
หลกัสตูร "เจาะลึก..ประเดน็ภาษีบคุลากรและสวสัดิการพนักงาน
วนัที ่14 มกราคม 2559   โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23

หลกัสตูร 1 วนั เนือ้หาเวลา 09.00-16.00 น. 
รูปแบบการบรหิารงานบคุคลกบัสวสัดกิารแรงงาน
การจัดสวสัดกิารภายในองคก์ร : สวสัดกิารดา้นสขุภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง
วนัหยดุ การศกึษา เศรษฐกจิ นันทนาการ การใหคํ้าปรกึษา การจัดโบนัสและสวสัดกิาร ฯลฯ
เจาะลกึ ประเด็นภาษีบคุลากรและสวสัดกิาร
1. ความสมัพันธร์ะหวา่งสทิธปิระโยชนข์องบคุลากรและพนักงาน (ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา) ฿ รายจา่ยของกจิการ(ภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล) ภาษีซือ้ทีจ่า่ยเนือ่งจากการจัดสวัสดกิาร (ภาษีมลูคา่เพิม่)
2. ประโยชนเ์พิม่..คอือะไร เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิหรอืไม ่ตอ้งรวมคํานวณกบัเงนิเดอืนหรอืไม่? คํานวณประโยชนเ์พิม่อยา่งไร?
3. คลีค่ลายประเด็น กบัภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ใหพ้นักงานอยูบ่า้นโดยไมเ่สยีคา่เชา่ / ใหพ้นักงานไดใ้ชน้ํ้าประปาและไฟฟ้าของ
นายจา้ง / จา่ยคา่เบีย้ประกนัชวีติใหพ้นักงานและกรรมการ / จัดอาหารใหพ้นักงานระหวา่งเวลาทํางาน/ จัดซือ้ Notebook และ
โทรศพัทม์อืถอื I Phone ใหพ้นักงานและกรรมการ / จา่ยเงนิชว่ยการศกึษาบตุรพนักงาน /จัดทอ่งเทีย่วทศันาจรใหพ้นักงาน / ให ้
พนักงานและกรรมการไปดงูานตา่งประเทศ/ มอบเงนิรางวลัตอบแทนพนักงานทีทํ่างานครบตามกําหนด / มอบของขวญัวนัเกดิให ้
พนักงาน / มอบเงนิชว่ยงานศพชว่ยงานสมรส/ จัดใหม้ศีนูยเ์ลีย้งเด็กเลีย้งดบูตุรของพนักงาน / จัดการศกึษานอกเวลาใหพ้นักงาน/ 
จัดสวสัดกิารเงนิกูด้อกเบีย้ตํา่เพือ่ซือ้รถยนต/์ เงนิทดแทนเงนิชดเชยทีพ่นักงานไดรั้บตามกฎหมายแรงงาน / เงนิหรอืผลประโยชนท์ี่
พนักงานไดรั้บจากกองทนุสํารองเลีย้งชพี / คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ/คา่เดนิทาง /คา่รักษาพยาบาล/ คา่เครือ่งแบบพนักงาน/ แจกหุน้
ขายหุน้ใหพ้นักงาน/ใหพ้นักงานหรอืกรรมการเป็นสมาชกิสนามกลอฬ Sport Club และ Member club / ใหท้นุพนักงานเรยีนตอ่ใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศ /มอบของขวญัปีใหมใ่หพ้นักงาน/ มอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหพ้นักงาน / เบีย้ขยันตอบแทนการทํางาน/
เงนิรางวลัในการปรับปรุงการทํางาน/ ทําบญุปีใหมป่ระจําปี/จัดรถรับสง่พนักงาน/ จัดรถยนตป์ระจําตําแหน่ง /คา่จา้งเหมาพนักงานขบั
รถยนตผ์ูบ้รหิาร /ตัง้กองทนุใหพ้นักงานกูย้มืซือ้รถยนตโ์ดยไมค่ดิดอกเบีย้ หรอืดอกเบีย้ตํา่ /ขายสนิคา้ตํา่กวา่ทนุใหพ้นักงาน/ คา่
น้ํามัน คา่ทางดว่น สาํหรับรถยนตข์องพนักงานทีนํ่ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน และอืน่ ๆ อกีมากมาย
4. นายจา้งจะตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่า่ยอยา่งไร? ถงึจะถกูตอ้งไมม่ภีาระทัง้นายจา้งและพนักงาน
- จา่ยเทา่กนัทกุเดอืน ดเูหมอืนงา่ย แตจ่รงิหรอื - ไมรู่ว้า่จะตอ้งจา่ยอกีเทา่ไร และไมรู่ว้า่จะตอ้งจา่ยอกีเมอืไรแลว้จะหักกนัอยา่งไร
- จา่ยคา่ลว่งเวลา ปรับเงนิเดอืน จา่ยโบนัส ตอ้งหักเพิม่ในเดอืนไหน แลว้คํานวณอยา่งไร
- นายจา้งหักเกนิ หรอืไมต่อ้งหักแตถ่กุหัก แลว้พนักงานจะทําอยา่งไร แลว้ใครเป็นคนขอคนื
5. คา่ลดหยอ่น คอือะไร ลกูจา้ง (เจา้ของสทิธิ)์ และนายจา้ง (ผูม้หีนา้ทีห่ักภาษี) เขา้ใจดแีลว้หรอืยัง
- บตุรเธอ บตุรฉัน บตุรเรา แลว่ไหนจะบตุรบญุธรรม ดวูุน่วาย แตไ่มว่า้วุน้ถา้เขา้ใจ
- ประกนัชวีติไมพ่อตอ้งเพิม่ประกนัชวีติแบบบํานาญดว้ย ถงึจะเจง่ - ประกนัสขุภาพ ซือ้อยา่งไร ซือ้ใหใ้คร หักได ้หักไมไ่ด ้
- กูก้บัใคร? กูอ้ยา่งไร? ถงึจะหักดอกเบีย้เงนิกุย้มืได ้        - บรจิาคอยา่งไร? นอกจากไดบ้ญุ แลว้ยังไดช้ือ่วา่"ฉลาด"
- กองทนุสาํรองเลีย้งชพี กองทนุประกนัสงัคม RMF , LTF มากมายหลายกอง
- เลีย้งดบูดิามารดา "กตญั�"ู ทีไ่มเ่คยเสยีเปลา่“       - ผูพ้กิาร "ผูท้พุพลภาพ" หนึง่ในหัวใจในการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม
หวัขอ้การอบรม(ต่อ)
6. เจาะลกึ เคล็ด (ไม)่ลบั..คํานวณเงนิไดเ้พราะเหตอุอกจากงาน
- เงนิไดเ้พราะเหตอุอกจากงาน มกีีป่ระเภท แบง่กนัอยา่งไร   -ไดรั้บเงนิกอ้นจากนายจา้ง แตจ่า่ยปีถัดจากปีทีอ่อกจากงานจะตอ้งหรอื
ควรตอ้งเสยีภาษีอยา่งไร                                               - ควรจะแยกคํานวณหรอืจะรวมคํานวณ จะรูไ้ดอ้ยา่งไร
- ผลประโยชนจ์ากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี และเงนิชดเชยตอ้งเสยีภาษีหรอืไม ่ถา้ยกเวน้จะยกเวน้ไดเ้ทา่ไร
** Update ภาษีใหมท่ีน่่าสนใจ กบัหลกัเกณฑง์า่ยๆ ทีน่่าตดิตาม (พรก.18/ม.57ฉ)
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรับเงนิปันผลทีไ่ดจ้ากกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure fund : Infrafund) และหลกัเกณฑก์าร
ยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ และอากรแสตมป็ สาํหรับการโอนทรัพยส์นิของ Infra Fund (พรฎ 544 และประกาศกําหนด
หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดจ้ากกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure fund) ลว. 7 ม.ีค 2556)
- ลดอตัราภาษีสาํหรับเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ (พรฎ.566)
- การยกเวน้ภาษีใหแ้ก ่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรงทางการเมอืง (พรฎ.567)
- มาตรการยกเวน้ภาษีใหแ้กก่ลุม่ประชาชนทีรั่บจัดทําอาหารเพือ่ชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัย ปี 2554 (พรฎ568)
- กําหนดขอ้ความในใบเพิม่หนี/้ ใบลดหนี ้ใบกํากบัภาษี และรายงาน VAT (เลข 13 หลกั "สาํนักงานใหญ"่ หรอื "สาขาที.่.. ทีซ่ือ้หรอื
ขายสนิคา้ (บงัคบัใช ้1 มค. 2558) (ประกาศ VAT 194-197 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศ VAT 199-202)
- ยกเวน้ภาษีเงนิไดส้าํหรับเงนิไดเ้ทา่จํานวนเงนิทีไ่ดรั้บจากรัฐบาล เพือ่นําไปใชใ้นการป้องกนัอทุกภัยกบัวาตภัยอคัคภีัย หรอืภัย
ธรรมชาต ิ(พรก.570)
- ยกเวน้ภาษีธรุกจิเฉพาะกรณีบรษัิทในเครอืเดยีวกนัใหกู้ย้มืเงนิกนัเอง และยกเวน้ภาษีธรุกจิ เฉพาะกรณีนําเงนิกองทนุออกให ้
พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิกูย้มื (พรฎ.571)
- ลดอตัราภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาจากอตัราสงูสดุจาก 37% เหลอื 35% (พรฎ.575๗)
ทกุทา่นถาม อาจารยต์อบคําถามทีค่า้งคาใจ ทกุปัญหา
สอบถามและสาํรองที่
Tel: 086-3394326,02-4646524      Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail: info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com
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หลกัสตูร "เจาะลึก..ประเดน็ภาษีบคุลากรและสวสัดิการพนักงาน

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมัครกอ่นวนัที ่7 มกราคม 2558 ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้

ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์สาํหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท....................................................................................................................................

1. ชือ่................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

โทรศพัท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299 เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4 เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
เพือ่เป็นหลักฐานในการสํารองทีน่ั่ง

โดย...อาจารยศ์ภุชยั  บํารงุศรี

ผูช้าํนาญการ-นักวชิาการบรรยายภาษีอากร
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