สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ
สัการค้
มมนาา
เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน
และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง”
การจัดสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษี
อากรที่พึงระวัง” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มี ความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สาคัญ
ของความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร ทาให้การจัดทาบัญชีมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามกฎหมาย

สถานที่จัดสัมมนา
วันพุธที่ 28 ก ุมภาพันธ ์ ุ 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ส ุข ุมวิท 11 กร ุงเทพมหานคร

ผู ส้ นใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสารองที่ นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่ กาหนด
พร้อมทัง้ ชาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จานวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
การสัมมนา เรื่ อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษี
อากรที่ พึงระวัง” สามารถนั บชั่วโมงการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ ของผู ้ทาบั ญชี และผู ส้ อบบั ญชี
รับอนุญาต

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กาหนดการสัมมนา
เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง”
วันพุธที่ 28 ก ุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ส ุข ุมวิท 11 กร ุงเทพมหานคร

เวลา

การดาเนินการ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 12.15 น.

- ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งระวังในการจัดทางบการเงิน
- การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี และ
ตามภาษีอากร
- ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

13.15 – 17.00 น.

- ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร(ต่อ)
- ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงกาไรสุทธิทางบัญชี
- หลักการคานวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตามประมวลรัษฎากร
- ปั ญหาและแนวทางในการจัดการปั ญหาจากการถูก
ตรวจสอบพร้อม UPDATE กฎหมายภาษีใหม่ปี 2561

วิทยากร

นายถนอม เกตเอม
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- เจ้าของบล็อกภาษีขา้ งถนน
(TAX.Bugnoms.com) และ
เจ้าของแฟนเพจ TAXBugnoms
- TAXGURU ประจาเว็บไซด์
AomMoney.com
- นักเขียนอิสระ

หมายเหต ุ : 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ ระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชัว่ โมง CPD ได้ทงั้ ผูท้ าบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
4. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา
เรือ่ ง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีที่พึงระวัง”
วันพุธที่ 28 ก ุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ส ุข ุมวิท 11 กร ุงเทพมหานคร
ชื่อ ..…………………................................................... นามสกุล …………………………………………………….…………………....
เลขที่บตั รประชาชน ----
โทรศัพท์ ............................................................... โทรสาร ....................................................................................
หน่วยงาน ......................................................................................................................................................................
หมายเหต ุ
1. กรุณานาใบสมัครพร้อมหลักฐานใบนาฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเข้าร่วมสัมมนา
2. กรณีชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ผูส้ มัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวได้ สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการค้า
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ท่านชาระแล้ว แต่อนุโลมให้สามารถเปลี่ยนตัวผูเ้ ข้าสัมมนาแทนได้
3. ค่าสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
4. หากผูส้ มัครต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั กรุณาส่งใบ Pay in พร้อมชื่อบริษทั มาที่เบอร์ 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูส้ มัครท่านใดมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรตั ิ และอาหารอิสลาม
โปรดแจ้งมายังสวัสดิการก่อนวันสัมมนา 3 วันทาการ ที่เบอร์ 0 2547 4486
แ แบบฟอร์มการชาระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สำหรับธนำคำร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

หลักสู ตร (Ref No.1) : 

0128022561

Company Code : 9488
ชื่ อผู้เข้ าร่ วมสั มมนา
เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (ตัวอักษร)

เบอร์ โทรศัพท์ (Ref No.2) :
…………………………………… ………………………………………………………..……
……………………………………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
……………………………………
วันที่ 28 ก ุมภาพันธ์ 2561
1,000
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่ อผู้นาฝาก..................................….....

โปรดนำเอกสำรนีไ้ ปชำระเงินสดผ่ ำนเคำน์ เตอร์ ธนำคำรกรุ งไทย 1 ท่ ำน ต่ อ 1 ใบสมัคร (ค่ ำสมัครยังไม่ รวมค่ ำธรรมเนียมธนำคำร)

