สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอเชิญเขารวมสัมมนา

เรื่อง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมาย
ใหมที่เกี่ยวของ ป 2565”

การสั มมนา เรื ่อง ความแตกต า งด า นบั ญชีแ ละภาษี พรอมอัพเดทประเด็ น ภาษีแ ละกฎหมายใหม ที่
เกี่ยวของ ป 2565” มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูท ี่เกีย่ วของ มีความรูความเขาใจทีถ่ ูกตอง
เกี ่ย วกั บ ความแตกต า งระหว า งบั ญ ชี ก ารเงิ น และบั ญ ชี ภ าษี อ ากร และประเด็ น สํา คั ญ ๆ ของกฎหมายใหม
ที ่เ กี ่ย วข อ ง ป 2565 ทําใหการจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพและชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไมถูกตองตาม
กฎหมาย
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชองทางการสมัคร
กรอกแบบฟอรมตามที่กําหนด พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

การนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนดการสั มมนา
เรือ่ ง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหมที่เกี่ยวของ ป 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 12.15 น. • ความแตกตางระหวางบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
นายถนอม เกตุเอม
- ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชี เชน
หลักฐานการลงบัญชีมีผลกระทบตอการจัดการทางภาษีอยางไร ผูเชี่ยวชาญดานภาษีอากร
- ปญหาและแนวทางในการจัดการปญหาจากการถูกตรวจสอบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เจาของเพจ TAX Bugnoms
13.15 – 17.00 น. • Update ประเด็นภาษีและกฎหมายใหมที่เกี่ยวของ ป 2565
- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ภาษีมูลคาเพิ่ม
- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
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 ไดทั้งผูทําบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท
5. กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเขารวมสัมมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ใบสมัครเขารวมสัมมนา

เรื่อง “ความแตกตางดานบัญชีและภาษี พรอมอัพเดทประเด็นภาษีและกฎหมายใหมที่เกี่ยวของ ป 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….................................................... นามสกุล …………………………………………………............…………....
เลขทีบ่ ตั รประชาชน - โทรศัพท .................................................................. โทรสาร ......................................................................................
หนวยงาน ..........................................................................................................................................................................

เงือ่ นไขในการอบรม

1. ชําระคาธรรมเนียมผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเทานั้น ไมสามารถชําระผาน mobile-banking ได
2. ผูสมัครตองนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของตนเอง มาแสดงกับเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียน
3. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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 โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
7. ผูสมัครจะตองรับหนังสือรับรอง ภายในวันที่สัมมนาเทานั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิน้ การสัมมนา

แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Company Code : 9488
ชื่อผูเขารวมสัมมนา

...................................................
...................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน (Ref No.3) : ...................................................
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(-หนึ่งพันบาทถวน-)

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา...............................
หลักสูตร (Ref No.1) :

วันที่................................

0625082565

เบอรโทรศัพท (Ref No.2) :
..........................................................................................
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ชื่อผูนําฝาก..............................................

