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หลกัสตูร มาตรการและสทิธปิระโยชนท์างภาษี

ทีส่ําคญัสําหรบัปี 2562

วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 โรงแรมบเูลอวาร ์โฮเทล สขุมุวทิ 5
หลกัสตูร 1 วนั เวลา 09:00 – 16:30 น.
•ภาระภาษีสนิทรัพยด์จิทัิล (ครปิโทเคอรเ์รนซ ี& โทเคนดจิทัิล)
•มาตราการภาษีเพือ่ป้องกนัการถา่ยโอนกําไร (Transfer Pricing : TP)
•หลักเกณฑ ์e - Tax Invoice & e – Receipt และ e – Tax Invoice by Email
•รายงานธรุกรรมทีม่ลีักษณะเฉพาะ : Third Party Information (การฝากหรอืรับโอนเงนิตัง้แต ่3,000 ครัง้ 
และการฝากหรอืรับโอนเงนิตัง้แต ่400 ครัง้ โดยมยีอดรวมตัง้แต ่2,000,000 บาท)
•ภาระภาษีของ “กองทนุรวม” และการลงทนุในตราสารหนีผ้า่นกองทนุรวม
•การชาํระอากรเป็นตัวเงนิสําหรับตราสารอเิล็กทรอนกิส ์: e – stamp
•สรปุมาตรการสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารทัง้ระบบ ทัง้ในสว่นตัวของผูพ้กิารเอง  นายจา้ง เจา้ของ
สถานประกอบการ ผูด้แูล ผูจั้ดสิง่อํานวยความสะดวก ตลอดจนภาระภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิการตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
•สรปุมาตรการภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําประกนัภัย เชน่ การหักลดหยอ่นประกนัชวีติ ประกนัแบบบํานาญ ประกนัสขุภาพ
ของผูม้เีงนิไดแ้ละของบดิามารดา
•สรปุมาตรการและสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานและลกูจา้ง
•สรปุสทิธปิระโยชนท์างภาษีสําหรับรายจา่ย 1 เทา่ 2 เทา่ 3 เทา่ และรอ้ยละ 100
•มาตรการภาษีทีต่อบโจทยส์งัคมผูส้งูอาย ุเชน่ การหักลดหยอ่นบตุรคนทีส่อง การหักลดหยอ่นคา่ฝากครรภ ์
คา่คลอดบตุร รายจา่ยจา้งผูส้งูอายเุขา้ทํางาน ฯลฯ
•มาตรการสนับสนุน EEC โดยการลดอตัราภาษีเงนิไดใ้หก้บัผูม้คีวามสามารถสงู (ผูบ้รหิาร/ผูเ้ชีย่วชาญ/นักวจัิย)
•มาตรการภาษีสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยการยกเวน้ภาษีใหก้บัผูล้งทนุ (Angel Invetor)
•มาตรการภาษีสนับสนุนการใชบ้ตัรอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ภาษีจากคา่ธรรมเนยีมสว่นลดรา้นคา้ : MDR)
•มาตรการภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ซือ้ คา่จา้ง หรอืคา่บรกิาร โปรแกรมคอมพวิเตอร์
•สทิธปิระโยชนท์างภาษีสําหรับรายจา่ยในการจัดตัง้สถานรับเลีย้งเด็ก หรอืศนูยรั์บเลีย้งเด็กในสถานประกอบการ
•มาตรการภาษีสําหรับรายจา่ยเพือ่การพัฒนาการชาํระเงนิผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์
•สทิธปิระโยชนท์างภาษีกรณีบรจิาคกองทนุสนับสนุนการวจัิย
•สทิธปิระโยชนท์างภาษีสําหรับการบรจิาคใหส้ถานพยาบาล
•สทิธปิระโยชนท์างภาษีสําหรับการบรจิาคใหส้ถานสถานศกึษา โรงเรยีนเอกชน หรอืสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
•สทิธปิระโยชนท์างภาษีกรณีบรจิาคกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
•มาตรการทางภาษีสนับสนุนการเขา้ถงึขอ้มลูความรูสํ้าหรับคา่ซือ้หนังสอื หรอืคา่บรกิารหนังสอืผา่นอนิเทอรเ์น็ต
•มาตรการทางภาษีเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย “คา่ซือ้บา้นหลังแรก”

ประโยชน ์ความสําคญั สิง่ทีจ่ะไดร้บัจากหลกัสตูร
•ทําใหท้ราบถงึ หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ของมาตรการภาษีในเรือ่งตา่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงรายจา่ยทาง
ภาษีได ้2 เทา่ 3 เทา่ หรอืรอ้ยละ 100 แลว้แตก่รณี เพือ่การวางแผนภาษีอากรของธรุกจิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม
•กจิการในรปูของนติบิคุคลสามารถวางแผนรายจา่ยเพือ่การดําเนนิงาน บรหิารจัดการและสวัสดกิารโดยไดรั้บสทิธิ
ประโยชนท์างภาษีไดใ้นคราวเดยีวกนั
•เพือ่หักรายการลดหยอ่นหรอืยกเวน้ทางภาษีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และทําใหม้ภีาระภาษีทีต่อ้งชาํระลดนอ้ยลง
•ทําใหท้ราบถงึหลักเกณฑแ์ละภาระทางภาษีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในสนิทรัพยด์จิทัิล
•ทําใหร้าบถงึหลักเกณฑท์างภาษียคุใหมต่ามยทุธศาสตรช์าตไิทยแลนด ์4.0
•ทําใหท้ราบถงึหลักเกณฑท์างภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิการทางอเิล็กทรอนกิส์
•กรณีบคุคลธรรมดา สามารถนําหลักการทางภาษีปี 2562 ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หักรายการลดหยอ่นหรอืยกเวน้ทางภาษีได ้
อยา่งถกูตอ้ง และทําใหม้ภีาระภาษีทีต่อ้งชาํระลดนอ้ยลง

วทิยากร อาจารยศ์ภุชยั  บํารงุศรี
นติกิรชาํนาญการ  สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร
ประสบการณ์ การปฏบิตังิาน วทิยากร และอาจารยพ์เิศษดา้นภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร มาตรการและสทิธปิระโยชนท์างภาษทีีส่าํคญัสาํหรบัปี 2562

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

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

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

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

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

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 22 พฤศจิกายน  2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)


