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CPD

ผู้ทําบัญชี : นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี : นับชั่วโมงได้

กฎหมายและภาษี

ธุรกิจ
ครอบครัว

สําหรับ

(Legal and Tax Solution for Family Business)
Promo

tion

เข้าอบรมเดือน มีนาคม 2564

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว

เข้าอบรม 2 ท่าน รับคูปองส่วนลด 200 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน รับคูปองส่วนลด 500 บาท

ปั ญหา และ ผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

เงื่อนไขการใช้คูปอง
1. ใช้เป็นส่วนลดในการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ วารสาร TAX , HR หรือ
2. ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือจาก บจ.ธรรมนิติเพรส หรือ
3. ใช้เป็นส่วนลดในการลงโฆษณาข่าวผู้ถือหุ้น
(สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564)

Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ
ออกหมายเรียกและประเมินภาษีกรมสรรพากร

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax, HR)
7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท
บุคคลทั่วไป
8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ณ โรงแรมแบ็งคอก แมริออท
มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
ซ.สุขุมวิท22 (รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
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1. โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว

SCAN เพื่อจองสัมมนา

2. ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
2.1. กฎหมายมรดก

2.2 กฎหมายครอบครัว

2.3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 2.4. กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
2.5 กฎหมายภาษี
3. ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว
4. การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)
4.1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
4.2. ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and Branding
4.3. การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and Tax management)
5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ
การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
-

“โอนหุ้นบริษัทให้ลูก” จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้

-

ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
“แปลงที่ดินเป็นหุ้น” อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่

-

ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพัก
อาศัย
พ่อมี “บ้านหลายหลัง” โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร พ่อ “ยกกิจการให้ลูก” จะ
เสียภาษีอย่างไร
อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
“กำไรของบริษัท” เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

6. Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี
การยึดทรัพย์ ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
- ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ

- ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน

- ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง

- ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์

- การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร
7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Partner ONE Law Office
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฎหมายให้กับองค์กรชั้นนำ
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านกฎหมายธุรกิจ

และทีมงาน คุณสุวินัย วัฒนากร
Head Consultant ONE Law Office

ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
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ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

