
 

  

สัมมนาผูจัดการฝายบัญชีของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทย 

คร้ังที ่2 ประจําป 2559 
วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญทานเขารวมงาน “สัมมนาสําหรับผูจัดการฝายบัญชี” โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือ

เผยแพรความรูทางดานบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดาํเนินธุรกิจ อยางเปนประจําในทุกทุกป โดย

การสัมมนาคร้ังท่ี 2 ของป 2559 จะจัดขึ้นในวนัที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม The Okura Prestige 

Hotel ถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร โดยหัวขอการสัมมนามดีังน้ี 
 

1. การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในอนาคต 

2. ประเด็นปญหาทางบัญชีท่ีพบบอยท่ีเกี่ยวกับ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินอ่ืนท่ีเกีย่วของกับสินทรัพย 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัทํางบการเงินเพ่ือใหเกดิความถูกตอง และรวดเร็ว (Quality Close) 

4. การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในสวนของภาษเีงินไดนิติบุคคล  

และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาชวงคร่ึงปหลัง ของป 2559  

5. การเปล่ียนแปลงกฎหมายดานธรุกิจท่ีนาสนใจ 

6. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี
 

การสัมมนาคร้ังน้ีจัดเปนภาษาไทย โดยผูเขารวมฟงการสัมมนาสามารถเก็บชัว่โมงผูทําบัญชี (CPD) และชั่วโมงผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตได โดยเปนวชิาบัญชี 4.50 ชั่วโมง และวิชาอ่ืนๆ 2 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจงใหทานทราบ

ภายในวันสัมมนา ผูท่ีสนใจสามารถสํารองท่ีน่ังลวงหนาตามรายละเอียดการสมัครท่ีแนบมา 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ หวงัเปนอยางยิ่งวาทานจะใหเกยีรติสงพนักงานของทานเขารวมฟงการสัมมนาคร้ังน้ี 

ขอแสดงความนับถือ  
 

 
 

นายวนิิจ ศิลามงคล 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร และลาว  

 



กําหนดการสัมมนา 

เวลา รายละเอยีดเนื้อหาและขอบเขต ผูบรรยาย 

8:45 – 09:15 การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยในอนาคต คุณธรากร หทัยเจรญิลาภ 

09:15 – 10:15 
ประเดน็ปญหาทางบัญชีทีพ่บบอยที่เกีย่วกับ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรพัย 

คุณธรากร หทัยเจรญิลาภ 

คุณฐปนันท กระแสร 

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารวาง 
 

10:30 – 11:30 
ประเดน็ปญหาทางบัญชีทีพ่บบอยที่เกีย่วกับ ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของกับสินทรพัย (ตอ) 

คุณธรากร หทัยเจรญิลาภ 

คุณฐปนันท กระแสร 

11:30 – 12:00 

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

• ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีตองมีในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี 

คุณฐปนันท กระแสร 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13:00 – 14:30 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาํงบการเงนิ 

เพื่อใหเกดิความถกูตอง และรวดเร็ว (Quality Close) 

• ปญหาและความทาทายในการจัดทํางบการเงิน 

• แนวทางการจัดทํางบการเงินใหถูกตองและรวดเร็ว 

คุณธิดารตัน ฉิมหลวง 

14:30 – 15:15 

การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร ในสวนของ

ภาษีเงินไดนิตบิุคคล และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาชวงครึง่ปหลัง ของ

ป 2559 และการเปล่ียนแปลงกฎหมายดานธุรกิจที่นาสนใจ 

คุณวรรัตน ศักด์ิมานะฤทธิ ์

คุณสิรอิร แซเลี่ยว 

15:15 – 15:30 พักรับประทานอาหารวาง 
 

15:30 – 16:45 

การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร ในสวนของ

ภาษีเงินไดนิตบิุคคล และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาชวงครึง่ปหลัง ของ

ป 2559 และการเปล่ียนแปลงกฎหมายดานธุรกิจที่นาสนใจ (ตอ) 

คุณวรรัตน ศักด์ิมานะฤทธิ ์

คุณสิรอิร แซเลี่ยว 

 
สถานที ่

ช้ัน 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีตามแนบ)   

กลุมที่ 1 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

กลุมที่ 2 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

ทานสามารถนํารถมาจอดไดท่ีจอดรถของโรงแรม โดยทานสามารถนําบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถ  

เพ่ือยกเวนคาจอดรถไดตลอดท้ังวัน 
 
วิธีการสมัครเขารวมการสัมมนา 

ลงทะเบียนผานระบบลงทะเบียนออนไลน ทาง 

Website โดยเลือกลงทะเบียนในวันท่ีทานตองการ 

กลุมท่ี 1 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 : คลิกทีน่ี ่

กลุมท่ี 2 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 : คลิกทีน่ี ่

ผูประสานงาน คุณศิริประกาย สุนทโรทก คุณมณีวัลย ชมโพธิ ์

โทรศัพทติดตอหมายเลข 02 677 2278 02 677 2502 

E-mail KPMGacademy@kpmg.co.th 

 

 

http://www.okurabangkok.com/d/okura/media/map_for_website_TH.pdf
https://www.kpmgthailand.com/KPMGInvitation/FrontEnd/Registration.aspx?hd=aYcX0rwtyV4=
https://www.kpmgthailand.com/KPMGInvitation/FrontEnd/Registration.aspx?hd=RnFhWYzr*2Y=
mailto:kpmgacademy@kpmg.co.th


 

วิธีการชําระเงนิ  

การชาํระเงินคาสัมมนา สําหรับคาสัมมนา 3,000 บาทตอทาน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) โดยราคาน้ีรวมคาอาหารกลางวัน 

และอาหารวางตลอดการสัมมนาแลว ท้ังน้ีคาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200 เปอรเซ็นต 
 

ตัวอยางจํานวนเงินทีต่องชาํระ 

  1 ทาน 2 ทาน 3 ทาน 4 ทาน 

คาสัมมนา 2,803.74  5,607.48  8,411.21  11,214.95  

VAT 196.26  392.52 588.79  785.05  

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  (84.11) (168.22) (252.34) (336.45) 

จํานวนเงินท่ีตองชาํระ 2,915.89 5,831.78  8,747.66  11,663.55  
 

เพ่ือความสะดวก กรุณาชาํระเงินลวงหนากอนการสัมมนาอยางนอย 3 วันโดยทานสามารถชาํระเงนิดวยเช็ค หรือโอนเงินตาม

รายละเอียดเลขท่ีบัญชดีานลาง และกรุณาแฟกซหรือสแกนเอกสารการโอนเงิน พรอมแนบนามบัตรท่ีอยูเพ่ือจดัทํา

ใบเสร็จรับเงินกอนวันสัมมนา 
 

ชื่อบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั A/C Name: KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

ธนาคารกรุงไทย สาขา สยามสแควร Bank Name: Krungthai Bank-Siam Square Branch 

เลขท่ีบัญชี ออมทรัพย 052-1-31326-0 A/C no.: Savings Account 052-1-31326-0 
       

กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย (3%) โดยผูถูกหักภาษีคือ  
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั –สํานกังาน

ใหญ 

KPMG Phoomchai Audit Ltd.–Head Office 

ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  Empire Tower, 50th - 51st Floors 

1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 1 South Sathorn Road, 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 010-5545-103634 Tax ID 010-5545-103634 
 

 

 

 

 

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

 

 
  

 
kpmg.com/app 
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