สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/1725Z
หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู ้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชี พบัญชี

รวมประเด็นภาษีที่นักบัญชีต้องรู้!!!

CPA/CPD นับชั่ วโมงได้

(รออนุมัติ)

ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ภาษีสําหรับนักบัญชี
ภาษีอากรทั้งระบบ

“สรุปภ
หลักสูตรยอดนิยม ที่นักบัญชี เข้าฟั งมากที่สุด
รวม 5 ภาษี... ที่นักบัญชี ต้องรู้!!!
SCAN

เพอจองสั
ื่
มมนา

Update กฎหมายใหม่ SCAN
2565 รวมมาตรการด้านภาษี
ที่นักบัื่ ญชี ต้องทราบ
เพอจองสั
มมนา
ด่วน!! Checklist 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเสียอากรเป็ นตัวเงิน e-Stamp
เริ่มแล้ว ภาษี e-Service ใครต้องเสียบ้าง?
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตราใหม่!! 3% และ 5% เหลือ 2%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, อากรแสตมป์
หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่

1.

National e-Payment ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชี ต้องรู้และเตรียมรับมือ

2.

4.

อดีตนิติกรเชี่ ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู ้เชี่ ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

5.

6.

วันศุกร์ ที่

22

3.

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วิทยากร

SCAN QR CODE

กรกฎาคม
2565

09.00-16.30 น.

อัตราค่าสัมมนา

7.

สมาชิ กท่านละ 2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
่อ
บุ คคลทั่วไปท่านละ 3,200 +เงื
VAT 224 = 3,424
บาท น

1.
* รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงิ2.
นผ่านธนาคารเท่านัน้
3.

ผู้เ
ห้า
ไม
มีค

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.dst.co.th 4.
่
่
สํารองทีนงั ได้ท่ี Tel 02-555-0700
กดา
1, 02-587-6860-64
Fax 02-555-0710
ท
นสามาร

ส ำรอ

* รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้
หัวข้อสัมมนา
Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การตรวจสอบภาษีมลู ค่าเพิม่ สรรพากร
1. นโยบายและกฎหมายภาษีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงใหม่ 2565
2. รายได้-รายจ่ายทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และถ้ามีการออก
2. การเลือกใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สงู สุด
ใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิม่ 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
3. ภาษีซอื้ ต้องห้ามทีผ่ ทู้ ำบัญชีตอ้ งรูแ้ ละพลาดไม่ได้
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
4. การเฉลีย่ ภาษีซอื้ ประเด็นปัญหาและข้อยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิ
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกีย่ วกับการจ้างคนพิการ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี
*** การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
- กรณีผซู้ อื้ สินค้า หรือผูร้ บั บริการ ไม่บอกเลขประจำตัว
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการฯ ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
ผูเ้ สียภาษีอากรต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถกู ต้อง
*** กรณีไม่ได้จา้ งคนพิการแต่ได้สง่ เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริม
ไม่ถกู สรรพากรเล่นงาน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เงินทีน่ ำส่งบริษทั จะลง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายจ่ายเพิม่ ขึน้ ได้หรือไม่
1. การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยทัง้ ระบบตามประมวลรัษฎากร,
- สิทธิประโยชน์การจ้างผูส้ งู อายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิม่ ขึน้
ความเกีย่ วพันของกฎหมายแต่ละเรือ่ ง
3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงใน
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
ยุคใหม่ทนี่ กั บัญชีไม่ควรพลาด
3. ความรับผิดกรณีไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และวิธแี ก้ไข
- ผูร้ บั เงินไม่ยอมให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยต้องทำอย่างไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. รายได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี
- รายได้ตามประมวลรัษฎากร - รายได้จากการประกอบธุรกิจ
- รายได้จากการดำเนินงาน
- รายได้อนื่ ๆ
- การรับรูร้ ายได้เงินปันผลจากการลงทุน
- การรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากการกูย้ มื
2. รายจ่ายทีใ่ ช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ
- รายจ่ายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลงทุน
- รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี - รายจ่ายต้องห้าม
- การหักค่าเสือ่ ม ค่าสึกหรอ
- การตัดหนีส้ ญ
ู
- รายจ่ายทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงทีน่ กั บัญชีตอ้ งระวัง
เช่น ค่าทีป่ รึกษาสูง , ค่าตอบแทนกรรมการทีส่ งู เกินสมควร
- ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งรับรองลูกค้า
3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพือ่ ให้ลงเป็นรายจ่าย
ทางภาษีได้
- กรณีทผี่ รู้ บั เงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
- กรณีทมี่ กี ารจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานทีไ่ ม่ครบถ้วน สามารถ
ลงรายจ่ายได้หรือไม่

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing
4. ระบบ e-Payment
5. ระบบ e-Service
6. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
7. อากรแสตมป์ กับ 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
1. เสียภาษีไม่ถกู ต้อง, รายงานไม่ถกู ต้อง ผูท้ ำบัญชีตอ้ งรับผิด
หรือไม่ และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผูท้ ำบัญชีตอ้ งตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง!!! สรรพากรเปิด Web เพิม่ ช่องทางแจ้งเบาะแส
ผูท้ เี่ สียภาษีไม่ถกู ต้อง ผูท้ หี่ ลีกเลีย่ งการเสียภาษี

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.dst.co.th
สํารองที่น่งั ได้ท่ี Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ลิ้งค URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom Client for Meetings)

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณี
โอนเงินQR
ผานธนาคาร
SCAN
CODE
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

จองสัมมนาออนไลน์

3. สถาบัน ฯ จะสงแบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน
Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form

แบบฟอรมตัวอยาง

4. ผูเขาอบรมกรอก Google Form เรียบรอยแลว สถาบัน ฯ จะสง
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
• หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

