สงวนลิขสิทธิ์ 21/5008

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.

CPD

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

www.dst.co.th
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ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ

(ถ.รัชดาภิเษก) สี่แยกห้วยขวาง
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกดิเอมเมอรัลด์)

เจาะลึกสอบ
แนวข้อ

ผู้ทําบัญชี : นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี : นับชั่วโมงได้

ติวเข้ม!!!
ครบทุกวิชา
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อัตราค่าสัมมนา
ราคาพิเศษกรณีเข้าอบรมทุกวิชา
สมาชิก (Tax,HR,CPD)
8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท
บุคคลทั่วไป
9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว
*** สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710 ***

กรณีเลือกเป็นรายวิชา
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สําหรับ TAX AUDITOR
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกาศและคําสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ความเกี่ยวพันและความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน
และผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลภายนอก
เงื่อนไขในการฟ้องคดีผู้เป็นหุ้นส่วน
การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
การเลิกห้างหุ้นส่วน การชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 [09.00-12.00 น.]
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

ครึ่งวัน

วิทยากรผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายภาษีอากรกับภาคธุรกิจ

สมาชิก (Tax,HR,CPD) 1,500 + VAT 105 = 1,605 บาท
บุคคลทั่วไป
1,900 + VAT 133 = 2,033 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ)

การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สําหรับ TAX AUDITOR
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
การบัญชีสําหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs
การบันทึกบัญชี
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
กรุณานําเครื่องคิดเลข
การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย
มาในวันสัมมนา
การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า
การจัดทํางบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 [13.00-16.30 น.]
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 [09.00-16.30 น.]
1วันครึ่ง

อ.เทวัญ วิจิตรปรีดา

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและสอบบัญชี

สมาชิก (Tax,HR,CPD) 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่างชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
**อาหารกลางวันเฉพาะวันที่ 26 มกราคม 2562**

ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสําหรับ TAX AUDITOR
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
- รายได้-รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
- ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
หลักเกณฑ์สําคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์
หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ/การนําส่งภาษี
การจัดทํารายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร
ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร
Update กฎหมายภาษีอากรที่ผู้สอบ TA ต้องทราบ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 [09.00-16.30 น.]
1วัน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สมาชิก (Tax,HR,CPD) 2,500 + VAT 175 = 2,675 บาท
บุคคลทั่วไป
3,100 + VAT 217 = 3,317 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

การสอบบัญชี สําหรับ TAX AUDITOR
การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพฯ
ประกาศใช้ ในปัจจุบัน และตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน
การรายงานตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
การประเมินความเสี่ยง
เทคนิคต่างๆที่ ใช้ ในการตรวจสอบบัญชี
หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน
แนวการตรวจสอบ การสอบทาน การควบคุมงานสอบบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 [09.00-16.30 น.]
1วัน

อ.สุรพล ถวัลยวิชชจิต

กรรมการผู้จัดการ บจ.มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาชิก (Tax,HR,CPD) 2,500 + VAT 175 = 2,675 บาท
บุคคลทั่วไป
3,100 + VAT 217 = 3,317 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด สำรองที่นั่งได้ที่แผนกรับจองสัมมนา โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

