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หัวข้ออบรม 

1. ปัญหาภาษีบรษิัทโฮลดิง้ครอบครวั 
1.1. ภาษีธุรกิจครอบครวัหลากหลาย Model: Manufacturing / Trading / Service / Real-estate / Finance / 

Investment 
1.2. ขอ้ผิดพลาดทางภาษีการใชง้านบรษิัทโฮลดิง้ครอบครวั 
1.3. ความเขา้ใจผิดทางภาษีผ่านงบการเงินบริษัทโฮลดิง้ครอบครวั 
1.4. ปัญหา “การโอนก าไรในเครือ” ธุรกิจครอบครวั (Family Business Transfer Pricing) 

 

2. ปัญหาภาษีสวสัดกิารครอบครวั / สวสัดกิารธุรกิจ 
2.1. ปัญหาการแบง่แยกผิด Family Welfare vs Corporate Welfare 
2.2. ปัญหาการบริหาร “แหลง่เงินกงสี” และ “แหลง่เงินธุรกิจ” 
2.3. ปัญหาการบริหาร “คนกงสี” และ “คนธุรกิจ” 

 

3. ปัญหาภาษีรายจา่ยสว่นตวั / รายจา่ยตอ้งหา้ม 
3.1. ปัญหาการสรา้ง “รายจา่ยทางภาษี” และ รายจา่ยตอ้งหา้ม (Mismatch & Misappropriate Expense) 
3.2. ปัญหาภาษีจากความเขา้ใจผิดใน “งบการเงิน” และ “บญัชีภาษีอากร” 
3.3. ปัญหาภาษีคา่ตอบแทนกรรมการ / ผูบ้รหิาร / บคุคลส าคญั (Key Man) ในกิจการ 

 

4. ปัญหาการใช ้“เงินกงสี” กบั “ภาษี” ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1. ภาษีการให ้
4.2. ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 
4.3. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
4.4. ภาษีมรดก 

 

5. ปัญหาการจดัท า “บญัชีกงสี” กบั Family Office 
5.1. ปัญหาการจดัท า Family Accounting 
5.2. ปัญหาการจดัตัง้ “ส านกังานครอบครวั” 
5.3. ปัญหาการบริหาร “เงินกงสี” ภายใต ้“บญัชีกงสี” 
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รูปแบบการอบรม 
 ทฤษฎี 70 %   

 ถาม-ตอบ 30 % 

 

15 พฤศจกิายน 256 เวลา 09:00-16:30 น. 
อบรมผ่านระบบออนไลน ์(Microsoft Team) 

 
อตัรา 3,900 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารยช์ินภทัร วิสุทธิแพทย ์

 

ประสบการณก์ารท างาน 

 ประสบการณม์ากกวา่ 28 ปี ในงานดา้นกฎหมายและภาษี กฎหมายบรษัิท / M&A / กฎหมายการเงินและหลกัทรพัย ์/ IPO / 

Property Fund / REIT / กฎหมายอสงัหารมิทรพัย ์/ โรงแรมและกฎหมายธุรกิจที่ส  าคญั / รวมถึงงานดา้นสญัญาทางธรุกิจ

หลายประเภท และการปรบัโครงสรา้งกิจการครอบครวั 

 ประสบการณม์ากกวา่ 20 ปี ในงานวิทยากรดา้นสญัญาทางธรุ กิจและการวางแผนภาษี / การบรหิารความเสี่ยงดา้นภาษี / 

รวมถงึงานฝึกอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) และเป็นอาจารยพ์ิเศษในหลกัสตูรดา้นภาษีและกฎหมายธุรกิจ / 

กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา ทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในหลกัสตูรปกติ และ International Program 

มหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน 

 วิทยากรดา้นกฎหมายธุรกิจ / สญัญาธุรกิจ / ภาษีอากร / กิจการแบบครอบครวั / ธุรกิจแฟรนไชส ์/ ธุรกิจโรงแรม/อพารท์เมน้ต ์

ใหแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย / สภาวิชาชีพบญัชี / กระทรวงพาณิชย ์/ สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ (AIMC) / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors – IOD) / สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) 

 นกัเขียนอิสระ บทความกฎหมายและภาษีในวารสารวิชาการและธุรกิจในไทยและตา่งประเทศ 

 คณะอนกุรรมการภาษี (ฝ่ายภาษีสรรพากร) สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 ผูไ้กลเ่กลีย่คดีภาษีประจ าศาลภาษีอากรกลาง 

 สมาชิกผูท้รงคณุวฒุิอาวโุส (Fellow Member) สถาบนักรรมการไทย (IOD) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การศึกษา 

 นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2533 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2535 

 นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2547  

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

(Thai Institute of Directors – IOD) 

 Director Diploma Program - Fellow Member 36/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย  

(Thai Institute of Directors - IOD) 
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ประสบการณฝึ์กอบรม 

2558 - ปัจจุบัน:  อาจารยพ์ิเศษวิชา “ภาษีเงนิ ไดเ้ก่ียวกบัวงจรธุรกิจ” หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกฎหมายภาษี / วิชา “ภาษีระหวา่ง 
  ประเทศ” หลกัสตรูนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารยพ์ิเศษ วชิา “Business Laws: Tax issues related to commercial contracts”, Internaitonal Program of  
  Law Degree, คณะนิติศาสตร ์จฬาุลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2558 - ปัจจบุนั:  Public Relations Committee – Rotary Club of Sukhumvit 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารยพ์ิเศษ วชิา “การวิเคราะหต์รวจสอบและประเมินความเสีย่งดา้นภาษีอากร” (MA 587 –Tax Audit and  
  Analysis with Tax Risk Assessment) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการภาษีอากร คณะบญัชี  
  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารยพ์ิเศษ เรือ่ง “Family Business Governance: Board of Directors”, Internaitonal Program of School of  

Entrepreneurship and Management. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2558 - ปัจจบุนั:  วิทยากรประจ า “สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย” เรือ่ง (1 ) “หนา้ที่และความรบัผิดของกรรมการตาม 
  กฎหมาย” (DAP / DCP / BMT) (2) บรรษัทธรรมาภิบาลส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร (CGE)  

(3) ธรรมาภิบาลในกิจการครอบครวัเพื่อความยั่งยืน (FBG: Family Business Governance) 
2559 - ปัจจบุนั:  ทีป่รกึษา สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558 - ปัจจบุนั:  อาจารยพ์ิเศษ วชิา “Tax and Business Life Cycle”, International Program of Law Degree, คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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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 มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้างไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหท้ราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

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

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

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,173 บาท

อตัรา 3,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท นิต

บิุค
คล 4,056 บาท

อตัรา 3,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 117 บาท

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้
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