
 

  

สัมมนาผู้จัดการฝา่ยบัญชีของบริษัทในนคิมอุตสาหกรรม 
พื้นที่จงัหวัดชลบุรี และระยอง ประจ าปี 2559 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 

เคพีเอม็จี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมงาน “สัมมนาส าหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี” ของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรม พื้นที่จงัหวัดชลบุรี และระยอง โดยมวีัตถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางดา้นบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย 
โดยการสัมมนาประจ าป ี2559 จะจัดขึ้นในวนัที่ 21 และ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เคป ราชา อ าเภอศรีราชา
จังหวดัชลบุรี โดยหัวข้อการสัมมนามดีังนี ้
 

1. ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีผลบังคับใชใ้นปี 2559  

ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินงวดปี 2559 

2. เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร (สรรพากรและศุลกากร) เกีย่วกับการส่งเสริมการลงทุน 

3. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  

ทั้งด้านภาษีเงินได้นิติบคุคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

4. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบัญชี 
 

การสัมมนาครั้งนีจ้ัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้ารว่มฟงัการสัมมนาสามารถเก็บชัว่โมงผู้ท าบญัชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวชิาบัญชี 2 ชั่วโมง และวชิาอื่นๆ 4.5 ชั่วโมง ของแต่ละ โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจง้ให้ท่าน
ทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถส ารองที่นั่งลว่งหน้าตามรายละเอียดการสมัครท่ีแนบมา 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ และ หวงัเปน็อย่างยิ่งว่าทา่นจะให้เกยีรติส่งพนักงานของท่านเข้ารว่มฟงัการสัมมนาครัง้นี้ 

ขอแสดงความนับถือ  
 

 
 

นายวนิิจ ศิลามงคล 

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
เคพีเอม็จี ประเทศไทย เมียนมาร ์และลาว  

 

ก าหนดการสัมมนา 



เวลา รายละเอียดเนือ้หาและขอบเขต ผู้บรรยาย 

8:45-10:15น. 

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีผลบังคับใชใ้นปี 2559 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการ 
เงินงวดปี 2559 

คุณบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ 

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง  

10:30-11:00 น. 

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ต้องมี

ในการประกอบวิชาชีพบัญช ี

คุณบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ 

11:00-12:00 น. 

เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร 
(สรรพากรและศุลกากร) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทนุ 
 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์ 
 การควบคุมสินคา้คงเหลือ 

คุณวิสุทธิ์ อภิรักส์ 
คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ ์
คุณสิริอร แซ่เล่ียว และ 
คุณโสภณ 
 ดุลยรัศม ี

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00-15:00 น. 

เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร 
(สรรพากรและศุลกากร) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทนุ (ต่อ) 
 การจดัการส่วนสูญเสียและเศษซาก 
 การเปิดด าเนินการโครงการ 
 การจา่ยเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

  คุณวิสุทธิ์ อภิรักส์ 
  คุณวรรัตน์  ศักดิ์มานะฤทธิ ์
  คุณสิริอร แซ่เล่ียว และ 
  คุณโสภณ ดุลยรัศมี 

15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารว่าง  

15:15-16:45 น. 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
ทั้งด้านภาษีเงินได้นิติบคุคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ ์

 

สถานที ่

ห้องประชุม โรงแรม เคป ราชา, อ าเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี (แผนท่ีตามแนบ)   
กลุ่มที่ 1 วันท่ี 21 กันยายน 2559 
กลุ่มที่ 2 วันท่ี 22 กันยายน 2559 
ท่านสามารถน ารถมาจอดได้ทีจ่อดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถน าบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ  
เพื่อยกเว้นคา่จอดรถได้ตลอดทัง้วัน 

  
วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา 

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทาง 
Website โดยเลือกลงทะเบยีนในวันท่ีท่านต้องการ 

กลุ่มที่ 1 วันท่ี 21 กันยายน 2559: คลกิทีน่ี ่
กลุม่ที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2559 : คลิกทีน่ี ่

ผู้ประสานงาน คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ ์ คุณมินทร์ตรา ขอนกลาย 
โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 02 677 2502 02 677 2668 
E-mail kpmgacademy@kpmg.co.th 

 
 

http://www.caperacha.com/pdf/map_caperacha.pdf
https://www.kpmgthailand.com/KPMGInvitation/FrontEnd/Registration.aspx?hd=vkUghpQ5Qmk=
https://www.kpmgthailand.com/KPMGInvitation/FrontEnd/Registration.aspx?hd=H7VRtNKfye0=


วิธีการช าระเงนิ  

การช าระเงินค่าสัมมนา ส าหรับค่าสัมมนา 1,600 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลคา่เพิม่แล้ว) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน 
และอาหารวา่งตลอดการสัมมนาแล้ว ท้ังนี้ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต ์
 

ตัวอย่างจ านวนเงินทีต่้องช าระ 

  1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 
ค่าสัมมนา  1,495.33   2,990.65   4,485.98   5,981.31  
VAT  104.67   209.35   314.02   418.69  
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (44.86)  (89.72)  (134.58)  (179.44) 
จ านวนเงินท่ีต้องช าระ  1,555.14   3,110.28   4,665.42   6,220.56  

 

เพื่อความสะดวก กรุณาช าระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันโดยทา่นสามารถช าระเงนิ ด้วยเชค็  
หรือ โอนเงนิ ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีด้านล่าง และกรุณาแฟกซ์หรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบนามบัตรท่ีอยู่ 
มาที่อีเมล์ kpmgacademy@kpmg.co.th เพื่อจัดท าใบเสร็จรับเงนิก่อนวันสัมมนา 
 

ชื่อบัญชี บริษทั ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด A/C Name: KPMG Phoomchai Tax Ltd. 
ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร ์ Bank Name: Krungthai Bank - Siam Square  
เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 052-1-31325-2 A/C no.: Savings Account 052-1-31325-2 

       
กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (3%) โดยผู้ถูกหักภาษีคือ  
 

บริษัท ส านักภาษี เคพเีอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด - ส านักงานใหญ่ KPMG Phoomchai Tax Ltd. – Head Office 
ชั้น 49 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์     Empire Tower, 49th Floors 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 1 South Sathorn Road, 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120           Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 010-5545-103618 Tax ID 010-5545-103618 

 

 
 

 

 

www.twitter.com/KPMG_TH 
www.youtube.com/KPMGinThailand 
www.facebook.com/KPMGinThailand 

 

 
  

 
kpmg.com/app 

 

  

Privacy | Legal 
 
© 2016 KPMG Phoomchai Tax Co.,Ltd. a Thai limited liability company and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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