ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองก้าวสู่ “ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร”
สําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ที่สนใจในวิชาชีพด้านภาษีอากร
รับจํานวนจํากัด
เพียง 50 ท่าน

รุ่นที่ 5 (2561)

แนะนําโดยสมาชิ กสมาคม
ทีผ่ ่านการอบรมรุ่นที ่ 1-4
รับส่วนลดเพิ่ ม 1,000 บาท

ระยะเวลารวม 16 วัน
อบรมเสาร์อาทิตย์เริม่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ย. 61
นําเสนองานวันที่ 29-30 ก.ย. 2561

อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร (รวม VAT)
บุคคลทั่วไป 45,000 บาท สมาชิกสมาคม 37,000 บาท

------------------------------------------------------พิเศษสุด ลด 5,000.สมัครและชําระเงินภายใน 11 มิ.ย. 61
บุคคลทั่วไป 40,000.- สมาชิก 32,000.- (รวมVAT)
(กรณีแบ่งชําระ(เฉพาะสมาชิก) 33,000 บาท 2 งวด @ 16,500.-)
สถานที่อบรม : The Connecion (สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย www.taxauditor.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1877-8 , 086-337-0667 หรือ Email : info@taxauditor.or.th
สมาคมฯ ไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จา่ ย ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ซึ่งแก้ไขโดย ทป.101/2544

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร
"Tax Advisor" Part1 : Revenue Code
รุ่นที่ 5 ประจําปี 2561
วันที่
เวลา
เนื้อหา
ส. 30 มิ.ย. 61 08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 น. - 17.00 น. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
- ลําดับความสําคัญของกฎหมาย
- เทคนิคการศึกษากฎหมาย
- Tax Accounting Concept
อา. 1 ก.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. การวางแผนภาษีอากร
- Tax Planning Concept
- แนวคิด วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีอากร
- ขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร
- Tax Mapping
- Tax Mind Map
ส. 7 ก.ค. 61 08.30 น. - 12.00 น. การวางแผนภาษีอากร (ต่อ)
ตัวอย่างรายงานการจัดทํา Tax Advisor
13.00 น. - 17.00 น. ภาษีในมุมมองสรรพากรและนักวางแผนภาษีอากร
อา. 8 ก.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส. 14 ก.ค. 61 08.30 น. - 12.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
13.00 น. - 17.00 น. กฎหมายภาษีการรับมรดก
อา. 15 ก.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส. 21 ก.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)
อา. 22 ก.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ส. 4 ส.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
อา. 5 ส.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
ส. 18 ส.ค. 61 09.00 น. - 17.00 น. ประสบการณ์ บัญชี ภาษีอากรกับวิไล
ในวิชาชีพทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย
อา. 19 ส.ค. 61 09.00 น. - 12.00 น. - คุณสมบัติ บุคลิกภาพผู้เป็นที่ปรึกษา
- องค์ประกอบการเป็นที่ปรึกษา
- เทคนิคการเจรจา ภาษากาย
- วิสัยทัศน์ และทัศนคติผู้ให้คําปรึกษา
13.00 น. - 17.00 น. - อิสระภาพทางการเงิน
- แนวคิดทางด้านการเงิน
- มุมมองด้านการเงินของผู้ให้คําปรึกษา

วิทยากร
นายกสมาคม TA
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์

อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์

อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. วิไล วัชรชัยศิริกุล
อ. ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
ทีมงานสมาคม / วิทยากรรับเชิญ

ทีมงานสมาคม / วิทยากรรับเชิญ

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร
"Tax Advisor" Part1 : Revenue Code
รุ่นที่ 5 ประจําปี 2561
วันที่
เวลา
เนื้อหา
ส. 25 ส.ค. 61 08.30 น. - 17.00 น. กฎหมายและการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์
อ. 26 ส.ค. 61 09.00 น. - 17.00 น. แนวทางวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายในมุมมอง
ของผู้พิพากษา
ส. 1 ก.ย. 61 09.00 น. - 12.00 น. - ความแตกต่างทางภาษีอากรและทางบัญชี
- Tax Accounting
13.00 น. - 17.00 น. จรรยาบรรณและความเสี่ยง
- จรรยาบรรณ Tax Advisor / ที่ปรึกษา
- จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- รู้เขารู้เรา ธุรกิจที่ปรึกษาและการจัดการ
- ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ส. 29 ก.ย. 61 การนําเสนอผลงานและพิธีปิดการอบรม (ต่างจังหวัด)
08.30 น. -15.00 น. นําเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
15.30 น. - 17.00 น. นําเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
17.00 น. - 17.30 น. พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร
19.00 น. - 21.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์
อา. 30 ก.ย. 61 09.00 น. - 12.00 น. สรุปผลการนําเสนองานและ
ข้อแนะนําการเสนองาน

วิทยากร
อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์
อ. ประภาศ คงเอียด
อ. ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
อ. ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
นายกสมาคม TA
ผู้เข้าอบรม / แขกรับเชิญ
อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และ
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ขั้นตอนสมัครและค่าธรรมเนียม “ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 5 (2561)
รับจํานวนจํากัดเพียง 50 ท่าน (สมัครและชําระเงินก่อนได้สิทธิก่อน)
1. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
(1) Log in เข้าระบบ --> คลิกเมนู สมัครอบรม
(2) เลือก หลักสูตร “ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 5 (2561)
(3) คลิก สมัครอบรม - บันทึกเลขประจําตัว - คลิกเลือก “สมัครอบรมแบบบุคคลทั่วไป”
(4) กรอกรายละเอียด คลิก สมัครอบรม
(5) ชําระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
(6) แจ้งการชําระเงิน แนบสําเนาใบนําฝาก ทางเวบไซต์ www.taxauditor.or.th
2. กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (กรณีสมัครสมาชิกใหม่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี – ปีละ 321 บาท (รวมVAT))
(1) Log in เข้าระบบ --> คลิกเมนู สมัครอบรม
(2) เลือก หลักสูตร “ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร” รุ่นที่ 5 (2561)
(3) บันทึก เลขประจําตัว (ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและข้อมูลสมาชิก)
(4) คลิก สมัครอบรม
(5) ชําระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
(6) แจ้งการชําระเงิน แนบสําเนาใบนําฝาก ทางเวบไซต์ www.taxauditor.or.th
------------------------------------------------------------------------------------** สําหรับบุคคลทั่วไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคาปกติ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
!!! สมัครและชําระเงินเต็มจํานวนภายในวัน 11 มิถุนายน 2561 (ลด 5,000.-)
ราคา 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------** สําหรับสมาชิกสมาคม (ราคาพิเศษ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคา 37,000 บาท (สามหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน)
!!! สมัครและชําระเงินเต็มจํานวน ภายในวัน 11 มิถุนายน 2561 (ลด 5,000.-)
ราคา 32,000 บาท (สามหมืน่ สองพันบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------!!!! กรณีแบ่งชําระ 2 งวด (เฉพาะสมาชิกสมาคมเท่านั้น) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1. งวดแรก ชําระภายในวันที่ 11 มิ.ย. 61 จํานวนเงิน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. งวดสอง ชําระภายในวันที่ 20 ก.ค. 61 จํานวนเงิน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
------------------------------------------------------------------------------------สามารถชําระเงินโดยการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาคมได้ดังนี้
ชื่อบัญชี “สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
1. รหัสพร้อมเพย์ 099-30000-68-688
2. ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาซอยโชคชัย 4 เลขที่บญ
ั ชี 127-2-27888-3
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย โชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-39813-0
หมายเหตุ สมาชิกสมาคมประเภทสามัญและวิสามัญ มีสิทธิได้รับส่วนลดการอบรมในอัตราเดียวกัน
พิเศษ ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) กรณีชําระเต็มจํานวน
แนะนําโดยสมาชิกสมาคมที่ผา่ นการอบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 รุ่นที่ 1-4 (แจ้งชื่อ-นามสกุล ผูแ้ นะนํา)
หมายเหตุ ผูแ้ นะนําต้องมีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมยังไม่หมดอายุ

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่ งประเทศไทย
www.TaxAuditor.or.th

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Advisor (ที่ปรึกษาภาษีอากร)
โดย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ความสลับซับซ้อนของธุรกิจมีมากขึ้น ผู้ที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต่าง ๆ มีความต้องการสูงขึ้น ผู้ทมี่ ีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากรก็มีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านนี้มีความสําคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความสลับซับซ้อนของธุรกิจ จําเป็นจะต้องศึกษากฎหมายภาษีอากรให้
ชัดเจนมากขึ้น
ในแต่ละองค์กรจําเป็นจะต้องมีบุคคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถเพื่อทํางานด้านนี้
และในปัจจุบันนี้
บุคคลากรที่ทํางานด้านนี้และมีความรู้จริงนั้นหาค่อนข้างยาก
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่มีความรู้ความสามารถมักอาศัยจาก
ประสบการณ์จากการทํางานจริง
และเพื่อยกระดับของผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ก้าวสู่ในระดับที่สามารถให้คําปรึกษาด้านภาษีอากรโดยเฉพาะ และ
เตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เพิ่มโอกาสการทํางานด้านภาษีอากรให้แก่ผสู้ อบบัญชีภาษีอากร ซึ่ง
เป็นวิชาชีพเดียวที่อยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากรกฎหมายหนึ่งในการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร ที่ปรึกษาภาษีอากร แบ่งออกเป็นไตรภาค ดังนี้
1. ภาคแรกว่าด้วย กฎหมายภาษีอากรสรรพากร
2. ภาคสองว่าด้วย กฎหมายภาษีอากรอื่น (เฉพาะภายในประเทศ)
3. ภาคสามว่าด้วย กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ
3. นักบัญชีหรือผูท้ ี่สนใจในวิชาชีพภาษีอากร
วิทยากรอบรม
1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ลักษณะและเนื้อหาการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

บุคลิกภาพ และ เทคนิคการพูดสําหรับที่ปรึกษา
ความรู้ทางด้านการเงิน และอิสรภาพทางการเงิน
ความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรในแต่ละภาค
มุมมองทนายภาษี / แนววินิจฉัยของศาลภาษีอากร
นําเสนอผลงาน แนวทางให้คําปรึกษาภาษีอากร 1 ธุรกิจ

วุฒิบัตร
สมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยจะมอบวุฒิบัตรสําหรับผู้ทเี่ ข้ารับการอบรมครบทุกส่วนของหลักสูตร
และนําเสนอผลงานตามตารางที่กําหนดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ ทั้งนี้จะต้องมีเวลาการเข้า
ร่วมโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เลขที่ 12 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2567-1877-8, 086-337-0667 โทรสาร 0-2567-1879 E-mail : info@taxauditor.or.th

