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อยูใ่นระหวา่งการขออนมุตัิจดัหลกัสตูร ผู้สอบบญัชี (CPA) และ ผู้ท าบญัชี (CPD) 
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หัวข้ออบรม 

 ปัญหาการค านวณ "ฐานภาษีท่ีดนิ" และ "ฐานภาษีสิ่งปลกูสร้าง" 

 ปัญหาการจ าแนกประเภทท่ีดนิและอตัราภาษีท่ีดินฯ 

 ปัญหาการส ารวจ/ประเมิน/จดัเก็บภาษีท่ีดินฯ 

 ทางเลือกการวางแผนภาษีท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง 

 ทางเลือกการบริหารจดัการท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้างเพื่อการวางแผนภาษีอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

 
รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 70 %   

 ถาม-ตอบ 30 % 

 

17 มิถุนายน 2564  เวลา 09:00 - 12:00 น. 
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ << 

 
อตัรา 1,900 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารย์ชินภทัร วิสุทธิแพทย์ 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ประสบการณ์มากกวา่ 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี กฎหมายบริษัท / M&A / กฎหมายการเงินและหลกัทรัพย์ / IPO / 

Property Fund / REIT / กฎหมายอสงัหาริมทรัพย์ / โรงแรมและกฎหมายธุรกิจที่ส าคญั / รวมถึงงานด้านสญัญาทางธรุกิจ

หลายประเภท และการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัว 

 ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในงานวิทยากรด้านสญัญาทางธรุ กิจและการวางแผนภาษี / การบริหารความเสีย่งด้านภาษี / 

รวมถงึงานฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และเป็นอาจารย์พิเศษในหลกัสตูรด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจ / 

กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา ทัง้ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลกัสตูรปกติ และ International Program 

มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

 วิทยากรด้านกฎหมายธุรกิจ / สญัญาธุรกิจ / ภาษีอากร / กิจการแบบครอบครัว / ธุรกิจแฟรนไชส์ / ธุรกิจโรงแรม/อพาร์ทเม้นต์ 

ให้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย / สภาวิชาชีพบญัชี / กระทรวงพาณิชย์ / สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC) / 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors – IOD) / สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (TIA) 

 นกัเขียนอิสระ บทความกฎหมายและภาษีในวารสารวิชาการและธุรกิจในไทยและตา่งประเทศ 

 คณะอนกุรรมการภาษี (ฝ่ายภาษีสรรพากร) สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

 ผู้ไกลเ่กลีย่คดีภาษีประจ าศาลภาษีอากรกลาง 

 สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส (Fellow Member) สถาบนักรรมการไทย (IOD) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การศึกษา 

 นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2533 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2535 

 นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2547  

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกรรมการ (Director Certificate Program - DCP 162/2012) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 

(Thai Institute of Directors – IOD) 
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 Director Diploma Program - Fellow Member 36/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย  

(Thai Institute of Directors - IOD) 

ประสบการณ์ฝึกอบรม 

2558 - ปัจจุบัน:  อาจารย์พิเศษวิชา “ภาษีเงนิ ได้เก่ียวกบัวงจรธุรกิจ” หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายภาษี / วิชา “ภาษีระหวา่ง 
  ประเทศ” หลกัสตรูนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารย์พิเศษ วชิา “Business Laws: Tax issues related to commercial contracts”, Internaitonal Program of  
  Law Degree, คณะนิติศาสตร์ จฬาุลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2558 - ปัจจบุนั:  Public Relations Committee – Rotary Club of Sukhumvit 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารย์พิเศษ วชิา “การวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินความเสีย่งด้านภาษีอากร” (MA 587 –Tax Audit and  
  Analysis with Tax Risk Assessment) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการภาษีอากร คณะบญัชี  
  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารย์พิเศษ เร่ือง “Family Business Governance: Board of Directors”, Internaitonal Program of School of  

Entrepreneurship and Management. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2558 - ปัจจบุนั:  วิทยากรประจ า “สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย” เร่ือง (1 ) “หน้าที่และความรับผิดของกรรมการตาม 
  กฎหมาย” (DAP / DCP / BMT) (2) บรรษัทธรรมาภิบาลส าหรับกรรมการและผู้บริหาร (CGE)  

(3) ธรรมาภิบาลในกิจการครอบครัวเพื่อความยัง่ยืน (FBG: Family Business Governance) 
2559 - ปัจจบุนั:  ทีป่รึกษา สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารย์พิเศษ วชิา “Tax and Business Life Cycle”, International Program of Law Degree, คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บุค
คล

ธร
รม

ดา 2,033 บาท

อตัรา 1,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 133 บาท นิต

บิุค
คล 1,976 บาท

อตัรา 1,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 133 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 57 บาท

กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ดังนี ้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อได้รับใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสร็จจะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 
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