
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรทีพึ่งระวัง พรอม 

Update ภาษีป 2562” มีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูทีเ่กี่ยวของ มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี มีความพรอมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สําคัญ ของความ

แตกตางระหวางการบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร ทําใหการจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพและชวยลดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ในวันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ชองทางการสมัคร

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD เปนดานบัญชี 5.30 ช่ัวโมง ดานอ่ืนๆ 1.30 ช่ัวโมง

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

เร่ือง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็น

ทางภาษีอากรท่ีพึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562”



เร่ือง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากร
ที่พึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562”

วันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

กาํหนดการสัมมนา 

 หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ระหวางเวลา 10.00 - 10.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

       2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 - 13.15 น. 

 3. นบัชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทําบญัชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบญัชี 5.30 ชั่วโมง 

     ดานอืน่ๆ 1.30 ชั่วโมง 

4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

- ประเด็นสําคัญท่ีตองระวังในการจัดทํางบการเงิน

- การรับรูรายไดและคาใชจายตามมาตรฐานการบัญชี 

  และตามภาษีอากร

- ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

- ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร (ตอ)

- ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชี เชน หลักฐาน 

  การลงบัญชีมีผลกระทบตอการจัดการทางภาษีอยางไร

- ปญหาและแนวทางในการจัดการปญหาจากการถูกตรวจสอบ 

  พรอม Update กฎหมายภาษี ป 2562 เชน นโยบาย  

  National E-Payment, E-TAX invoice รวมถึงประเด็น    

  รางกฎหมายใหมท่ีควรรู

  นายถนอม  เกตุเอม

-ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

-เจาของบล็อกภาษีขางถนน

(TAX.Bugnoms.com) และ

เจาของแฟนเพจ TAXBugnoms

-TAXGURU ประจาํเวบ็ไซต 

AomMoney.com



ใบสมัครเขารวมสัมมนา 

เรื่อง “เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากร 

ท่ีพึงระวัง พรอม Update ภาษีป 2562” 

วันพุธที่ 27 มนีาคม 2562 
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ   ..…………………....................................... นามสกุล  ………………………………………………….………….... 

เลขท่ีบัตรประชาชน �-����-�����-��-� 

โทรศัพท  ................................................... โทรสาร ............................................................................. 

หนวยงาน ............................................................................................................................................................ 
เงื่อนไขในการอบรม 

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น   ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได 
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน 
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา        

ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได 
4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % 
5. หากผูสมัครตองการ  ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท  กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาท่ีเบอร 0 2547 4486 

หรือ email : welfare@dbd.go.th 
6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม   

โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486 
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันท่ีอบรมเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จส้ินการอบรม 

 

โปรดนําเอกสารน้ีไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

      แ  แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

  
สําหรับธนาคาร  : For Bank Only 

  สาขา............................. วันท่ี................................ 

      
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หลักสูตร (Ref No.1) :  �  0227032562 

 Company Code  :  9488 

ช่ือผูเขารวมสัมมนา 
 

…………………………………………………
…………………………………….…………… 

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :  
………………………………………………………………………………..…… 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

เลขที่บัตรประชาชน  (Ref  No. 3) : 
…………………………………………………                                         วันท่ี 27 มีนาคม 2562 

จํานวนเงิน (บาท)  
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 
1,000 

(หนึ่งพันบาทถวน) 

ช่ือผูนําฝาก..................................…..... 
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