญชีี 7.00 ชม.
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อาจารย์์ประจำคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วันที่

เวลา

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

9.00 น. - 17.15 น.

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

สรุป TFRSs ปรับปรุง 2565 ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566
Digital assets การจัดประเภทรายการ วิธีปฏิบัติทางบัญชี และ ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
ESG Reports กับประเด็นในทางปฏิบัติ
• ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทยโดย

สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ ในปััจจุุบััน
• ทิิศทางของการพััฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิินในอนาคต
• สรุุปประเด็็น TFRSs ปรัับปรุุง 2565 จำนวน 6 ฉบัับ
ที่่�มีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างเป็็นสาระสำคััญ
และมีีผลบัังคัับใช้้ 1 มกราคม 2566
		 - TAS 16 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
- TAS 37 ประมาณการหนี้้�สิิน หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และสิินทรััพย์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
- TAS 41 เกษตรกรรม
		 - TFRS 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
มาใช้้เป็็นครั้้ง� แรก
		 - TFRS 3 การรวมธุุรกิิจ
		 - TFRS 9 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
• ประเด็็นปััญหาที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับการรายงานทางการเงิินสำหรัับ
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
		 - การจััดประเภทรายการสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
		 - วิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีสำหรัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลของ
(1) Holder (2) Issuer และ (3) Miner/Validator

		 - การรายงานในงบการเงิินพร้้อมตััวอย่่างงบการเงิิน
• ประเด็็นการรายงานทางการเงิินที่่�ต้้องคำนึึงถึึงจากผลกระทบของ

Climate-related Risks   
• การรายงานข้้อมููล ESG (Environmental, Social and
Governance) และทิิศทางของมาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููล
ความยั่่�งยืืนระหว่่างประเทศ (International Sustainability
Disclosure Standards หรืือ IFRS Sustainability Disclosure
Standards)
- แนวคิิดของ TBL (Triple Bottom Line)
		 - 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
		 - ESG กัับ แบบ 56-1 One Report
		 - ISSB (International Sustainability Standard Board) และ
ภาพรวมของร่่าง IFRS S1 (General Requirements for
Disclosure of Sustainability-related Financial
Information) และ
ภาพรวมของร่่าง IFRS S2 (Climate-related Disclosure)
• ประเด็็นการรายงานทางการเงิินที่่�น่า่ สนใจจาก Agenda Decision

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

รหััสหลัักสููตร A 02

CPD

ผู้้�ทำบััญชีี

บััญชีี 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

บััญชีี 7.00 ชม.
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และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
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รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
วันที่

เวลา

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

9.00 น. - 17.15 น.

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

เพื่อโอกาสทางธุรกิจ และ ความถูกต้องของงบการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์ตามความหมายของ TFRS 9
		 - Option
		 - Forward
• หลักการสำ�คัญของการบัญชีส�ำ หรับการป้องกันความเสีย่ ง
(Hedge Accounting) และการใช้หลักมลู ค่ายุตธิ รรม
(Fair Value) กับเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
• การบัญชีส�ำ หรับการป้องกันความเสีย่ งแต่ละประเภท
พร้อมตัวอย่าง
		 - Fair Value Hedge
		 - Cash Flow Hedge
• การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งเป็นทางเลือกหรือเป็นข้อบังคับ
• ตัวอย่างประกอบความเข้าใจการบันทึกรายการป้องกัน
ความเสีย่ งกรณีกจิ การนำ� Hedge Accounting มาใช้
		 - การใช้ Currency Exchange Forward ป้องกัน
			 ความเสีย่ งรายการลกู หนี/้ เจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็น
			 สกุลเงินตราต่างประเทศ
		 - การใช้ Currency Exchange Forward
			 ป้องกันความเสีย่ งรายการพยากรณ์ทเ่ี ป็นสกุลเงินตรา
			 ต่างประเทศ เช่น พยากรณ์การขายสินค้าไปยังต่างประเทศ
•

		 - การใช้ Currency Exchange Forward
			 ป้องกันความเสีย่ งรายการข้อผูกมัดทีแ่ น่นอน
			 (Firm Commitment) ทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
			 เช่น ข้อผูกมัดในการซือ้ 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
• การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการนำ�/ไม่น�ำ Hedge
Accounting มาใช้ในการรับรรู้ ายการเครือ่ งมือป้องกัน
ความเสีย่ ง
• ประเด็นปัญหาทีส่ �ำ คัญในทางปฏิบตั ขิ องการบัญชีส�ำ หรับ
การป้องกันความเสีย่ ง

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

รหััสหลัักสููตร A 03

CPD

ผู้้�ทำบััญชีี

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

Transfer Pricing
ทัวิิทยากร้งระบบ
ปี
65
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตรวจสอบราคาโอน 2 ท่่าน
วันที่

เวลา

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

9.00 น. – 17.15 น.
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สถานที่
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(สุขุมวิท 22 - BTS พร้อมพงษ์)
โทร : 02-059-5555

Update กฏหมาย TP ล่าสุดถึง สิงหาคม 2565
แนวโน้มภาษีระหว่างประเทศ (Pillar 1 และ Pillar 2) กระทบธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไร?
Master File, CbCR คืออะไร? ใครมีหน้าที่จัดทำ�? ใครมีหน้าที่ยื่น? ยื่นเมื่อไร? และ ยื่นอย่างไร?
Update แนวโน้มภาษีระหว่างประเทศ (Pillar 1 และ Pillar 2)
เพือ่ สร้างความตระหนักรูว้ า่ หลักเกณฑ์ภาษีระหว่างประเทศใหม่น้ี
จะกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่? อย่างไร?
กฎหมายว่าด้วยการกำ�หนดราคา (Transfer Pricing Legislations)

• พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 407)
เรื่อง กำ�หนดเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำ�เป็น สำ�หรับ
การวิเคราะห์ข้อกำ�หนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (30 ก.ย. 64)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 408)
เรอื่ ง กำ�หนดให้ผยู้ นื่ รายการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ
(Country-by-Country Report) (30 ก.ย. 64)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 400)
เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับปรุงรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
(14 ม.ค. 64)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงอื่ นไขสำ�หรับการยนื่ แบบรายงานข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั หรอื ห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกัน
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (14 ม.ค. 64)
• กฎกระทรวงฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (6 พ.ย. 63)
• กฎกระทรวงฉบับที่ 370 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำ�หนดจำ�นวนรายได้ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม (6 พ.ย. 63)

หลักการกำ�หนดราคาระหว่างบุคคลที่เป็นอิสระ
(Arm’s Length Principle)

• ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ ในประเด็นราคา
(Delineation of Controlled Transactions)

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ พิจารณาอย่างไร
- ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าทุนทั้งหมดร้อยละ 50
- สัมพันธ์ด้านทุน ด้านการจัดการ จะเริ่มใช้เมื่อไร มีแนวทาง
การพิจารณาอย่างไร

เอกสารเกีย่ วกับการกำ�หนดราคาโอน (Transfer Pricing Document)

• Disclosure Form
• Transfer Pricing Documents :  Local file  
(Master file ยังต้องจัดทำ�หรือไม่)
- แนวทางการวิเคราะห์หน้าที่งาน และความเสี่ยง และปัจจัย
ในการพิจารณาการกำ�หนดราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ�เอกสาร
Transfer Pricing Document ส่งกรมสรรพากร (Functional Analysis
and Comparability Analysis)
- การเลือกวิธีการกำ�หนดราคาที่กรมสรรพากรยอมรับ 
(Transfer Pricing Methods)
- วิธีการจัดทำ�ตัวเปรียบเทียบ (Benchmarking Study) และ
ใครที่ได้รับยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำ� 
• CbCR? คืออะไร?  ใครมีหน้าที่จัดทำ�? ใครมีหน้าที่ยื่น?  ยื่นเมื่อไร?
และยื่นอย่างไร?  
• โทษปรับกรณีมิได้จัดทำ� หรือยื่นรายงานหรือหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินในระยะเวลาที่กำ�หนด หรือยื่นรายงานหรือหลักฐาน โดยแสดง
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันควรการปรับปรุงรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
- Primary adjustment  
- Secondary adjustment
- Corresponding adjustment

การป้องกันและระงับข้อพิพาททางภาษี
(Dispute Prevention and Resolution)
• MAP?
• APA?

รหััสหลัักสููตร A 04
CPD

ผู้้�ทำบััญชีี

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

ผู้้�สอบบััญชีี (CPA)

อื่่�นๆ 7.00 ชม.

BOI
ปีี 65 เทคนิิควางแผนภาษีี
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์สููงสุุดของกิิจการ BOI

และ พ.ร.บ. เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก

(พ.ร.บ. EEC)
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วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีสรรพากร
วันที่

เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

9.00 น. - 17.15 น.

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

Update พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC)
และการวางแผนภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์เพิ่มของกิจการ BOI ปี 65
• กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคำนวณภาษีี และสิิทธิิประโยชน์์
		 ของกิิจการที่่�ได้้รัับ BOI
• ประเด็็นที่่�ผู้้�ประกอบการ BOI ผิิดพลาด
		 หรืือปฏิิบััติิผิิดเงื่่�อนไข และมัักถููกสรรพากรตรวจสอบ
- ปััญหาการคำนวณรายได้้ของกิิจการ BOI ที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล
- กรณีีความผิิดพลาดจากการยื่่น� แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50
- ผลเสีียหายที่่�ได้้รัับจากการประกัันภััย
- การจำหน่่ายเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือและทรััพย์์สิิน
- รายได้้จากการจำหน่่ายผลพลอยได้้และสิินค้้ากึ่่�งสำเร็็จรููป 
- ดอกเบี้้�ยหรืือรายได้้อย่่างอื่่�นที่่�เกิิดจากการการประกอบกิิจการ BOI
เป็็นปกติิธุุระ
- ผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน รายได้้จากการปริิวรรตเงิินตรา  
- การนัับวัันเริ่่�มใช้้สิิทธิิ ความหมายของคำว่่า “วัันที่่�เริ่่�ม
มีีรายได้้จากการประกอบกิิจการ BOI”
• ประเด็็นการใช้้ผลขาดทุุนประจำปีีจากกิิจการ BOI ไปใช้้
		 คำนวณภาษีี ตามมาตรา 65 ตรีี(12) แห่่งประมวลรััษฎากร
		 และมาตรา 31 แห่่ง พ.ร.บ. BOI
- คำวิินิิจฉััยภาษีีอากร ฉบัับที่่� 35/2540 และ คำวิินิิจฉััย
ภาษีีอากร ฉบัับที่่� 38/2552
- ปััญหาจากการใช้้ผลขาดทุุนของกิิจการที่่�ได้้รัับ BOI กิิจการ
Non - BOI และกิิจการที่่�ได้้รัับ BOI บััตรเดีียวและหลายบััตร
•	ข้้อพิิพาทล่่าสุุดในศาลภาษีีอากรกลางเกี่่�ยวกัับการคำนวณ
		ผลขาดทุุนประจำปีีสำหรัับกิิจการ BOI
- กรณีีที่่�ทำให้้เกิิดข้้อพิิพาท เหตุุผลข้้อโต้้แย้้งของกรมสรรพากร
และผลของคำพิิพากษา

- กิิจการที่่�ได้้ BOI ควรดำเนิินการต่่อไปอย่่างไร
ภายหลัังคำพิิพากษาของศาลภาษีีอากรกลาง
- ความเห็็นของสรรพากรในประเด็็นคำตััดสิิน
และการอุุทธรณ์์ต่่อศาลฎีีกา
- ประเด็็นการขอคืืนภาษีี
• การคำนวณภาษีีสำหรัับกิิจการ BOI และกิิจการ Non - BOI
- ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับส่่งเสริิมการลงทุุนและใช้้สิิทธิิประโยชน์์ภาษีีสรรพากร
- การใช้้สิิทธิิยกเว้้นภาษีีเงิินได้้สำหรัับเงิินปัันผล (Dividend)
กัับประเด็็นที่่�มัักผิิดพลาด
- ปััญหาภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย สำหรัับกิิจการที่่�ได้้รัับส่่งเสริิมการลงทุุน
- ปััญหาการใช้้สิิทธิิวางประกัันการชำระภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
สำหรัับการนำเข้้าสิินค้้า
- การคำนวณกำไรสุุทธิิสำหรัับกิิจการ BOI และ Non - BOI
การเฉลี่่�ยรายได้้และรายจ่่าย
- ปััญหาการจ่่ายเงิินปัันผลเมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลาที่่�ได้้รัับส่่งเสริิมการลงทุุน
• การคำนวณภาษีีเมื่่�อสิ้้�นสุุดระยะเวลาที่่�ได้้รัับยกเว้้นภาษีี
		 สำหรัับกิิจการ BOI
- เตรีียมความพร้้อมยื่่�นแบบ ภ.ง.ด.50 ทั้้�งกรณีี BOI and Non - BOI
ให้้ถููกต้้อง
- การใช้้ผลขาดทุุนจากกิิจการภายหลัังสิ้้�นสุุดระยะเวลาที่่�ได้้รัับ BOI
- กรณีีหลัังสิ้้�นสุุดระยะเวลาที่่�ได้้รัับ BOI มีีการเสีียภาษีี
หลายอััตรา จะคำนวณภาษีีอย่่างไร
- วิิธีีการประมาณการเสีียภาษีีกลางปีี และการยื่่�นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.51  
• พ.ร.บ. เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (พ.ร.บ. EEC)
•	ถาม - ตอบ ปััญหาประเด็็นการใช้้สิิทธิิประโยชน์์ภาษีี BOI

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ขั้นตอนการสมัครและชำ�ำระค่าสัมมนา

ก่อนวันสัมมนา กรุณาแฟกซ์ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์เพื่อสำ�ำรองที่นั่ง

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

ในวันสัมมนา

ชำ�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.................................................................................................................................................................
เลขประจำ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร....................................................................  สำ�ำนักงานใหญ่ สาขาที่........
ที่อยู่..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
สําหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กรุณาระบุ
ผู้ทําบัญชี
         บัตรประชาชนเลขที่  
ผู้สอบบัญชี (CPA)      เลขทะเบียน

เอกสารที่นำ�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
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

บัญชีออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์

คำ�แนะนำ�การเดินทาง
โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (สุขุมวิท 22) โทรศัพท์ 02-059-5555
• โดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ออกทางออกที่ 6 เดินมาทางสวนเบญจสิริ เดินเข้ามาในสวนประมาณ 100 เมตร
สังเกตอาคารโรงแรมสูง 40 ชั้นด้านขวามือ เดินมายังตัวอาคารของโรงแรม จะมีประตูลัดเข้าทางด้านหลังของโรงแรม
หรือ เดินมาด้านหลังสุดของสวน จะมีประตูทางออกและเลี้ยวขวา เพื่อเข้าทางประตูด้านหน้าของโรงแรม
• โดยรถยนต์สว่ นบุคคล โรงแรมอยูใ่ นสุขมุ วิท 22 ห่างจากปากซอย ประมาณ 500 เมตร มีลานจอดรถ 1,200 คัน อยูใ่ นอาคารโรงแรม

