สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรื่อง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็น
ทางภาษีอากรทีพ่ ึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562”

การสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรทีพ่ ึงระวัง พรอม
Update ภาษีป 2562” มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูทีเ่ กี่ยวของ มีความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี มีความพรอมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สําคัญ ของความ
แตกต า งระหว างการบั ญชี การเงิ น กับบัญชี ภาษี อากร ทํา ใหการจัดทํา บัญชีมีประสิทธิภาพและชวยลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เปนดานบัญชี 5.30 ชั่วโมง ดานอื่นๆ 1.30 ชั่วโมง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสั มมนา
เรือ่ ง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากร
ที่พึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562”
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. - ประเด็นสําคัญที่ตองระวังในการจัดทํางบการเงิน
- การรับรูรายไดและคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชี
และตามภาษีอากร
- ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

นายถนอม เกตุเอม
-ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
-เจาของบล็อกภาษีขางถนน
(TAX.Bugnoms.com) และ
เจาของแฟนเพจ TAXBugnoms

13.15 – 17.00 น. - ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร (ตอ)
- ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชี เชน หลักฐาน -TAXGURU ประจําเว็บไซต
การลงบัญชีมีผลกระทบตอการจัดการทางภาษีอยางไร
AomMoney.com
- ปญหาและแนวทางในการจัดการปญหาจากการถูกตรวจสอบ
พรอม Update กฎหมายภาษี ป 2562 เชน นโยบาย
National E-Payment, E-TAX invoice รวมถึงประเด็น
รางกฎหมายใหมที่ควรรู

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น.
3. นับชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 5.30 ชั่วโมง
ดานอืน่ ๆ 1.30 ชั่วโมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
เรื่อง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากร
ที่พึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562”
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….......................................
เลขที่บัตรประชาชน

-

-

โทรศัพท ...................................................

นามสกุล ………………………………………………….…………....

-

-

โทรสาร .............................................................................

หนวยงาน ............................................................................................................................................................
เงื่อนไขในการอบรม
1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม
โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่อบรมเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

เลขที่บัตรประชาชน (Ref No. 3) :

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสูตร(Ref No.1) :

0227032562

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :

………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……
…………………………………….……………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………
1,000
(หนึ่งพันบาทถวน)

วันที่ 27 มีนาคม 2562
ชื่อผูนําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนี้ไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

