ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองก้าวสู่ “ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร”
สําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ที่สนใจในวิชาชีพด้านภาษีอากร
รุ่นที่ 6 (2562)

ระยะเวลารวม 18 วัน
อบรมเสาร์อาทิตย์ (29 มิ.ย. – 1 ก.ย. 62)
นําเสนองานวันที่ 28-29 ก.ย. 2562
รับจํานวนจํากัด
แนะนําโดยผูผ้ ่านอบรม Tax
ั )
Advisor (สมาชิ กปั จจุบน
เพียง 50 ท่าน
อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร (รวม VAT)
บุคคลทั่วไป 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท

รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
ดรายละเอียดเพิ่ มเติ ม

------------------------------------------------------พิเศษสุด ลด 5,000.สมัครและชําระเงินภายใน 5 มิ.ย. 62
บุคคลทั่วไป 40,000.- สมาชิก 32,000.- (รวมVAT)
(กรณีแบ่งชําระ(เฉพาะสมาชิก) 34,000 บาท 2 งวด @ 17,000.-)
สถานที่อบรม : The Connecion (สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย www.taxauditor.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1877-8 , 086-337-0667 หรือ Email : info@taxauditor.or.th
สมาคมฯ ไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จา่ ย ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ซึ่งแก้ไขโดย ทป.101/2544

สมาคมผู้สอบบัญชี ภาษีอากรแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตร
ทีปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้ วยกฎหมายสรรพากร
"Tax Advisor" Part 1 : Revenue Code
ประจําปี 2562
วันที

เวลา

เนื อหา

สถานที : ศูนย์ ประชุ ม The Connecion สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้ าว
29 มิ.ย. 62 08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิ ด
09.00 น. - 12.15 น. - คุณสมบัติ บุคลิกภาพผูเ้ ป็ นทีปรึ กษาภาษี
- องค์ประกอบการเป็ นทีปรึ กษาภาษี
- เทคนิคการเจรจา ภาษากาย บุคลิกภาพ
- วิสัยและทัศนคติผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษา
13.15 น. - 16.30 น. - อิสระภาพทางการเงิน
- แนวคิดทางด้านการเงิน
- มุมมองด้านการเงินของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
30 มิ.ย. 62 08.00 น. - 12.15 น. - ความแตกต่างทางภาษีอากรและทางบัญชี
- Tax Accounting / การบัญชีภาษีอากร
13.15 น. - 15.30 น. จรรยาบรรณ ธุรกิจทีปรึ กษาและความเสี ยง
- จรรยาบรรณ Tax Advisor / ทีปรึ กษาภาษีอากร
- จรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
- รู้เขา รู ้เรา ธุรกิจทีปรึ กษาและการจัดการ
- ความเสี ยงและการจัดการความเสี ยง
15.30 น. - 17.00 น. การจัดทํา Power Point และการนําเสนองาน
6 ก.ค. 62 08.00 น. - 17.00 น. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
- ความรู ้เบืองต้นเกียวกับประมวลรัษฎากร
- ลําดับความสําคัญของกฎหมาย
- เทคนิคการศึกษากฎหมาย
- Tax Accounting Concept / แนวคิดการบัญชีภาษีอากร
7 ก.ค. 62 08.00 น. - 17.00 น. การวางแผนภาษีอากร
- Tax Planning Concept / แนวคิดการวางแผนภาษี
- แนวคิด วัตถุประสงค์ ขันตอนการวางแผนภาษีอากร
- Tax Mapping / แผนทีทางภาษีอากร
- Tax Mind Map / แผนทีความคิดทางภาษีอากร
- ทําไมธุรกิจควรต้องมีจดั ทําแผนภาษีและมี Tax Advisor
ตัวอย่างรายงานการวางแผนภาษีและผลงานของ Tax Advisor

วิทยากร
นายกสมาคม
อ.สุ ดารัตน์ ศรี สุรกานต์ และ ทีมงาน

อ.จักรพงษ์ เมษพันธ์

อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

อ.กัญญา สุ ทธมนัสวงศ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

สมาคมผู้สอบบัญชี ภาษีอากรแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตร
ทีปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้ วยกฎหมายสรรพากร
"Tax Advisor" Part 1 : Revenue Code
ประจําปี 2562
วันที
13 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62
4 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62

เวลา
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 12.00
13.00 น. - 17.00
09.00 น. - 16.30
09.00 น. - 16.30
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00
08.00 น. - 17.00

เนื อหา
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต่อ)
กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)
กฎหมายภาษีหกั ณ ทีจ่าย
กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
ภาษีทีดินและสิ งปลูกสร้าง และภาษีการรับมรดก
แนวทางวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายในมุมมองของผูพ้ ิพากษา
ประสบการณ์ บัญชี ภาษีอากรในวิชาชีพ
กฎหมายภาษีมูลค่าเพิม
กฎหมายภาษีมูลค่าเพิม (ต่อ)
กฎหมายภาษีมูลค่าเพิม (ต่อ)
ภาษีในมุมมองสรรพากรและ Tax Advisor / ทีปรึ กษาภาษีอากร

สถานที : ณ โรงแรม Kantary Bay Hotel Rayong จังหวัดระยอง
28 ก.ย. 62 08.00 น. -17.00 น. การนําเสนอผลงาน กรณี ศึกษา / วิพากษ์
17.00 น. -18.00 น. พิธีปิดการอบรม และ มอบวุฒิบตั ร
19.00 น. - 21.00 น. งานเลียงสังสรรค์
29 ก.ย. 62 09.00 น. - 12.00 น. สรุ ปผลการนําเสนองานและข้อแนะนํา / รับฟังความคิดเห็น
หมายเหตุ มอบวุฒิบตั ร สําหรับผูท้ ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงือนไขของโครงการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 - 13.15 น.
พักเบรคกาแฟ 2 ช่วง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.45-15.00 น.

วิทยากร
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.วิไล วัชรชัยศิริกุล / อ.ศักดิชาย ศิริรักษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์
อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์ / อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
นายกสมาคม
ทีมงานสมาคม
อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล / อ.สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์

ขั้นตอนสมัครและค่าธรรมเนียม “ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 6 (2562)
รับจํานวนจํากัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น (สมัครและชําระเงินก่อนได้สิทธิก่อน)
1. กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (กรณีสมัครสมาชิกใหม่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี – ปีละ 321 บาท (รวมVAT))
(1) Log in เข้าระบบ --> คลิกเมนู สมัครอบรม
(2) เลือก หลักสูตร “ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 6 (2562)
(3) บันทึก เลขประจําตัว (ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและข้อมูลสมาชิก)
(4) คลิก สมัครอบรม
(5) ชําระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
(6) แจ้งการชําระเงิน แนบสําเนาใบนําฝาก ทางเวบไซต์ www.taxauditor.or.th
2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
(1) Log in เข้าระบบ --> คลิกเมนู สมัครอบรม
(2) เลือก หลักสูตร “ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 6 (2562)
(3) คลิก สมัครอบรม - บันทึกเลขประจําตัว - คลิกเลือก “สมัครอบรมแบบบุคคลทั่วไป”
(4) กรอกรายละเอียด คลิก สมัครอบรม
(5) ชําระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
(6) แจ้งการชําระเงิน แนบสําเนาใบนําฝาก ทางเวบไซต์ www.taxauditor.or.th
------------------------------------------------------------------------------------** สําหรับบุคคลทั่วไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคาปกติ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
!!! สมัครและชําระเงินเต็มจํานวนภายในวัน 5 มิถุนายน 2562
(ลด 5,000.-) เหลือเพียง 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------** สําหรับสมาชิกสมาคม (ราคาพิเศษ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคา 37,000 บาท (สามหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน)
!!! สมัครและชําระเงินเต็มจํานวน ภายในวัน 5 มิถุนายน 2562
(ลด 5,000.-) เหลือเพียง 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------!!!! กรณีแบ่งชําระ 2 งวด (เฉพาะสมาชิกสมาคมเท่านั้น) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (ไม่ได้รับส่วนลดการแนะนํา)
1. งวดแรก ชําระภายในวันที่ 5 มิ.ย. 62 จํานวนเงิน 17,000 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. งวดสอง ชําระภายในวันที่ 15 ก.ค. 62 จํานวนเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------สามารถชําระเงินโดยการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมได้ดังนี้
ชื่อบัญชี “สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
1. รหัสพร้อมเพย์ 099-30000-68-688
2. ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย 4 เลขที่บญ
ั ชี 127-2-27888-3
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย โชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-39813-0
หมายเหตุ - สมาชิกสมาคมประเภทสามัญและวิสามัญ มีสิทธิได้รับส่วนลดการอบรมในอัตราเดียวกัน
พิเศษ ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ชําระเต็มจํานวน และ แจ้งก่อนการชําระงินเท่านั้น
แนะนําโดยสมาชิกสมาคมที่ผา่ นการอบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 รุ่นที่ 1-5 (แจ้งชื่อ-นามสกุล ผูแ้ นะนํา)
หมายเหตุ ผูแ้ นะนําต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมยังไม่หมดอายุ

