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ดวยเหตุนี้ถาฝายบริหารบุคคลศึกษาใหเขาใจถึงหลักเกณฑทีท่ถี ูกตอง ก็จะทําใหเปนประโยชน
ตอทั้งพนักงานและองคการ การบริริหารงานบุ
าร
คคลก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พรอม UPDATE กฎหมายใหม ๆ ที่ใหประโยชนดานภาษีแกทั้งพนักงานและองคการ
-
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมพนักงานบริษัทสามารถ
เกือบทุกขั้นตอนของการบริหารบุคคลมีสวนที่ตอง
นํามาลงรายจายไดถึง 200%
เกี่ยวของกับภาษีอากร นับตั้งแตรับคนเขาทํางาน

การที่บริษัทใหพนักงานลาออกจากงาน แมบริษัทจะจาย
จนกระทั่งออกจากงาน การเขาใจหลักเกณฑของภาษีอากร
คาชดเชยใหจะทําใหพนักงานเสียสิทธิทางภาษีอากร
ที่เกี่ยวของกับฝายบริหารบุคคลวามีจุดไหนที่เปนความผิดบาง
อย
างมากเพราะเหตุใด
หลักเกณฑเปนอยางไร กฎหมายใหสิทธิอะไรบาง ซึ่งจะ
-
วิธีการจายเงินชวยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย
เอื้อประโยชนใหกับพนักงาน ตัวอยางเชน


ความเสี
ยหายที่เกิดขึ้นจากการจายสวัสดิการแบบไมรู
-
การใชสิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุน RMF, LTF
ขอกําหนดภาษีอากร กอใหเกิดความสูญเสียทั้งบริษัทและ
-
เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ไดเพิ่มอีก 200,000 บาท
พนักงาน เชน จัดสวัสดิการใหโดยไมมีระเบียบบริษัทรองรับ
ภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารหัก ณ ที่จายไว 15%
ทําใหคาใชจายบางตัวไมสามารถใชไดทางภาษีอากร ทําใหตอง
สามารถขอคืนได
เสียคาปรับเงินเพิ่มอีกมากมาย และบางครั้งอาจทําใหพนักงาน
-
การจางคนพิการเขาทํางานหักรายจายไดถึง 300%
ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกดวย
ตองจางอยางไร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายบริหารคาจางและ
คาตอบแทน
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการแผนก Payroll
เจาหนาที่บุคคลและบัญชีที่รับผิดชอบ
การจายคาจางคาตอบแทนตาง ๆ
ใหกับพนักงานและมีหนาที่หักภาษี
ณ ที่จายใหถูกตอง

วิทยากร

อาจารยสมชาย แสงรัตนมณีเดช
อดีตรองอธิบดี กรมสรรพากร
อาจารยพิเศษดานภาษีอากรระดับ
ปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
หลายแหง

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 11
พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.30 น.
(ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
(สุขุมวิท ซอย 23)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 4 พ.ย. 2563 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ภาษีที่ตองรูเมื่อรับพนักงานเขาทํางาน
* พนักงานอยากเสียภาษีใหถูกตอง และตองทําอยางไร บริษัทจึงจะประหยัดภาษี
* พนักงานมีเงินไดอยางอื่นนอกจากเงินเดือน จะตองคํานวณภาษีอยางไร
• การยกเวนภาษีเงินไดสุทธิของพนักงาน 150,000 บาท มีวิธีการคํานวณอยางไรเพื่อประหยัด
ภาษี
• การหักคาลดหยอนดอกเบี้ยกูยืมปลูกบาน 100,000 บาท ทําใหพนักงานประหยัดภาษี
อยางไร
* การหักคาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาทและเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ไดเพิ่ม
อีก 200,000 บาท รวมเปน 300,000 บาท มีวิธีคํานวณอยางไร ทําใหพนักงานประหยัดภาษี
อยางไร
* การใชสิทธิประโยชนจากการซื้อกองทุน RMF, LTF ไดอยางละ 500,000 บาท
มีวิธีการอยางไร
• ขอแนะนําจากฝายบริหารบุคคลในการเลือกเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากของพนักงานเอง
และการขอคืนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนี้ที่ธนาคารหักไว 15%
• การลดหยอนภาษี กรณีการเลี้ยงดูบิดา-มารดา การประกันสุขภาพบิดา-มารดา***
ภาษีที่ตองรูในการจายคาจางใหกับพนักงานประเภทตาง ๆ
• คํานวณหักภาษีคาจางอยางไรใหถูกตองและพนักงานไมตองขอคืนภาษีหรือจายภาษีเพิ่ม
ในภายหลัง
• จะมีวิธีอยางไรในกรณีที่พนักงานแจงสถานภาพสวนตัวไมถูกตอง ทําใหบริษัทหักภาษี
ผิดพลาด
• การคํานวณเสียภาษีเงินไดใหพนักงานในกรณีเวลาทํางานไมแนนอนเปนลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว รายวัน ทํางานเหมา และนักศึกษาฝกงาน
• ลูกจางชาวตางประเทศทั้งที่มีรายไดในประเทศไทยและอยูในประเทศไทยรับรายไดจาก
ตางประเทศ ตองคํานวณเสียภาษีอยางไร
• กรณีพนักงานทํางานใหบริษัทไมครบปออกจากงานระหวางป คํานวณภาษีอยางไรจึงจะ
ถูกตองที่สุด
* สิทธิประโยชนทางภาษีในการจางคนพิการหรือทุพพลภาพเขาทํางาน บริษัทลงรายจายได
300% จะตองจางกันอยางไร สิทธิประโยชนอื่น ๆ ของคนพิการมีอะไรบาง
ภาษีที่ตองรูในการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน
• ทานรูหรือไมวา การแจกแบบฟอรมฟรีใหพนักงานมากกวา 2 ชุดนั้นพนักงานจะตองเสียภาษี
เพิ่ม มีวิธีอยางไรใหแจกไดหลายชุดอยางเพียงพอและพนักงานไมตองเสียภาษีเพิ่ม

• การจายคานํ้ามันรถใหพนักงานที่นํามาใชในงานของบริษัทพนักงานตองเสียภาษีหรือไม
• กรณีท่พี นักงานนําทรัพยสินสวนตัวมาใชในกิจการของบริษัท เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ
พนักงานตองเสียภาษีหรือไม
• การจายเบี้ยเลี้ยงใหพนักงานเปนรายวันและเหมาจายพนักงานตองคํานวณเสียภาษีอยางไร
• การจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมที่บริษัทออกใหแทนพนักงานนั้น พนักงานสามารถ
นํามาหักลดหยอนภาษีไดอีกหรือไม
• สวัสดิการอีกหลายตัวที่บริษัทออกใหพนักงานควรจะจายอยางไรใหไดประโยชนสูงสุด
ทั้ง 2 ฝาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- คาอาหารกลางวัน
- คารถรับสงพนักงาน
- พนักงานอยูบานฟรี
- คารักษาพยาบาล
- คาจัดกีฬาสีภายใน
- คาจัดงานปใหม
- คาของขวัญพนักงานดีเดน - ออกภาษีใหพนักงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
- คาซื้อสินคาตํ่ากวาทุน
- การใหทุนการศึกษา
คาเดินทาง
- เงินชวยเหลืองานตาง ๆ
พนักงาน
- คาเบี้ยประกันชีวิต
เชน งานศพ งานแตง
- เบี้ยขยัน คาลวงเวลา
- แจกหุนพนักงานฟรี ซื้อหุน
งานบวช
ราคาถูก
ภาษีที่ตองรูในการฝกอบรม
• ทานรูหรือไมวา การสงพนักงานไปอบรมภายนอก (Public Training) และ
การศึกษาตอสามารถขอยกเวนภาษีไดถึง 200% ตามกฎหมายใหมลาสุด
• การจัดตั้งศูนยฝกอบรมของบริษัทเองสามารถยกเวนภาษีไดอยางไร
• การจัดอบรมภายใน (In-house Training) สามารถยกเวนภาษีไดหรือไม
• กรณีจายคาบรรยายวิทยากรภายในและจางวิทยากรจากขางนอกตองหักภาษี
หรือไม อยางไร
ภาษีที่ตองรูเมื่อพนักงานตองออกจากงาน
• การจายเงินไดครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานพนักงานควรคํานวณภาษีอยางไรเพื่อให
ประหยัดภาษีมากที่สุด
• การใหพนักงานลาออกจากงานแบบยินยอมโดยจายคาชดเชยใหนั้น ทําใหพนักงานเสียสิทธิ
ทางภาษีมากมายบริษัทควรปฏิบัติตอพนักงานอยางไรจึงจะยุติธรรมที่สุด
• กรณีจายคาที่ปรึกษาของบริษัททั้งเปนครั้งคราวและที่ปรึกษาประจําตองคํานวณภาษีหรือไม
แตกตางกันอยางไร
ถาม - ตอบ
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E-mail ..............................................มือถือ .............................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
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ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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