
สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา ขอเชิญเขารวมสัมมนา

          การสัมมนา เรื ่อง ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหมที่

เกี่ยวของ ป 2565” มีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูที่เกีย่วของ มีความรูความเขาใจทีถู่กตอง

เกี ่ยวกับความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร และประเด็นสําคัญๆ ของกฎหมายใหม

ที ่เกี ่ยวของ ป 2565 ทําใหการจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพและชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไมถูกตองตาม

กฎหมาย

วัน/สถานท่ีสัมมนา

กรอกแบบฟอรมตามท่ีกําหนด พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  

เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ชองทางการสมัคร

ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี  นับช่ัวโมง CPD  อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

เร่ือง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมาย

ใหมท่ีเกี่ยวของ ป 2565”



เร่ือง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหมที่เกี่ยวของ ป 2565”

วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

กาํหนดการสัมมนา 

สวัสดิการกรมพัฒนาธรุกจิการคา

เวลา เนื้อหา วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

• ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

   - ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชี เชน 

หลักฐานการลงบัญชีมีผลกระทบตอการจัดการทางภาษีอยางไร

   - ปญหาและแนวทางในการจัดการปญหาจากการถูกตรวจสอบ

• Update ประเด็นภาษีและกฎหมายใหมท่ีเก่ียวของ ป 2565

   - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

   - ภาษีเงินไดนิติบุคคล

   - ภาษีมูลคาเพ่ิม

   - ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย

   - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

  นายถนอม  เกตุเอม

ผูเชี่ยวชาญดานภาษีอากร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เจาของเพจ TAX Bugnoms

 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 ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

 5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา



เรื่อง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหมท่ีเกี่ยวของ ป 2565”

วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565

ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรงุเทพมหานคร

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ช่ือ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....

เลขท่ีบตัรประชาชน �-����-�����-��-�
โทรศพัท  .................................................................. โทรสาร ......................................................................................

หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................
เงือ่นไขในการอบรม
     1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได

     2. ผูสมัครตองนําบัตรประจาํตัวประชาชนตัวจรงิของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน

     3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา       

        ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได

     4. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 %

     5. หากผูสมัครตองการ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมช่ือบริษัทมาท่ีเบอร 0 2547 4486

         หรือ email : welfare@dbd.go.th

     6. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง

         มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ท่ีเบอร 0 2547 4486

     7.  ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิน้การสมัมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคาร  : For Bank Only

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
สาขา............................... วันท่ี................................

Company Code  :  9488

หลักสูตร (Ref No.1) : 0625082565
เบอรโทรศพัท (Ref No.2) :

ช่ือผูเขารวมสัมมนา ...................................................

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

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

เลขท่ีบตัรประชาชน (Ref No.3) : ...................................................

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันท่ี 25 สงิหาคม 2565

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
1,000

(-หนึ่งพันบาทถวน-)
ชื่อผูนําฝาก..............................................
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