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กลยุทธ์...การจัดการงานทางด้านบัญชี
และประเด็นที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
สำหรับธุรกิจที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หัวข้อสัมมนา

BOI

กรณีศึกษาสำคัญที่เกี่ยวของ

1. ความเหมือนและความแตกต่างของธุรกิจ BOI
และ NON BOI พร้อม Case study ที่เกิดขึ้นจริง
2. ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
BOI และประเด็นสำคัญในการดูบัตรส่งเสริม
การลงทุนที่ถูกต้อง สำหรับนักบัญชี
3. ความครอบคลุมบัตรส่งเสริมที่ได้รับอนุมัติกับกิจกรรมที่ทำ
4. การได้บัตรส่งเสริมระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
ต้องปฏิบัติอย่างไร
5. บัตรส่งเสริมหมดอายุระหว่างรอบบัญชี
6. การใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหา
กับสรรพากร
7. ระบบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ BOI
8. หลักเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง และปัญหาพร้อม
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ BOI
และ NON BOI
9. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
10. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
สำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
11. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญสำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
12. ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI ควรมีจัดแยกอย่างไรที่ง่ายและสะดวก
ต่อการทำงานการตรวจสอบภายหลัง
13. UPDATE สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรื่องรายได้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI และรายได้ที่ไม่ได้
รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI ที่นักบัญชีต้องให้
ความสำคัญ
14. ข้อควรระวังสำหรับนักบัญชีในการจำหน่ายสินค้า สินทรัพย์
เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
BOI ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
15. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการส่งออกที่เกิดจากปีก่อน
ได้รับการส่งเสริมและหลังหมดการส่งเสริม

กําหนดการสัมมนา
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(ถ.ศรีนครินทร์) ติดห้างฯ ซีคอนสแควร์

SCAN เพื่อจองสัมมนา

16. การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการ
ดังกล่าวก่อนหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีหรือไม่
นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
17. งบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
18. การจัดทำ ภ.ง.ด. 50 ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และปัญหา
ที่พบพร้อมแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องที่นักบัญชีต้องทราบ
19. แนวทางการจัดระเบียบทรัพย์สินเพื่อรับการตรวจสอบเปิดดำเนินการ
20. แบบรายงานของผู้สอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริม
21. ตัวอย่างการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน BOI และ NON BOI
22. การจัดทำบัญชี การแยกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของ
กิจการ BOI และ NON BOI ที่เป็นระบบ
23. การจัดทำบัญชี และแนวทางปฏิบัติในการเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย
ของกิจการ BOI และ NON BOI
24. หลักเกณฑ์ วิธีการ รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามที่เกิดจาก
รายจ่ายของ BOI และ NON BOI ที่นักบัญชีต้องไม่มองข้าม
25. หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI ที่นักบัญชี
ไม่ควรพลาดและการใช้ขาดทุนสะสมหลังบัตรส่งเสริมหมดอายุ
26. ปัญหาการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตทั้ง BOI และ NON BOI จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
27. ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลของ
กิจการ BOI จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
28. ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ
และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
29. หลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
BOI และ NON BOI ประเด็นที่สำคัญ
30. กรณีศึกษาสำคัญ การบันทึกบัญชีและการคำนวณภาษีอากรกิจการ
BOI ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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ผู้เข้าสัมมนาในเดือนเมษายน

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่น)

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป
5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

วิทยากร
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง
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