
หลกัสตูร "เจาะลึก..ประเด็นภาษีบคุลากรและสวัสดิการพนักงาน
วนัท ี26 พฤศจกิายน  2558   โรงแรมโกลดอ์อรค์ดิ กรุงเทพ  วภิาวดรีงัสติ

หลกัสูตร 1 วนั เนอืหาเวลา 09.00-16.00 น. 
รูปแบบการบรหิารงานบคุคลกับสวัสดกิารแรงงาน
การจัดสวัสดกิารภายในองคก์ร : สวัสดกิารดา้นสขุภาพ ความปลอดภัย ความมันคง
วันหยดุ การศกึษา เศรษฐกจิ นันทนาการ การใหค้ําปรกึษา การจัดโบนัสและสวัสดกิาร ฯลฯ
เจาะลกึ ประเด็นภาษีบคุลากรและสวัสดกิาร
1. ความสัมพันธร์ะหวา่งสทิธปิระโยชนข์องบคุลากรและพนักงาน (ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา) ฿ รายจา่ยของกจิการ(ภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล) ภาษีซอืทจีา่ยเนืองจากการจัดสวัสดกิาร (ภาษีมลูคา่เพมิ)
2. ประโยชน์เพมิ..คอือะไร เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิหรอืไม ่ตอ้งรวมคํานวณกับเงนิเดอืนหรอืไม?่ คํานวณประโยชน์เพมิอยา่งไร?
3. คลคีลายประเด็น กับภาษีทเีกยีวขอ้ง เชน่ ใหพ้นักงานอยูบ่า้นโดยไมเ่สยีคา่เชา่ / ใหพ้นักงานไดใ้ชนํ้าประปาและไฟฟ้าของ
นายจา้ง / จา่ยคา่เบยีประกันชวีติใหพ้นักงานและกรรมการ / จัดอาหารใหพ้นักงานระหวา่งเวลาทํางาน/ จัดซอื Notebook และ
โทรศัพทม์อืถอื I Phone ใหพ้นักงานและกรรมการ / จา่ยเงนิชว่ยการศกึษาบตุรพนักงาน /จัดทอ่งเทยีวทัศนาจรใหพ้นักงาน / ให ้
พนักงานและกรรมการไปดงูานตา่งประเทศ/ มอบเงนิรางวัลตอบแทนพนักงานททํีางานครบตามกําหนด / มอบของขวัญวันเกดิให ้
พนักงาน / มอบเงนิชว่ยงานศพชว่ยงานสมรส/ จัดใหม้ศีนูยเ์ลยีงเด็กเลยีงดบูตุรของพนักงาน / จัดการศกึษานอกเวลาใหพ้นักงาน/ 
จัดสวัสดกิารเงนิกูด้อกเบยีตาํเพอืซอืรถยนต/์ เงนิทดแทนเงนิชดเชยทพีนักงานไดรั้บตามกฎหมายแรงงาน / เงนิหรอืผลประโยชน์ที
พนักงานไดรั้บจากกองทนุสาํรองเลยีงชพี / คา่เบยีเลยีง คา่พาหนะ/คา่เดนิทาง /คา่รักษาพยาบาล/ คา่เครอืงแบบพนักงาน/ แจกหุน้
ขายหุน้ใหพ้นักงาน/ใหพ้นักงานหรอืกรรมการเป็นสมาชกิสนามกลอฬ Sport Club และ Member club / ใหท้นุพนักงานเรยีนตอ่ใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศ /มอบของขวัญปีใหมใ่หพ้นักงาน/ มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหพ้นักงาน / เบยีขยันตอบแทนการทํางาน/
เงนิรางวัลในการปรับปรงุการทํางาน/ ทําบญุปีใหมป่ระจําปี/จัดรถรับสง่พนักงาน/ จัดรถยนตป์ระจําตําแหน่ง /คา่จา้งเหมาพนักงานขับ
รถยนตผ์ูบ้รหิาร /ตังกองทนุใหพ้นักงานกูย้มืซอืรถยนตโ์ดยไมค่ดิดอกเบยี หรอืดอกเบยีตํา /ขายสนิคา้ตํากวา่ทนุใหพ้นักงาน/ คา่
นํามัน คา่ทางดว่น สําหรับรถยนตข์องพนักงานทนํีามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน และอนื ๆ  อกีมากมาย
4. นายจา้งจะตอ้งหักภาษี ณ ทจีา่ยอยา่งไร? ถงึจะถูกตอ้งไมม่ภีาระทังนายจา้งและพนักงาน
- จา่ยเทา่กันทกุเดอืน ดเูหมอืนง่าย แตจ่รงิหรอื  - ไมรู่ว้า่จะตอ้งจา่ยอกีเทา่ไร และไมรู่ว้า่จะตอ้งจา่ยอกีเมอืไรแลว้จะหักกันอยา่งไร
- จา่ยคา่ลว่งเวลา ปรับเงนิเดอืน จา่ยโบนัส ตอ้งหักเพมิในเดอืนไหน แลว้คํานวณอยา่งไร
- นายจา้งหักเกนิ หรอืไมต่อ้งหักแตถุ่กหัก แลว้พนักงานจะทําอยา่งไร แลว้ใครเป็นคนขอคนื
5. คา่ลดหยอ่น คอือะไร ลกูจา้ง (เจา้ของสทิธ)ิ และนายจา้ง (ผูม้หีนา้ทหัีกภาษี) เขา้ใจดแีลว้หรอืยัง
- บตุรเธอ บตุรฉัน บตุรเรา แลว่ไหนจะบตุรบญุธรรม ดวูุน่วาย แตไ่มว่า้วุน้ถา้เขา้ใจ
- ประกันชวีติไมพ่อตอ้งเพมิประกันชวีติแบบบํานาญดว้ย ถงึจะเจง่  - ประกันสขุภาพ ซอือยา่งไร ซอืใหใ้คร หักได ้หักไมไ่ด ้
- กูก้ับใคร? กูอ้ยา่งไร? ถงึจะหักดอกเบยีเงนิกุย้มืได ้        - บรจิาคอยา่งไร? นอกจากไดบ้ญุ แลว้ยังไดช้อืวา่"ฉลาด"
- กองทนุสํารองเลยีงชพี กองทนุประกันสังคม RMF , LTF มากมายหลายกอง
- เลยีงดบูดิามารดา "กตัญ "ู ทไีมเ่คยเสยีเปลา่“       - ผูพ้กิาร "ผูท้พุพลภาพ" หนงึในหัวใจในการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสังคม
หวัข้อการอบรม(ตอ่) 
6. เจาะลกึ เคล็ด (ไม)่ลับ..คํานวณเงนิไดเ้พราะเหตอุอกจากงาน
- เงนิไดเ้พราะเหตอุอกจากงาน มกีปีระเภท แบง่กันอยา่งไร   -ไดรั้บเงนิกอ้นจากนายจา้ง แตจ่า่ยปีถัดจากปีทอีอกจากงานจะตอ้งหรอื
ควรตอ้งเสยีภาษีอยา่งไร                                               - ควรจะแยกคํานวณหรอืจะรวมคํานวณ จะรูไ้ดอ้ยา่งไร
- ผลประโยชน์จากกองทนุสํารองเลยีงชพี และเงนิชดเชยตอ้งเสยีภาษีหรอืไม ่ถา้ยกเวน้จะยกเวน้ไดเ้ทา่ไร
** Update ภาษีใหมท่น่ีาสนใจ กับหลักเกณฑง์่ายๆ ทน่ีาตดิตาม (พรก.18/ม.57ฉ)
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรับเงนิปันผลทไีดจ้ากกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน (Infrastructure fund : Infrafund) และหลักเกณฑก์าร
ยกเวน้ภาษีมลูคา่เพมิ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป็ สําหรับการโอนทรัพยส์นิของ Infra Fund (พรฎ 544 และประกาศกําหนด
หลักเกณฑก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดจ้ากกองทนุรวมโครงสรา้งพนืฐาน (Infrastructure fund) ลว. 7 ม.ีค 2556)
- ลดอัตราภาษีสําหรับเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ (พรฎ.566)
- การยกเวน้ภาษีใหแ้ก ่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมอืง (พรฎ.567)
- มาตรการยกเวน้ภาษีใหแ้กก่ลุม่ประชาชนทรัีบจัดทําอาหารเพอืชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณอ์ทุกภัย ปี 2554 (พรฎ568)
- กําหนดขอ้ความในใบเพมิหนี/ ใบลดหนี ใบกํากับภาษี และรายงาน VAT (เลข 13 หลัก "สํานักงานใหญ่" หรอื "สาขาท.ี.. ทซีอืหรอื
ขายสนิคา้ (บังคับใช ้1 มค. 2558) (ประกาศ VAT 194-197 แกไ้ขเพมิเตมิโดยประกาศ VAT 199-202)
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรับเงนิไดเ้ทา่จํานวนเงนิทไีดรั้บจากรัฐบาล เพอืนําไปใชใ้นการป้องกันอทุกภัยกับวาตภัยอัคคภัีย หรอืภัย
ธรรมชาต ิ(พรก.570)
- ยกเวน้ภาษีธุรกจิเฉพาะกรณีบรษัิทในเครอืเดยีวกันใหกู้ย้มืเงนิกันเอง และยกเวน้ภาษีธุรกจิ เฉพาะกรณีนําเงนิกองทนุออกให ้
พนักงานทเีป็นสมาชกิกูย้มื (พรฎ.571)
- ลดอัตราภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาจากอัตราสงูสดุจาก 37% เหลอื 35% (พรฎ.575๗)
ทกุทา่นถาม อาจารยต์อบคําถามทคีา้งคาใจ ทกุปัญหา
สอบถามและสํารองที
Tel: 086-3394326,02-4646524      Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail: info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com



หลกัสตูร "เจาะลึก..ประเดน็ภาษีบุคลากรและสวัสดกิารพนักงาน

ราคาปกตทิา่นละ 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,066 บาท

สมัครกอ่นวันท ี22 พฤศจกิายน 2558            ทา่นละ 3,300 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

        
       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299 เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธุรการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง

โดย...อาจารยส์งิหต์กิร ทวพิฒัน์

ผูช้าํนาญการ-นักวชิาการบรรยายภาษีอากร


