
เรียน ท่านสมาชิก เอกสารภาษีอากร

www.dst.co.th

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 002/2563
(member)

สัมมนาฟรี 2/2563

โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 
(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำาโพง)

3-4 November 2020

ติดต่อสอบถามและสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. (02) 555-0701 (อัตโนมัติ)

ขอเชิญเข้าร่วม
สัมมนาพิเศษฟรี

สมาชิกเข้าฟรี 1 รอบ 1 สมาชิก ต่อ 1 ท่าน

1. สมาชิก เอกสารภาษีอากร หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย	 •	ราคาท่านละ	321	บาท	(รวม	VAT	แล้ว) 
2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร / สมาชิก HR	นับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีได้	 •	ราคาท่านละ	749	บาท	(รวม	VAT	แล้ว)
3. บุคคลทั่วไป / สมาชิก CPD นับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีได้  •	ราคาท่านละ	963	บาท	(รวม	VAT	แล้ว)

บริษัท สำานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำากัด (Dharmniti Office Of Management Development Co., Ltd.)
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 TAX ID 0-1055-29026-68-0
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สมาชิก เอกสารภาษีอากร ที่ต้องการเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร (เช้า-บ่าย) 

หรือมีผู้ติดตามจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ราคาท่านละ  749  บาท (รวม VAT แล้ว) ต่อ 1 รอบ

รอบเช้า
เวลา 09:00 - 12:15 น.

รอบบ่าย
เวลา 13:15 - 16:30 น.

ผู้ทำา
บัญชี

CPD
ผู้สอบ
บัญชี

อ่ืนๆ 
3 ชม.

อ่ืนๆ 
3 ชม.

ผู้ทำา
บัญชี

CPD
ผู้สอบ
บัญชี

บัญชี 
3 ชม.

บัญชี 
3 ชม.

ผู้ทำา
บัญชี

CPD
ผู้สอบ
บัญชี

อ่ืนๆ 
3 ชม.

อ่ืนๆ 
3 ชม.

ไม่นับช่ัวโมง
ผู้ทำาบัญชี

*เงื่อนไข ผู้ติดตามต้องออกใบเสร็จตามข้อมูลเดียวกับสมาชิกเท่านั้น*

อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

อาจารย์ถนอม เกตุเอม
(TaxBugnom)

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภาษี 
New Normal เพื่อก้าวสู่ปี 2021

Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
ปี 2020

เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภาษี 
New Normal เพื่อก้าวสู่ปี 2021

เตรียมความพร้อมการปิดบัญชี
ช่วงสิ้นปี



วิธีการสำารองที่นั่ง

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้างาน

หัวข้อสัมมนา
1.	สรุปปัญหาธุรกิจปี	2563	ที่กระทบต่อการเสียภาษี	
2.	Update	กฎหมายและมาตรการทางภาษีสรรพากร	 
	 New	Normal
	 -	การยื่นแบบด้วยระบบ	e-Filing
	 -	e-Tax	invoice/e-Receipt
	 -	e-Service
	 -	e-Withholding
	 -	e-Payment	
3.	สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมการจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
	 ในปี	2563	
4.	เจาะมาตรการตรวจสอบภาษีของปี	2563		  
	 ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบ

รบัสทิธ์ิอายุสมาชิกและวารสารเพิม่

1.	ท่านสมาชิกที่เข้าอบรมฟรี	สามารถนำา	QR Code 
	 ที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการสำารองที่นั่ง/ชำาระเงิน			
	 มาสแกนเพื่อเข้างาน
2.	ท่านทีนั่บชัว่โมงผูท้ำาบญัช	ีผูต้ดิตาม	และบคุคลทัว่ไป		
	 กรุณานำาบัตรประชาชน	และเอกสารยืนยันการ
	 ชำาระเงินมาแสดง	ณ	จุดลงทะเบียน
หมายเหตุ 
กรุณาสำารองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม	ทางบริษัทฯ	
ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับจอง	เมื่อที่นั่งเต็ม

หัวข้อสัมมนา
1.	Update	การเปลีย่นแปลงมาตรฐาน	PAEs	และ	NPAEs 
2.	หลักเกณฑ์์และประเด็นสำาคัญที่นำาเสนอให ้
	 เพิ่มเติมจาก	NPAEs	(เดิม	22	บท)
3.	สรุปหลักการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
	 ทางการเงินของกิจการ	NPAEs	ที่สำาคัญ
4.	แนวปฏิิบัติและหลักเกณฑ์์ในการยื่นงบการเงิน 
	 และการนำาส่งงบการเงินผ่านระบบ	e-Filing
5.	เทคนคิการจดัทำางบกำาไรขาดทนุให้ถกูต้องตามมาตรฐาน

หนังสือใหม่

700 บาท 350 บาท 550 บาท

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	2564	จองหลักสูตรสัมมนาล่วงหน้า

รับส่วนลดทันที บาท500
พร้อมของสมนาคุณ
Dharmniti	Tax	diary	2021
Dharmniti	Calendar	2021
Dharmniti	Planner	2021

โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น

1.	สำาหรับท่านสมาชิกที่ไม่นับชั่วโมง	เข้าอบรมฟรี	
	 สำารองที่นั่งที่หมายเลข	02-555-0701	(อัตโนมัติ)
2.	หากนับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
	 กรุณาแจ้งเลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล
	 และอีเมลเพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรอง
	 •	สามารถชำาระเงินผ่าน	QR	Code	ที่ระบุไว้ในใบ
	 	 แจ้งชำาระเงิน	ที่ได้รับจากอีเมล
	 •	ภายหลังชำาระเงินแล้ว	ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน
	 	 การชำาระเงิน	และรหัสสำารองที่นั่ง

พิเศษ เมือ่ชำาระเงนิผ่าน	QR	Code	
ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 63

รับทนัทีไฟล์เอกสาร Update	มาตรการเยียวยา	COVID-19

New Normal เพื่อก้าวสู่ปี 2021
Update การเปล่ียนแปลงทางบัญชีปี 2020

พร้อมประเด็นสำาคัญในการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี

หัวข้อสัมมนา
1.	การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชี	
2.	การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตาม 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำาคัญที่ม ี
	 การเปลี่ยนแปลง
3.	การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละ 
	 สินทรัพย์ถาวร	ณ	วันสิ้นงวด	
4.	งบการเงินที่สมบูรณ์ที่กิจการต้องจัดทำาเเละนำาเสนอ	
5.	การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหต ุ
	 ประกอบงบการเงิน

พร้อม	Gift Voucher	ใช้แทนเงนิสดในการจองอบรมสัมมนา
และซ้ืื้อหนังสือ มูลค่ารวมสูงสุด 1,500 บาท
*มูลค่าตามจำานวนปีอายุสมาชิกที่สมัคร	/	ต่ออายุ


