
กำ�หนดก�รสัมมน�
(รอบที่ 1) วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

	 เวลา	13.15-16.30	น.	(เริ่มลงทะเบียน	12.30	น.)

(รอบที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

	 เวลา	09.00-12.15	น.	(เริ่มลงทะเบียน	08.00	น.)

(รอบที่ 3) วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

	 เวลา	13.15-16.30	น.	(เริ่มลงทะเบียน	12.30	น.)

(รอบที่ 4) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

	 เวลา	09.00-12.15	น.	(เริ่มลงทะเบียน	08.00	น.)

(รอบที่ 5) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

	 เวลา	13.15-16.30	น.	(เริ่มลงทะเบียน	12.30	น.)

โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4  

(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำาโพง)

1. สมาชิก เอกสารภาษีอากร ฟรี 1	สมาชิกต่อ	1	ท่าน	และ 
 หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำาบัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

 ราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว)  
 พร้อมรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา “Checkpoint ภาษีสรรพากร” จำานวน 1 เล่ม

2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร / สมาชิก HR	นับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีได้ 

 ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว) 

3. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำาบัญชีได้ 

 ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

พร้อมรับฟรี ! *(เฉพาะผู้ติดตามสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไปเท่านั้น)

 • หนังสือ Update ใบกำากับภาษี e-Tax Invoice, e-Receipt 

  และ e-Tax Invoice by E-mail จำานวน	1	เล่ม และ

 • เอกสารประกอบสัมมนา 

  “Checkpoint ภาษีสรรพากร”	จำานวน	1	เล่ม

✓ Checkpoint รายจ่ายต้องห้าม

✓ Checkpoint เอกสารรับ-จ่าย ทางบัญชี-การเงิน

✓ Checkpoint รายการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด

เรียน ท่านสมาชิก ขอเชิญเข้าร่วม
www.dst.co.th

สงวนลิขสิทธิ์

รหัส	003/2561	(member)

ผู้ทำาบัญชี
CPD

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 3 ชม.

อื่นๆ 3 ชม. 3/2561

หัวข้อสัมมนา

Checkpoint

ภาษีสรรพากร

Checkpoint

ภาษีสรรพากร

Update 

ประเด็นสำาคัญ 

ในการปฏิบัติงาน
 

ตามมาตรฐาน 

การรายงาน

ทางการเงิน

+

เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำาบญัชี
แจ้งเลขผู้ทำาบัญชี	ชื่อ	นามสกุล	ของผู้ทำาบัญชี	และ	E-mail	ต่อเจ้าหน้าที่

ขณะสำารองที่นั่ง	เพื่อใช้ดำาเนินการในการออกหนังสือรับรองผู้ทำาบัญชี

โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

✓ Checkpoint e-Tax Invoice, e-Receipt

✓ Checkpoint ส่งเสริมการขาย Sale Promotion

✓ Checkpoint สินค้าคงเหลือ

ภ�ษีสรรพ�กร



4ต่อ

สิ่งที่สมาชิกต้องนำามาในวันสัมมนาพิเศษ

1.	บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

2.	บัตรประจำาตัวประชาชน	(เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำาบัญชี)

ติดต่อสอบถามและสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. (02) 555-0701 (อัตโนมัติ)
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

สำาหรับสมาชิก เอกสารภาษีอากร กรุณาสำารองท่ีน่ังเม่ือได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้ว

ท่านสมาชิกที่โทรสำารองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้

และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนา กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 
กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนา เมื่อที่นั่งเต็ม

คำาเตือน!!! สำาหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น กรณีไม่นำาบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำาระค่าสัมมนา

ทุกกรณี แม้จะมีการสำารองที่นั่งและมีรหัสสำารองที่นั่งแล้วก็ตาม ในราคา 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

บริษัท สำานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำากัด (Dharmniti Office Of Management Development Co., Ltd.)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 
เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-29026-68-0

จัดสัมมนาพิเศษโดย

✓ Checkpoint e-Tax Invoice, e-Receipt

✓ Checkpoint ส่งเสริมการขาย Sale Promotion

✓ Checkpoint สินค้าคงเหลือ

ผู้เข้าสัมมนาที่ไม่นับชั่วโมง

สามารถนำา QR Code จาก E-mail 

ที่ได้รับตอนจองสัมมนา

สแกนเพื่อเข้างานสัมมนาได้ในช่อง 

QR CODE Online

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการลงทะเบียน

-	 หนังสือ เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษี
  รายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้
  (ผู้แต่ง	สมเดช	โรจน์คุรีเสถียร)

-	หนังสือ ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี
  พิมพ์คร้ังท่ี 6 (ผู้แต่ง	สมเดช	โรจน์คุรีเสถียร)
-	หนังสือ กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพ่ือการส่งเสริมการขาย
  พิมพ์คร้ังท่ี 6 (ผู้แต่ง	สมเดช	โรจน์คุรีเสถียร)
-	หนังสือ เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงิน
  อย่างเหนือช้ันให้สรรพากรยอมรับ
  พิมพ์คร้ังท่ี 15 (ผู้แต่ง	สมเดช	โรจน์คุรีเสถียร)

**พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษในงาน**

หนังสือออกใหม่ล่าสุด
ปี 2561

เฉพาะภายในงาน

โปรโมชั่น
พิเศษ!

10-50%

และพบกับสินค้าและบริการ
มากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

รับ Promotion
พิเศษสุดคุ้ม ที่หน้างาน

ต่อที่ 1 : รับของสมนาคุณเพิ่มฟรี ทันที

ต่อที่ 2 : รับคูปองเงินสดมูลค่า 200-1,000 บาท

  
(ใช้ในการซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ Dharmniti book)

ต่อที่ 3 : รับคูปองชิงโชคของรางวัลมากมายภายในงาน

ต่อที่ 4 : ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 4,000 บาท
  ใช้แทนเงินสดในการจองสัมมนา

วารสาร

เอกสารภาษีอากร
วารสาร

หรือ

สมัครสมาชิก-ต่ออายุสมาชิก


