สงวนลิขสิทธิ์ 21/5188Z
CPD/CPA นับชั่วโมงได้ (รออนุมัติ)

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์
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• สรุปกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
• รูปแบบการได้มาซึ่ง Cryptocurrency ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
พร้อมประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ
• ลงทุนใน Cryptocurrency ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร?
พร้อมกรณีศึกษาจากงบการเงินจริง

Promotio

n

เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร ลด 1,000 บาท
(เฉพาะหลักสูตรราคา 2,700 บาทขึ้นไป (ไม่รวม VAT)
/ ใบเสร็จรับเงินใบเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากร
ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

คุณณัฐวัฒน์ โลหะพิทักษ์

CEO และทีมผู้พัฒนาระบบ iTAX
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่ปรึกษาด้านการบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**หลักสูตรนี้จะทําการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี**

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax,HR)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

บุคคลทั่วไป

จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท

รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

จองอบรมออนไลนที่ www.dst.co.th
Call center 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 มือถือ 086-325-1614

หัวข้อสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์ 21/5188Z

ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency
1. ความหมายและประเภทของ “สินทรัพย์ดิจิทัล”
ห้ามบันทึกเทป
1.1 Cryptocurrency (สกุลเงินดิจิทัล)
1.2 Digital Token (โทเคนดิจิทัล)
รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
2 .กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
2.1 พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)
2.2 พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
3. รูปแบบการได้มาซึ่ง Cryptocurrency ของบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
3.1 การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
3.2 การขุดเหรียญ (Mining)
4. ประเภทเงินได้จากการลงทุนใน Cryptocurrency มีภาระภาษีอย่างไร
4.1 กำไรจากการซื้อ-ขาย (Websiteในประเทศ)
4.2 กำไรจากการซื้อ-ขาย(Websiteต่างประเทศ)
- กรณีนำกำไรเข้ามาและไม่ได้นำกำไรเข้ามา เสียภาษีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4.3 เงินได้จากการขุดเหรียญ (กรณีขุดด้วยตนเอง / เช่าเครื่องขุดในต่างประเทศ / เช่าเครื่องขุดในประเทศไทย)
4.4 ส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ขณะถือครองเหรียญอยู่
4.5 การได้มาซึ่ง Free Crypto สิทธิประโยชน์จากการลงทุน
5. การยื่นภาษี ทั้งกรณีถูกหักภาษี และไม่ถูกหักภาษี
6. ประเด็นปัญหาภาษี Cryptocurrency
6.1 การคำนวณภาษีจากกำไรในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ 6.2 รายได้จากเหรียญ หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
6.3 ภาษีที่ถูกหักไว้สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่
6.4 อยากเสียภาษีให้ถูกต้องต้องทำอย่างไร
6.5 หากบุคคลธรรมดามีรายได้จาก Cryptocurrency จำนวนมาก
ควรดำเนินการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จึงจะประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน
7. เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียมในกรณีถูกตรวจสอบภาษี เช่น รายการซื้อ-ขายรายวัน, กระดาน Cryptocurrency Exchange เป็นต้น

แนวทางการจัดทําบัญชีสําหรับการลงทุนใน Cryptocurrency
8. การแบ่งประเภทของ Cryptographic Assets (Cryptocurrency, Asset-Backed Token, Utility Token, Security Token)
9. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency (TAS 7, TAS 32, TAS 16, TAS 2, TAS 38)
10. เงินลงทุนใน Cryptocurrency จัดเป็นประเภทใดได้บ้าง
(เงินสด, สินทรัพย์ทางการเงิน, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สินค้าคงเหลือ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
สนใจสํารองที
ั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710
11. การบันทึกบัญชีสำหรับการลงทุ
นใน ่นCryptocurrency
11.1 การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
11.2 การขุดเหรียญ (Mining) (ขุดด้วยตนเอง / เช่าเครื่องขุด)
12. การบันทึกมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
13. การบันทึกรายการในงบกระแสเงินสด
14. หลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
15. กรณีศึกษาของกิจการในต่างประเทศและในประเทศไทย : ตัวอย่างการรับรู้ จากงบการเงินจริง
15.1 กรณีมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
15.2 กรณีที่บริษัทออกเหรียญในชื่อบริษัทตัวเอง และการบันทึกบัญชี (Utility Token)
15.3 กรณีกิจการ ICO (Initial Coin Offering)
15.4 กรณีกิจการอสังหาริมทรัพย์ รับชำระเงินด้วย Cryptocurrency
16. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาและข้อควรระวังต่างๆ กับแนวปฏิบัติทางบัญชีที่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีควรทราบ
17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จองอบรมออนไลนที่ www.dst.co.th
Call center 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 มือถือ 086-325-1614

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ลิ้งค URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom Client for Meetings)

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

3. สถาบัน ฯ จะสง
- แบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

แบบฟอรมตัวอยาง

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
• หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

