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ทุกหลักสูตร   :  สามารถนับชั ่วโมง CPD ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตได
 :  จัดอบรม ที่โรงแรมเดอะ แลนดมารค กรุงเทพ

 :  ระยะเวลาสัมมนา 9.00 - 17.00 น.
 

หัวขอสัมมนา 
เดือนธันวาคม 2558

ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2558

เรียน กรรมการผูจัดการ/ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน/ผูจัดการฝายบุคคล

18 2117
- เจาะประเด็นขอผิดพลาดในการจัดทำบัญชี 

  และภาษีอากรกิจการ BOI พรอมแนวทาง

  ปฎิบัติที่ถูกตอง เพื่อการใชสิทธิประโยชนที่

  ไดรับใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการแยกรายได และ

  คาใชจาย BOI และ Non-BOI

- การจัดทำ ภงด.50 ของกิจการ BOI ให

  ถูกตองครบถวน

- การคำนวณกำไรสุทธิของกิจการ BOI 

  ใหถูกตองตามหลักเกณฑของ BOI และ

  กรมสรรพากร

- การเตรียมการและวางแผนการใชสิทธิ

  ประโยชนทางภาษีอากร ใหมีประสิทธิภาพ

  สูงสุด

- การจัดทำแบบคำขอใชสิทธิและประโยชน

  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

- กฎหมายใหม Transfer Pricing พรอม

  แนวทางปฎิบัติและหลักเกณฑที ่ถูกตอง

  ครบถวนและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับ 

  Transfer Pricing

- การเตรียมความพรอมทางเอกสาร หลัก

  ฐานกรณีที ่กรมสรรพากรตรวจสอบ

  เกี่ยวกับ Transfer Pricing



วิทยากรบรรยายใหกับสโมสรนักลงทุน

วิทยากรบรรยายใหกับผูบริหารและเจาหนาที่กรมสรรพากร ภาค 4

วิทยากรบรรยายใหกับผูลงทุน



อัตราคาสัมมนา
4,000 บาท

(รวม VAT)
(รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง)

B001

•  เจาะประเด็นข้อผิดพลาดในการจัดทำาบัญชี และภาษีอากรกิจการ BOI พร้อมแนวทางปฏิบัติที่

    ถูกต้องเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

•  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแยกรายได้ และค่าใช้จ่าย BOI และ Non-BOI

•  การจัดทำา ภงด.50 ของกิจการ BOI ให้ถูกต้อง

พร้อม Case Study จากการปฏิบัติงานจริง

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 6.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 6.30 ชม.

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

หัวข้อสัมมนา 
•  Update หลักเกณฑ์ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านภาษีอากรและด้านอื่นๆ

•  สรุปประเด็นความผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดทำาบัญชีและภาษีอากรของกิจการ BOI

•  แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและ Check List ในการจัดทำาบัญชีและภาษีอากรของกิจการ BOI (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร, หลายบัตร 

   และมีทั้งกิจการ BOI และ Non-BOI)

•  ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ “การนับวันเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้อง” หรือ “วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก” หรือ “วันที่เริ่มมี

   รายได้จากการประกอบกิจการ”

•  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ BOI (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร, หลายบัตร และมีทั้งกิจการ BOI และ 

   Non-BOI)

•  การพิจารณารายได้อื่น ว่าเป็นรายได้ของกิจการ BOI หรือ Non-BOI

 -  กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน  -  ดอกเบี้ยรับ

 -  กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน            -  กำาไรจากการยกหนี้ให้

 -  รับเงินค่าชดเชยค่าความเสียหายต่างๆ  -  จำาหน่ายเศษซากจากการผลิต

 -  การรับจ้างผลิต    -  จำาหน่ายวัตถุดิบ BOI

 -  อื่นๆ

•  วิธีการแยก และพิจารณาค่าใช้จ่าย ว่าเป็นค่าใช้จ่าย BOI หรือ Non-BOI

•  วิธีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางบัญชี BOI และภาษีอากร

•  ประเด็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ผลขาดทุนสุทธิประจำาปีและผลขาดทุนสะสมของ

   กิจการที่ได้รับ BOI (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร, หลายบัตร และมีทั้งกิจการ BOI และ Non-BOI) 

   พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

•  การจัดทำา ภงด.50 ของกิจการ BOI ให้ถูกต้องครบถ้วน

•  วิเคราะห์ ข้อหารือ และคำาวินิจฉัยของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

•  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี



อัตราคาสัมมนา
4,000 บาท

(รวม VAT)
(รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง)

B002

•  การคำานวณกำาไรสุทธิของกิจการ BOI ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ BOI และกรมสรรพากร

•  การเตรียมการและวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

•  การจัดทำาแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

พร้อม Case Study จากการปฏิบัติงานจริง

CPD
ผู้ทำาบัญชี อื่นๆ 6.30 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA) อื่นๆ 6.30 ชม.

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

 
หัวข้อสัมมนา 
•  ข้อควรระวังและ Check List ในการคำานวณกำาไรสุทธิของกิจการ BOI

•  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย BOI (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร,หลายบัตร และมีทั้งกิจการ BOI และ Non-BOI)

•  ประเด็นความผิดพลาดที่พบบ่อยในการคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของกิจการ BOI พร้อมแนวทางแก้ไข

•  หลักเกณฑ์การคำานวณกำาไรสุทธิสำาหรับกิจการ BOI และกิจการ Non-BOI (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร,หลายบัตร และมีทั้งกิจการ 

   BOI และ Non-BOI)

•  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลขาดทุนสะสม ทั้งที่อยู่ในช่วงระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และภายหลังจากหมดระยะเวลายกเว้น

   ภาษีเงินได้

•  การใช้ผลขาดทุนสะสมของกิจการ BOI ให้ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด 

   (กรณีที่มีบัตร BOI 1 บัตร, หลายบัตร และมีทั้งกิจการ BOI และ Non-BOI)

•  การวางแผนการจ่ายเงินปันผลให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด และถูกต้อง

   ตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับทางด้าน BOI และภาษีอากร

•  แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 35(1) “ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของ

   อัตราปกติ”

•  รายจ่ายที่ได้สิทธิหักเพิ่ม 

 -  มาตรา 35 (2)   ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า ค่าประปา

 -  มาตรา 35 (3)   เงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก

•  การจัดทำาแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

•  วิเคราะห์ ข้อหารือ และคำาวินิจฉัยของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

•  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี



อัตราคาสัมมนา
4,000 บาท

(รวม VAT)
(รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง)

B002

อัตราคาสัมมนา
4,500 บาท

(รวม VAT)
(รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง)

B003

•  กฎหมายใหม่ Transfer Pricing พร้อมแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ   

   มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing

•  การเตรียมความพร้อมทางเอกสารหลักฐาน กรณีที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ  

   Transfer Pricing

พร้อม Case Study จากการปฏิบัติงานจริง

CPD
ผู้ทำาบัญชี

บัญชี 1.30 ชม.

อื่นๆ 5.00 ชม.

ผู้สอบบัญชี (CPA)
บัญชี 1.30 ชม.

อื่นๆ 5.00 ชม.

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

หัวข้อสัมมนา 
•  ตีความ ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างฯ ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)

•  ความสัมพันธ์ของ Transfer Pricing กับบทบัญญัติตามประมวลที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 70 ตรี และ ป.113/2545)

•  ลักษณะของรายการ Transfer Pricing ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

•  ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ Transfer Pricing

•  ปัญหาในทางปฏิบัติของรายการที่เกี่ยวกับTransfer Pricing พร้อมแนวทางแก้ไข

•  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อพิสูจน์ราคาตลาด การเตรียมความพร้อมของกิจการ ก่อนและภายหลังของการประกาศใช้ ร่างพระราช 

   บัญญัติฯ มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างฯ ที่มีความสัมพันธ์กัน 

   (Transfer Pricing)

•  วิธีการพิสูจน์ราคาตลาดที่กรมสรรพากรยอมรับ

•  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยว

   ข้องกัน

 -  สรุปประเด็นสำาคัญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24  

 -  เงื่อนไขและความมุ่งหมายของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

 -  ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน  

 -  ลักษณะของรายการที่ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกัน 

•  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 -  สรุปประเด็นสำาคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

 -  วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อปริมาณสินทรัพย์หรือหนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

 -  วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์     -  สรุปแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ 

 -  คำานิยาม “มูลค่ายุติธรรม Fair Value”  -  การรับรู้มูลค่ายุติธรรมเริ่มแรก

 -  รายการที่วัดมูลค่ายุติธรรม   

•  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี



ใบสมัคร   (ตัวบรรจง)
สัมมนาหลักสูตร 
	 			หลักสูตร	B001		ราคา	4,000.00	บาท
	 			หลักสูตร	B002		ราคา	4,000.00	บาท
	 			หลักสูตร	B003		ราคา	4,500.00	บาท	 	

ผู้เข้าสัมมนาชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว)………………………….………….…นามสกุล………………………………………………….
บัตรประชาชนเลขที่											-																												-																																			-																-
ที่อยู่เลขที่…………………………..หมู่ที่……………………………อาคาร/หมู่บ้าน…………………………………
ซอย…………………………………ถนน……………………………………แขวง/ตำาบล……………………………
เขต/อำาเภอ………………………………………….จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย์……….…………..
โทรศัพท์……………………………โทรศัพท์มือถือ………………………..E-mail………………………..………..
ใบเสร็จรับเงิน	 	 ออกใบเสร็จในนามผู้เข้าสัมมนา									 อื่นๆ	(กรุณาระบุ)
ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี													-																												-																																			-																-

ขั้นตอนการสมัครและชำาระเงิน

สำาหรับผู้ประสงค์จะนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ	(CPD)
	 ผู้ทำาบัญชี	 บัตรประชาชนเลขที่												-																													-																																			-																-
	 ผู้สอบบัญชี	 เลขทะเบียน
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บริการดานบัญชี

บริการที่ปรึกษาดานบัญชีและภาษีอากร

บริการตรวจสอบบัญชี

•   บันทึกรายการบัญชีโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
•   จัดทำงบการเงิน
•   จัดทำและนำสงแบบยื่นภาษีตางๆ
•   จัดทำงบการเงินประจำเดือนเพื่อนำเสนอผูบริหาร

บริการจัดอบรมสัมมนา
•   จัดอบรมสัมมนาภายในองคกร In house Training ดานบัญชี การเงิน ภาษีอากร BOI และการบริหารจัดการ

•   ใหคำปรึกษาเรื ่องที่เกี ่ยวของกับธุรกิจที ่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
•   ชวยดำเนินการ และสอบทานแบบขอรับการสงเสริม
•   ชวยกิจการในการเตรียมความพรอมสำหรับการเปดดำเนินการตามเงื ่อนไขของ BOI
•   ปรับปรุงโครงสรางทางบัญชีและภาษีอากรแตละรายการที่คาดวาจะมีปญหาในอนาคตและปรับปรุงใหสอดคลองกับ
    สถานการณของกิจการ
•   ใหคำปรึกษาดานบัญชี และวางแผนภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามกฎหมายที่เกี ่ยวของ

•   ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที ่รับรองทั่วไป
•   บริการตรวจสอบแบบคำขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (BOI Audit)
•   ตรวจสอบภายใน
•   ตรวจสอบความมีตัวตนของสินทรัพย
•   ตรวจสอบเฉพาะดาน เชน สินคาคงเหลือ อาคาร และอุปกรณ

บริการของเรา

บริษัท ศูนยบัญชีและภาษี จำกัด
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