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หลกัสตูร  เรียนรู้เจาะลกึบัญชี-ภาษอีากรแบบง่ายส าหรับผู้ประกอบการ (นิตบุิคคล) 

วนัศุกรท์ี่ 19 มกราคม 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Hip Bangkok Hotel ใกล ้MRT หว้ยขวาง 

อาจารยพ์ลกฤต   โสลาพากุล 

วิทยากรบรรยายดา้นภาษีอากร 

 

ราคาพเิศษทกุทีน่ ัง่  ราคาเพยีงทา่นละ  2,900 บาทเทา่น ัน้ 

ราคานีร้วม  อาหารวา่ง 2 มือ้  และอาหารกลางวนั 1  มือ้ แลว้  พรอ้มเอกสารการบรรยาย 

หลกัสตูรนี้  >>  เนน้ท ำ workshop สอนตัง้แตเ่สยีภำษี วำงแผนภำษี และกำรน ำไปใชจ้รงิ 
พรอ้มใหค้ ำปรกึษำจำกทำ่นวทิยำกรโดยตรง เรยีนจบตัง้กลุม่ไลนใ์นกำรตดิตำมใหค้ ำปรกึษำนำน 1 ปี 

 

ประโยชนท์ีค่ำดวำ่จะไดร้ับ  (Key Benefits) 

1.เจำ้ของกจิกำร  สำมำรถเขำ้ใจในเรือ่งกำรบรหิำรบญัช ีและภำษีมำกขึน้ 

2.เจำ้ของกจิกำรสำมำรถวำงแผนกำรบรหิำรงำน บรหิำรเงนิ และกำรบรหิำรก ำไรจำกกำรบรหิำรภำษีได ้
มำกขึน้ 

หลกัสตูรนี้เหมำะส ำหรับ 

 ผูป้ระกอบกำร 

 ผูท้ีส่นใจ 

  

 เนื้อหำหลกัสตูร 

 ควำมหมำยของภำษีอำกร 

 ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 กำรค ำนวณรำยไดน้ติบิคุคล 

 กำรยืน่แบบและอัตรำเงนิเพิม่ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 กำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ 

 ภำษีตอ้งหำ้ม 

 Workshop  ถำม-ตอบ 
 

Add เพิม่เพอืน  http://line.me/ti/p/3y7wUlP-Ne       

 

http://line.me/ti/p/3y7wUlP-Ne
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ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 
 9.00-16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

 การเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ( Adult Learning ) ท าใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดท้นัที 
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 

 

ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารวา่ง 2 มื้ อ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาในนามบริษัท 2,900 203 87 3.016 

ราคาในนามสว่นตวั 2,900 203 - 3.103 

 

ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 

คณุจิว๋    089 606 0444, 090 645 0992 Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด ๆ  ทัง้สิน้   หรือหากท่านยังไม่

ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   

ตดิตอ่คุณจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ที่อยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษัท  ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขที่  171/162  ซอยพทุธบชูา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุง่ครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/

