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รหััสหัลัักสูตร A 01

CFO 2022
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี 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 20 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

CPD
ผู้ทำบััญชีี 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) ?
• หลักการและการบัันทึกบััญชีี Digital Assets ….. TFRS ???
  - มุมมองของ PAEs และ NPAEs 
  - ความเหม่อนและความต่าง ?
• นิย์ามของหนี้สินทางการเงินใหม่อาจทำาให้เคร่่องม่อทางการเงิน
 ที่มีลักษณะคล้าย์ทุน (Financial Instruments with 
 Characteristics of Equity (FICE)) ย์ากต่อการจัดประเภท
 เป็นราย์การในส่วนของเจ้าของ 
• การคำานวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับั (Net Realizable Value) 
 ของสินค้าคงเหล่อคำานึงถึงเฉพาะต้นทุนส่วนเพิ่มในการทำาให้สินค้านั้น
 ขาย์ได้เท่านั้นหร่อรวมถึงต้นทุนที่เกิดตามปกติของการประกอบัธุรกิจ ?
• ทางเล่อกในการตีราคาทรัพย์์สินใหม่ของ PAEs และ NPAEs 
 ความเหม่อนและความต่าง ?
• แนวปฏิบััติของการรวมหร่อซ่้อธุรกิจภาย์ใต้การควบัคุมเดีย์วกัน 
 (Business Combinations under Common Control 
 (BCUCC))
• การตัดจำาหน่าย์ค่าความนิย์ม (Goodwill) ที่อาจหวนค่นกลับัและ
 การทบัทวนการด้อย์ค่า (Impairment)
• ประเด็นอ่่นๆ ที่น่าสนใจ

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

ภาษีสรรพากร
• ปัจจุบััน
  - PDPA กับัอำานาจกรมสรรพากร
  - e-Stamp ความสะดวกแห่งย์ุค
  - Cryptocurrency กับัประเด็นปัญหาภาษีอากร
  - นักบััญชีีกับักฎหมาย์ภาษีย์ุค Digital 
   (e-Filing, e-Tax Invoice, e-Withholding Tax, 
   e-Donation และ e-Stamp)
  - มุมมองของภาษี เร่่อง สิทธิการใชี้ (Right of use) 
   ของสัญญาเชี่าด้านบััญชีี (Leasing)
  - การใช้ีเงินตราสกุลอ่่นในการบัันทึกบััญชีี กับั การย์อมรับัของภาษี
  - การตีราคาทรัพย์์สินเพิ่มขึ้น หร่อ ลดลง ทางภาษี
  - VES (VAT for Electronic Service) Cryptocurrency 
   กับัปัญหาภาษีอากร
  - การเข้าถึงข้อมูล / การทำา MOU กับัหน่วย์งานของรัฐและ
   เอกชีนในประเทศ
  - D 2 RIVE รวดเร็วและเป็นธรรม (Digital Transformation, 
   Data Analytics, Revenue Collection, Innovation,
    Values, Efficiency)
  - สิทธิประโย์ชีน์การลงราย์จ่าย์ทางภาษีได้ 2 เท่า 3 เท่า 
   ที่น่าสนใจ เพ่่อการวางแผนทางภาษี
• อนาคต
  - ระบับับัริการ Electronics ครบัวงจร
  - การแลกเปลี่ย์นข้อมูลระหว่างประเทศ (MAP)
  - อำานาจการเปิดเผย์ข้อมูลตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   (มาตรา 10 ตรี / พ.ร.บั. CRS)
  - ผลกระทบัจากการปฏิรูประบับัการจัดเก็บัภาษีของกลุ่มประเทศ G7
  - ประเด็นอ่่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาพรวมของ บัญชี และ ภาษี 
ปัจจุบัน และ อนาคต

CFO หรือ ผู้บริหารต้องรู้
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วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

CPD
ผู้ทำบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

รู้ทัน รู้ครบ 
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งระบบ ปี 65

•	 การยื่่�นแบบและชำระภาษีีออนไลน์	(New	e-Filing)
	 -	 รู้้�จัักรู้ะบบ	New	e-Filing
	 -	 รู้ะบบการู้ลงทะเบียนและการู้ยืนยันตััวตัน
	 -	 การู้เข้�าใช้�งานและการู้จััดการู้สิิทธิิผู้้�ใช้�งาน
	 -	 การู้ยื�นแบบและช้ำรู้ะภาษีี
•	 e-Withholding	Tax	กับการทำธุุรกรรมทางเงินในประเทศ
	 -	 ทางเลือกและวิธิีการู้ในการู้นำสิ่งภาษีีตัามปรู้ะมวลรู้ัษีฎากรู้
	 -	 หน�าที�และความรู้ับผู้ิดช้อบตัามกฎหมายที�เกี�ยวข้�อง
	 -	 สิรูุ้ปหน�าที�และความรู้ับผู้ิดที�เปลี�ยนแปลง
•	 e-Withholding	Tax	กับการทำธุุรกรรมทางเงินระหว่่างประเทศ
	 -	 การู้จั่ายเงินข้�ามปรู้ะเทศที�มีความสิัมพัันธิ์กับการู้นำสิ่งภาษีี
	 	 ตัามแบบ	ภ.ง.ด.54
	 -	 การู้จั่ายเงินค่าสิินค�าหรู้ือบรู้ิการู้ไปตั่างปรู้ะเทศที�มีความสิัมพัันธิ์
	 	 กับการู้นำสิ่งภาษีีม้ลค่าเพัิ�มตัามแบบ	ภ.พั.36
•	 หลักเกณฑ์์	ว่ิธุีการ	เง่�อนไข	และระยื่ะเว่ลาการให้บริการ	
	 e-Withholding	Tax
	 -	 ความเข้�าใจัเกี�ยวกับรู้ะบบ	e-Withholding	Tax
	 -	 หน�าที�ข้องผู้้�มีหน�าที�หักภาษีีเงินได�หัก	ณ	ที�จั่าย
	 -	 หน�าที�ข้องผู้้�ถู้กหักภาษีีเงินได�หัก	ณ	ที�จั่าย
	 -	 หน�าที�ข้องธินาคารู้ที�เกี�ยวข้�อง
	 -	 การู้ออกหลักฐานการู้แสิดงการู้ถู้กหักภาษีี	
	 -	 e-Withholding	Tax	กรู้ณียื�นเพัิ�มเตัิม
•	 สิิทธุิประโยื่ชน์จากการใช้	e-Withholding	Tax
	 -	 ยกเว�นการู้ออกหนังสิือรู้ับรู้องฯ	ตัามมาตัรู้า	50	ทวิ
	 -	 หัก	ณ	ที�จั่าย	ใช้�อัตัรู้าเดียว
	 -	 มาตัรู้การู้ภาษีีเพัื�อสิ่งเสิรู้ิมและสินับสินุน
	 	 รู้ะบบภาษีีอิเล็กทรู้อนิกสิ์
	 -	 อื�นๆ

•	 e-Tax	Invoice	&	e-Receipt	กับการนำสิ่งข้อมูล
	 ผ่่าน	Service	Provider
	 -	 คุณสิมบัตัิตัามปรู้ะกาศอธิิบดีกรู้มสิรู้รู้พัากรู้	(ฉบับที�	15)
	 -	 ข้ั�นตัอนการู้ยื�นคำข้อเป็นผู้้�ให�บรู้ิการู้นำสิ่งข้�อม้ล
	 	 อิเล็กทรู้อนิกสิ์
	 -	 หน่วยงานรู้ับรู้องรู้ะบบสิารู้สินเทศ
	 -	 มาตัรู้ฐาน	ข้มธิอ.21-2562
	 -	 ข้ั�นตัอนการู้นำสิ่งข้�อม้ลผู้่านผู้้�ให�บรู้ิการู้นำสิ่ง
	 	 ข้�อม้ลอิเล็กทรู้อนิกสิ์
•	 e-Stamp	กับตราสิารอิเล็กทรอนิกสิ์
	 -	 ความหมายข้องอากรู้แสิตัมป์
	 -	 ตัรู้าสิารู้ที�ตั�องเสิียอากรู้แสิตัมป์
	 -	 ผู้้�มีหน�าที�เสิียอากรู้
	 -	 ข้�อยกเว�นไม่ตั�องเสิียอากรู้แสิตัมป์
	 -	 วิธิีการู้เสิียอากรู้	
	 -	 การู้ปิดแสิตัมป์ที�มีผู้ลสิมบ้รู้ณ์ตัามกฎหมาย	
	 -	 ความรู้ับผู้ิดกรู้ณีเสิียอากรู้ไม่ถู้กตั�อง
	 -	 วิธิีการู้คิดเงินเพัิ�มอากรู้
	 -	 การู้ข้อลดเงินเพัิ�มอากรู้	
	 -	 การู้ข้อคืนเงินอากรู้
	 -	 การู้อุทธิรู้ณ์
	 -	 ตัรู้าสิารู้อิเล็กทรู้อนิกสิ์
	 -	 ผู้้�มีสิิทธิิเสิียอากรู้แสิตัมป์สิำหรู้ับตัรู้าสิารู้อิเล็กทรู้อนิกสิ์

	 -	 ข้ั�นตัอนการู้เสิียอากรู้แสิตัมป์สิำหรู้ับตัรู้าสิารู้
	 	 อิเล็กทรู้อนิกสิ์	
	 -	 วันที�บังคับใช้�สิำหรู้ับตัรู้าสิารู้อิเล็กทรู้อนิกสิ์
•	 ทิศทางในอนาคตของภาษีีอิเล็กทรอนิกสิ์

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิทย์ากร ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร 2 ท่าน

พิเศษ : ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)  

Update กฏหมายภาษียุค Digital ปี 65
New e-Filing, e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Stamp และทิศทางในอนาคต



กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม กับหลายประเด็นที่มักทำาผิด และวิธีป้องกันแก้ไข

CPD
ผู้ทำบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

VAT ประเด็นที่มักผิด
และเทคนิคการแก้ไข
อาจารย์์ ชีุมพร เสนไสย์
ผู้เชีี่ย์วชีาญกฎหมาย์ภาษีสรรพากร

วันที่ เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

•	โครู้งสิรู้�างภาษีีม้ลค่าเพัิ�ม
•	ข้ายสิินค�าและให�บรู้ิการู้เกิน	1,800,000	บาท	ตั่อปี	
	 แตั่ยังไม่จัดทะเบียนภาษีีม้ลค่าเพัิ�ม
•	 เงินทดรู้องจั่ายกับปรู้ะเด็นภาษีีม้ลค่าเพัิ�ม	
•	ได�รู้ับใบกำกับภาษีีซื้ื�อเป็นไฟล์	e-Tax	Invoice
•	ย�ายสิำนักงานใหญ่่ไปอย้่ที�สิาข้า	เอาเครู้ดิตัพัันยอดข้องสิาข้ามาใช้�
•	ภาษีีซื้ื�อเกี�ยวกับการู้ซื้ื�อ	เช้่า	ลิสิซื้ิ�ง	ค่าซื้่อม	ค่าน�ำมันเกี�ยวกับ
	 รู้ถูกรู้ะบะ	2	ปรู้ะตั้	4	ปรู้ะตั้
•	ทำกิจัการู้ที�เสิีย	VAT		และไม่เสิีย		VAT	แตั่ไม่เคยเฉลี�ยภาษีีซื้ื�อ
•	ใบกำกับภาษีีที�ผู้้�ข้ายออกช้�า	ผู้้�ซื้ื�อนำไปใช้�เมื�อผู้้�ข้ายออกให�ช้�า
•	ล้กค�าคืนใบกำกับภาษีี	เพัื�อข้อให�ออกใหม่	จัึงออกใบลดหนี�	และ
	 ออกใบกำกับภาษีีใหม่
•	ใบกำกับภาษีีกรู้ะโดดข้�ามเลข้ที�
•	 ใบกำกับภาษีีซื้ื�อ	6	เดือน	แตั่ไม่มีข้�อความที�กฎหมายกำหนด	
	 นำไปใช้�มาหลายปีถู้กตัรู้วจัพับ
•	นำใบกำกับภาษีีซื้ื�อไปใช้�ภายใน	6	เดือนนับถูัดจัากเดือนที�ออก	
	 แตั่ไม่มีข้�อความว่า	“ถูือเป็นภาษีีในเดือนภาษีี....”/	ไม่ได�นำไปใช้�
	 ภายใน	6	เดือน	จัึงนำไปลงเป็นรู้ายจั่ายทางภาษีี
•	ใบกำกับภาษีีซื้ื�อมีเลข้	13	หลักแตั่ไม่บอกว่าเป็นเลข้ปรู้ะจัำตััว
	 ผู้้�เสิียภาษีี
•	 เปลี�ยนช้ื�อบรู้ิษีัทใหม่	แตั่ยังไม่จัดแจั�งกับสิรู้รู้พัากรู้	ออกใบกับภาษีี
	 ตัามช้ื�อใหม่	ล้กค�านำไปใช้�ถู้กปรู้ับ	/		แนวทางการู้ยกเลิกใบกำกับ
	 ภาษีีข้องสิรู้รู้พัากรู้
•	นำสิ่งภาษีีม้ลค่าเพัิ�มตัามแบบ	ภ.พั.36	แตั่นำไปใช้�ในเดือนอื�นที�
	 ไม่ใช้่เดือนที�นำสิ่ง	(6	เดือน)
•	ข้ายสิินค�าสิ่งมอบนอกปรู้ะเทศ	แตั่จัดทะเบียนในไทย	เสิีย	VAT	
	 หรู้ือไม่ตั�องเสิีย
•	 เรู้ียกเก็บเงินค่าช้ดเช้ยความเสิียหาย	ค่าปรู้ับ	ดอกเบี�ยผู้ิดนัด	
	 ออกใบกำกับภาษีีหรู้ือไม่ออกใบกำกับภาษีีกรู้ณีใดที�เสิี�ยงตั�องรู้ับผู้ิด
•	ให�สิ่วนลด	โดยสิะสิมยอดซื้ื�อ	เมื�อได�สิ่วนลดนำไปหักออกจัากรู้าคาสิินค�า
	 งวดถูัดไป	เสิีย	VAT		หลังหักสิ่วนลด		แตักตั่างอย่างไรู้กับนำไปซื้ื�อสิินค�า
	 ที�ทำโปรู้โมช้ั�น

•	ข้ายสิินค�าหรู้ือให�บรู้ิการู้ที�ได�รู้ับยกเว�นภาษีีม้ลค่าเพัิ�ม	แตั่หลงเข้�าไป
	 จัดทะเบียนภาษีีม้ลค่าเพัิ�มยังไม่ถู้กตัรู้วจัพับ	หรู้ือถู้กตัรู้วจัพับแล�ว
•	โอนสิิทธิิการู้เช้่า	เสิียภาษีีม้ลค่าเพัิ�มใช้่ทุกกรู้ณีหรู้ือไม่
•	ข้ายบัตัรู้ข้องข้วัญ่	(Gift	Voucher)	ออกใบกำกับภาษีี	
	 ข้ายบัตัรู้เงินสิด		ค้ปอง	ไม่ออกใบกำกับภาษีี
•	รู้ับจั�างเรู้ียกเก็บเฉพัาะค่าจั�าง	สิ่วนค่าใช้�จั่ายอื�นฯ	ที�ตั�องจั่ายให�พันักงาน
	 ในการู้ออกไปทำงานตัามสิัญ่ญ่าให�ผู้้�ว่าจั�างจั่ายตัรู้ง	ผู้้�รู้ับจั�างเสิีย	VAT		
	 เฉพัาะค่าจั�าง
•	ทำสิัญ่ญ่าซื้ื�อข้ายที�ตั่างปรู้ะเทศ	นำสิินค�าเข้�าปรู้ะเทศ	ยื�น	ภ.พั.36		
	 จั่ายค่าตัิดตัั�งสิินค�าให�บรู้ิษีัทตั่างปรู้ะเทศนำสิ่ง	ภ.พั.36	
•	อบรู้มพันักงานให�ผู้้�ว่าจั�างอย้่ตั่างปรู้ะเทศ	อบรู้มในปรู้ะเทศและ
	 อบรู้มนอกปรู้ะเทศ
•	ข้ายสิินค�าให�ล้กค�าตั่างปรู้ะเทศ	โดยสิ่งมอบสิินค�านอกปรู้ะเทศ	
	 ออกใบกำกับภาษีีอัตัรู้า	0	/	ข้ายสิินค�าให�ล้กค�าตั่างปรู้ะเทศโดยซื้ื�อสิินค�า
	 จัากผู้้�ข้ายไทย	แตั่สิินค�าสิ่งมอบนอกปรู้ะเทศ	ออกใบกำกับภาษีี
•	ซื้ื�อสิินค�าจัากผู้้�ข้ายไทย	สิ่งออกสิินค�านั�นให�ผู้้�ซื้ื�อตั่างปรู้ะเทศ	
	 สิินค�าเสิียหาย	เรู้ียกเก็บค่าเสิียหายออกใบกำกับภาษีีให�ผู้้�ข้ายไทย
•	รู้ับจั�างผู้ลิตัสิินค�าจัากล้กค�าตั่างปรู้ะเทศ	ผู้ลิตัเสิรู้็จัสิ่งออก	
	 เสิีย	VAT	เฉพัาะค่าจั�าง	(7%)	สิ่งออกไม่เสิีย	VAT
•	ข้ายสิินค�าให�ล้กค�าตั่างปรู้ะเทศ	ได�รู้ับมัดจัำค่าสิินค�าออกใบกำกับ
	 ภาษีีเสิีย	VAT	รู้�อยละ	7
•	ล้กค�าตั่างปรู้ะเทศ	เรู้ียกเก็บค่าเสิียหายกรู้ณีสิินค�าสิ่งออกช้ำรูุ้ดเสิียหาย
	 เสิื�อมสิภาพั	ผู้้�ข้ายไทยออกใบลดหนี�	VAT		รู้�อยละ	7	นำไปหักภาษีีข้าย
•	สิ่งออกสิินค�า	เรู้ียกเก็บค่าข้นสิ่งจัากผู้้�ซื้ื�อตั่างปรู้ะเทศ	
	 เสิีย	VAT	ออกใบกำกับภาษีีรู้�อยละ	7
•	ข้ายสิินค�าให�ล้กค�าตั่างปรู้ะเทศ	เรู้ียกเก็บค่าสิินค�าเพัิ�มจัากใบข้นข้าออก 
 ออกใบเพัิ�มหนี�	ยื�น	VAT	อัตัรู้า	0
•	ข้ายสิินค�าให�ล้กค�าในเข้ตัปลอดอากรู้		โดยสิั�งให�ผู้้�ข้ายตั่างปรู้ะเทศ
	 สิ่งสิินค�าเข้�าไปในเข้ตัปลอดอากรู้	เรู้ียกเก็บ	VAT	รู้�อยละ	0	จัากล้กค�า
	 ในเข้ตัปลอดอากรู้

•	ประเด็็นอ่�นๆ	ที�มักทำผ่ิด็

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

พิเศษ : ถาม - ตอบ ปัญหาในทางปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (16.00 น. - 17.00 น.)  

รหััสหัลัักสูตร A 03



รหััสหัลัักสูตร A 04

วันที่ เวลา สถานที่

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

CPD
ผู้ทำบััญชีี อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) อ่่นๆ 7.00 ชีม.

ครบัครัน
ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 65
และ e-Withholding Tax

•	 หลักเกณฑ์การู้หักภาษีีเงินได�	ณ	ที�จั่าย	ตัามมาตัรู้า	50		
	 มาตัรู้า	69	ทวิ	มาตัรู้า	69	ตัรู้ี	และมาตัรู้า	3	เตัรู้สิ
•	 ภาษีีหัก	ณ	ที�จั่ายกับเงินได�พัึงปรู้ะเมินตัามมาตัรู้า	40	(1)	
	 -		 40	(8)
•	 เมื�อไหรู้่ที�ตั�องหัก	เมื�อไหรู้่ไม่ตั�องหัก
•	 ข้ายพัรู้�อมบรู้ิการู้
•	 ข้ายสิินค�าหรู้ือบรู้ิการู้ทางภาษีี	หรู้ือข้ายพัรู้�อมบรู้ิการู้	
	 หรู้ือข้ายพัรู้�อมข้นสิ่ง
•	 ข้ายสิินค�าเป็นปกตัิและรู้ับผู้ลิตัสิินค�าตัามที�ล้กค�าสิั�ง
•	 ความแตักตั่างข้องการู้ข้ายสิินค�าและรู้ับข้นสิ่งสิินค�า
	 โดยรู้วมรู้าคา	หรู้ือแยกเก็บค่าข้นสิ่งตั่างหาก
•	 รู้ับจั�างผู้ลิตัสิินค�าตัามคำาสิั�งข้องล้กค�า	(Made	to	Order)
•	 ออกใบเสิร็ู้จัรัู้บเงิน	ใบกำากับภาษีีอย่างไรู้ไม่ถู้กหักภาษีี	ณ	ที�จ่ัาย
•	 ภาษีีหัก	ณ	ที�จั่ายออกให�ครู้ั�งเดียว	หรู้ือออกให�ตัลอดไป
•	 ปัญ่หาการู้จั่ายค่าเช้่า	ค่าโรู้งแรู้ม	ค่าข้นสิ่ง	ค่าที�ปรู้ึกษีา	
	 ค่าซื้่อมแซื้ม	ค่าโฆษีณา	ค่าดอกเบี�ย	เงินปันผู้ล	
	 เงินสิ่วนแบ่งกำาไรู้	และสิ่งเสิรู้ิมการู้ข้าย
•	 ปัญ่หาการู้หัก	ณ	ที�จั่าย	กรู้ณีจั่ายเงินตัามสิัญ่ญ่าเช้่า
	 ทางการู้เงิน	ตั�องหัก	หรู้ือไม่ตั�องหัก
•	 สิ่งเสิรู้ิมการู้ข้าย	ช้ิงโช้ค	ปรู้ะกวด	แข้่งข้ัน
•	 สิ่วนลดการู้ค�า	สิ่วนลดเงินสิด	สิ่วนลดตัามเป้า	ค่ารู้ับทำาข้อง	 
	 ค่าซื้่อม		ค่าก่อสิรู้�าง	ค่าวัสิดุ
•	 ค่าข้นสิ่ง
•	 ค่าเบี�ยปรู้ะกันภัย
•	 ค่านายหน�า
•	 จั่ายค่านายหน�าไปตั่างปรู้ะเทศ	หักอย่างไรู้

•	 เช้่าเครู้ื�องคอมพัิวเตัอรู้์	เครู้ื�องถู่ายเอกสิารู้	หักกันอย่างไรู้
•	 การู้จั่ายเงินได�	ค่าลิข้สิิทธิิ์	ค่าสิิทธิิ
•	 จั่ายค่าโฆษีณาหักกันไหม	อย่างไรู้
•	 เงินให�เปล่า	หรู้ือเงินสินับสินุน
•	 เงินทดรู้องจั่าย
•	 การู้จั่ายเงินได�ให�บุคคลธิรู้รู้มดาและอื�น	ๆ
•	 การู้คำานวณภาษีีหัก	ณ	ที�จั่าย
•	 การู้ยื�นแบบแสิดงรู้ายการู้ภาษีีหัก	ณ	ที�จั่าย	
	 และการู้กรู้อกรู้ายการู้ตัามแบบ
•	 การู้จััดทำาบัญ่ช้ีและแจั�งข้�อความเกี�ยวกับการู้หักภาษีี	ณ	ที�จั่าย
•	 กรู้ณีไม่ตั�องหักภาษีี	ณ	ที�จั่าย
•	 การู้ข้อคืนภาษีีหัก	ณ	ที�จั่าย	ดอกเบี�ยจัากการู้ข้อคืน	
•	 e-Withholding	Tax	
	 –	 คืออะไรู้
	 –	 ทำาอย่างไรู้
	 –	 มีอะไรู้ที�ดีกว่าเดิมไหม
	 –	 ข้�อเปรู้ียบเทียบวิธิีปกตัิ	กับ	e-Withholding	Tax
	 –	 รู้ะบบอิเล็กทรู้อนิกสิ์ที�ตั�องมีแพังไหม
	 –	 ค่าใช้�จั่ายในการู้ใช้�บรู้ิการู้เท่าไหรู้่
	 –	 ตั�องออกหนังสิือรู้ับรู้องการู้หักภาษีี	ณ	ที�จั่ายปกตัิใช้่ไหม
	 –	 ยื�นแบบนำาสิ่งอย่างไรู้
	 –	 ค่้ค�าที�ถู้กหักโดย	e-Withholding	Tax	ใช้�หลักฐานอะไรู้เป็นเครู้ดิตั
	 –	 ค่าใช้�จั่ายแพังไหม
	 –	 มีสิิทธิิปรู้ะโยช้น์พัิเศษีหรู้ือไม่	อย่างไรู้
•	 ถูาม	–	ตัอบ	ปัญ่หา

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

วิทย์ากร ผู้เชีี่ย์วชีาญกฏหมาย์ภาษีสรรพากร

รู้ทัน ป้องกัน ปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 65
e - Withholding Tax กับ ประโยชน์สูงสุดของกิจการ



รหััสหัลัักสูตร A 05

CPD
ผู้ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

การบัญชีเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบััญชีี สภาวิชีาชีีพบััญชีีฯ
อาจารย์์ประจำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

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 21 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

• ตราสารอนุพันธ์ตามความหมาย์ของ TFRS 9 
  - Option
  - Forward
• หลักการสำาคัญของการบััญชีีสำาหรับัการป้องกันความเส่ีย์ง  
 (Hedge Accounting) และการใช้ีหลักมูลค่ายุ์ติธรรม 
 (Fair Value) กับัเคร่่องม่อป้องกันความเส่ีย์ง 
• การบััญชีีสำาหรับัการป้องกันความเส่ีย์งแต่ละประเภท
 พร้อมตัวอย่์าง
  - Fair Value Hedge
  - Cash Flow Hedge
• การบััญชีีป้องกันความเส่ีย์งเป็นทางเล่อกหร่อเป็นข้อบัังคับั
• ตัวอย่์างประกอบัความเข้าใจการบัันทึกราย์การป้องกัน
 ความเส่ีย์งกรณีกิจการนำา Hedge Accounting มาใช้ี 
  - การใช้ี Currency Exchange Forward ป้องกัน
   ความเส่ีย์งราย์การลูกหน้ี/เจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็น
   สกุลเงินตราต่างประเทศ
  - การใช้ี Currency Exchange Forward 
   ป้องกันความเส่ีย์งราย์การพย์ากรณ์ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
   ต่างประเทศ เช่ีน พย์ากรณ์การขาย์สินค้าไปยั์งต่างประเทศ

  - การใช้ี Currency Exchange Forward 
   ป้องกันความเส่ีย์งราย์การข้อผูกมัดท่ีแน่นอน 
   (Firm Commitment) ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
   เช่ีน ข้อผูกมัดในการซ้่อเคร่่องจักรท่ีแน่นอน
  - การใช้ี Interest Rate Swap เป็นเคร่่องม่อ
   ในการป้องกันความเส่ีย์งจากอัตราดอกเบ้ีัย์ 
   (ดอกเบ้ีัย์ลอย์ตัวเป็นดอกเบ้ีัย์คงท่ี)
  - การใช้ี Interest Rate Swap เป็นเคร่่องม่อ
   ในการป้องกันความเส่ีย์งจากอัตราดอกเบ้ีัย์ 
   (ดอกเบ้ีัย์คงท่ีเป็นดอกเบ้ีัย์ลอย์ตัว)
• ตัวอย่์างประกอบัความเข้าใจการบัันทึกราย์การป้องกัน
 ความเส่ีย์งกรณีกิจการไม่นำา Hedge Accounting 
 มาใช้ี
• การเปรีย์บัเทีย์บัข้อดีและข้อเสีย์ของการนำา/ไม่นำา Hedge 
 Accounting มาใช้ีในการรับัรู้ราย์การเคร่่องม่อป้องกัน
 ความเส่ีย์ง
• ประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญในทางปฏิบััติของการบััญชีีสำาหรับั
 การป้องกันความเส่ีย์ง

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



วันที่ เวลา สถานที่

วันพฤหัสบัดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 9.00 น. - 17.15 น.
โรงแรม แบั็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

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

CPD
ผู้ทำบััญชีี บััญชีี 7.00 ชีม.

ผู้สอบับััญชีี (CPA) บััญชีี 7.00 ชีม.

•	 ข้อบเข้ตัข้องการู้ใช้�	TFRS	16	สิัญ่ญ่าเช้่า	
	 และการู้ใช้�	TFRS	16	สิัญ่ญ่าเช้่า	รู้่วมกับ	
	 TFRS	15	รู้ายได�จัากสิัญ่ญ่าที�ทำกับล้กค�า	
	 TAS	38	สิินทรู้ัพัย์ไม่มีตััวตัน	และ	
	 TFRS	9	เครู้ื�องมือทางการู้เงิน
•	 การู้รู้ะบุสิัญ่ญ่าเช้่า:	การู้พัิจัารู้ณา	“สิินทรู้ัพัย์ที�รู้ะบุ”	และ		
	 “สิิทธิิในการู้ควบคุมการู้ใช้�สิินทรู้ัพัย์”
•	 การู้แยกองค์ปรู้ะกอบข้องสิัญ่ญ่า:	องค์ปรู้ะกอบที�เป็น 
	 สิัญ่ญ่าเช้่าและองค์ปรู้ะกอบที�ไม่เป็นสิัญ่ญ่าเช้่า
•	 การู้กำหนดรู้ะยะเวลาข้องสิัญ่ญ่าเช้่า
•	 ข้�อยกเว�นในการู้รู้ับรู้้�รู้ายการู้:	สิัญ่ญ่าเช้่ารู้ะยะสิั�นและ 
	 สิัญ่ญ่าเช้่าซื้ึ�งสิินทรู้ัพัย์อ�างอิงมีม้ลค่าตั�ำ
•	 หลักการู้รู้ายงานทางการู้เงินสิำหรู้ับสิัญ่ญ่าเช้่าทางด�านผู้้�เช้่า
	 	 -	 การู้รู้ับรู้้�รู้ายการู้และวัดม้ลค่าเมื�อเรู้ิ�มแรู้ก:	สิินทรู้ัพัย์	
	 	 	 สิิทธิิการู้ใช้�และหนี�สิินตัามสิัญ่ญ่าเช้่าในกรู้ณีตั่างๆ	เช้่น		
	 	 	 ค่าเช้่าคงที�	ค่าเช้่าผู้ันแปรู้ตัามดัช้นี	ค่าเช้่าผู้ันแปรู้ตัาม	
	 	 	 ยอดข้ายหรู้ือการู้ใช้�สิินทรู้ัพัย์อ�างอิง
	 	 -	 การู้วัดม้ลค่าเมื�อภายหลังข้องสิินทรู้ัพัย์สิิทธิิการู้ใช้�:	
	 	 	 ค่าเสิื�อมรู้าคา/ค่าตัดัจัำหน่าย	การู้ด�อยค่า	และทางเลือก	
	 	 	 ในการู้วัดม้ลค่านอกเหนือจัากวิธิีรู้าคาทุน

อััตราค่่าสััมมนา

5,900 บาท 

(รวม VAT แล้้ว)

5,514.02 บาท + 385.98 บาท  

รวมอัาหารเช้้า อัาหารกล้างวัน

ช้า กาแฟ อัาหารว่าง 

แล้ะ เอักสัารประกอับ

การสััมมนา

TFRS 16 ปี 65 
หลักการและประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารย์์ประจำคณะพาณิชีย์ศาสตร์และการบััญชีี จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์

	 	 -	 การู้วัดม้ลค่าเมื�อภายหลังข้องหนี�สิินตัามสิัญ่ญ่าเช้่า	
	 	 	 พัรู้�อมตััวอย่างการู้คำนวณและการู้บันทึกบัญ่ช้ี
	 	 	 ในกรู้ณีตั่างๆ
	 	 				 						o	 การู้ปรู้ะเมินหนี�สิินตัามสิัญ่ญ่าเช้่าใหม่	
	 	 	 	 (Lease	Liability	Reassessment)
	 	 	 						o	 การู้เปลี�ยนแปลงสิัญ่ญ่าเช้่า
	 	 	 	 (Lease	Modifications)	ในกรู้ณีตั่างๆ	เช้่น	
	 	 	 	 การู้ข้ยายอายุสิัญ่ญ่าเช้่า	การู้เพัิ�มข้อบเข้ตั
	 	 	 	 ข้องสัิญ่ญ่าเช่้า	การู้ลดข้อบเข้ตัข้องสัิญ่ญ่าเช่้า		
	 	 	 	 การู้ลดค่าเช้่า
•	 หลักการู้รู้ายงานทางการู้เงินสิำหรู้ับสิัญ่ญ่าเช้่าด�านผู้้�ให�เช้่า
	 -	 เกณฑ์การู้จััดปรู้ะเภทสิัญ่ญ่าเช้่า:	สิัญ่ญ่าเช้่าดำเนินงาน 
	 	 และสิัญ่ญ่าเช้่าเงินทุน
	 -	 หลักการู้รู้ับรู้้�รู้ายการู้และวัดม้ลค่า
	 -	 การู้รู้ับรู้้�รู้ายได�ที�เกี�ยวข้�องกับสิัญ่ญ่าเช้่า
	 -	 การู้เปลี�ยนแปลงสิัญ่ญ่าเช้่า
	 -	 การู้นำเสินอรู้ายการู้และเปิดเผู้ยข้�อม้ล	
•	 หลักการู้รู้ายงานทางการู้เงินสิำหรู้ับการู้ข้ายและเช้่ากลับคืน
•	 Rent	Concessions
•	 IBOR	Reform	-	Phase	2
•	 การู้นำเสินอรู้ายการู้และเปิดเผู้ยข้�อม้ลพัรู้�อมตััวอย่าง	 	
	 ข้องบรู้ิษีัทจัดทะเบียนฯ

•	 ประเด็็นอ่�นๆที�น่าสินใจ

รหััสหัลัักสูตร A 06
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ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ 200%
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437

ใบสิมัคร
(กรูุ้ณาเข้ียนตััวบรู้รู้จังเพัื�อปรู้ะโยช้น์ในการู้ออกใบเสิรู้็จัรู้ับเงินและใบรู้ับรู้องการู้เข้�าสิัมมนา)	

สิัมมนาหลักสิูตร		:		.....................................................................................................................................

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

รหัสิหลักสิูตร						:								 			ว่ันสิัมมนาว่ันที�			:		................................................................................

รหัสิหลักสิูตร						:								 			ว่ันสิัมมนาว่ันที�			:		................................................................................

เลขบัตรประชาชน
ผู่้เข้าสิัมมนาช่�อ 

(นาย,นาง,นางสิาว)....................................................นามสิกุล.......................................................................

ที�อย้่เลข้ที�..........................................หม้่บ�าน/อาคารู้.....................................................................................

หม้่....................................................ตัรู้อก/ซื้อย...........................................................................................

ถูนน..................................................แข้วง/ตัำาบล......................................เข้ตั/อำาเภอ...................................	

จัังหวัด...............................................รู้หัสิไปรู้ษีณีย์.......................................................................................

โทรู้ศัพัท์..............................................................โทรู้ศัพัท์มือถูือ.....................................................................

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

ใบเสิร็จรับเงิน
  ออกใบเสิรู้็จัในนามผู้้�เข้�าสิัมมนา

  อื�น	ๆ	(กรูุ้ณารู้ะบุ)	

ช้ื�อ.................................................................................................................................................................

เลข้ปรู้ะจัำาตััวผู้้�เสิียภาษีีอากรู้....................................................................	 	สิำานักงานใหญ่่	 	สิาข้าที�........

ที�อย้่..............................................................................................................................................................

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

สิําหรับผู่้ประสิงค์จะนับชั�ว่โมงการพัฒนาคว่ามรู้ต่อเน่�องทางว่ิชาชีพ	(CPD)	กรุณาระบ ุ

  ผู้�้ทำาบัญ่ช้ี	 									บัตัรู้ปรู้ะช้าช้นเลข้ที�			

  ผู้้�สิอบบัญ่ช้ี	(CPA)						เลข้ทะเบียน	

ขั้นตอนการสิมัครและชําระค่าสิัมมนา
ก่อนว่ันสิัมมนา กรูุ้ณาแฟกซื้์	หรู้ือ	สิ่งใบสิมัครู้ทางอีเมล์เพัื�อสิำารู้องที�นั�ง 

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

ในว่ันสิัมมนา	 ช้ำารู้ะค่าสิัมมนาเป็นเงินสิด	หรู้ือ	เช้็คบรู้ิษีัท 
	 พัรู้�อมรู้ับบัตัรู้สิัมมนาเพัื�อลงทะเบียนและรู้ับเอกสิารู้

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 
 เดินเข้�ม�ในสวนประม�ณ 100 เมตร สังเกตอ�ค�รโรงแรมสูง 40 ชั้นด้�นขว�มือ 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


