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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ ได้ สงวนลิขสิทธิ์
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ ได้

รหัส 21/8319

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID. 010-553-300-1556

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ใน
ธุรกรรมระหว่างประเทศ
ทั้งดานภาษีอากรและการลงทุน (Case Studies)

Strategic Planning In International
Transactions (Tax & Investment)
ปจจุบันบริษัทในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ตองเกี่ยวของกับตางประเทศและการทำธุรกรรมระหวางกัน ดังนั้นการทำธุรกรรม
แต ล ะประเภทจึ ง ต อ งมี ก ารวางแผนที่ ดี เ พื่ อ ที่ จ ะช ว ยให ป ระหยั ด ในด า นภาษี ทั้ ง เรื่ อ งของการวางโครงสร า งขององค ก รการศึ ก ษา
เรื่องอนุสัญญาภาษีซอนและมาตรการทางภาษีอากรเมื่อตองไปลงทุนยังตางประเทศ สิ่งที่จะตองพิจารณาในแตละธุรกรรมรวมถึง
สิทธิประโยชนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการไปลงทุนยังตางประเทศและภายในประเทศ ดังนั้น การวางแผนในธุรกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญที่
จะชวยใหผูประกอบการไดสิทธิประโยชนทางภาษีและการลงทุนมากที่สุด

วิทยากร
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
- ที่ปรึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจมากว่า 25 ปี
- Partner Siam City Law Group,
- คอลัมนิสต์กฎหมาย

กำหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

( ถ.สุขุมวิท )
รถไฟฟ้าBTS สถานีนานา ทางออกโรงแรมแลนด์มาร์ค

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
กระเปาสะพายใสเอกสาร
Handy Drive รวมอนุสัญญาภาษีซอน
61 ประเทศ
หนังสือ “เจาะลึกปญหาภาษีการจายเงิน
ไปตางประเทศ ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ. 36

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

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

(รวมอาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
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Course Outline
สิ่งที่ผูบริหารตองพิจารณาเกี่ยวกับธุรกรรมระหวางประเทศทั้งประเด็น
ดานภาษีและประโยชน ในการลงทุน
- ประเทศและตลาดเปาหมาย (Location and Market)
- รูปแบบทางการเงิน (Financial Model)
- บุคลากร (HR & Personnel)
- กฎหมายและภาษี (Legal and Tax Structure)
การจัดวางโครงสรางองคกรที่ ไปลงทุนตางประเทศ
- สำนักงานผูแทน (Representative Office)
- สำนักงานสาขา (Brach Office)
- ตัวแทนจำหนาย (Distributor) / Franchise / License
- Joint Venture Company / Subsidiary Company
- Holding Structure
การวางแผนธุรกรรมระหวางประเทศ
- การขายสินคา (Cross-border Sale)
- การใหบริการ (Cross-border Service)
- การใหกูยืมเงิน (Cross-border Loan)
- การรวมลงทุน (Cross-border Investment)
- Intra-company transactions (Offset / Novation /
Swap)
การวางแผนภาษีระหวางประเทศ
- การวางแผนภาษีเงินได / อนุสัญญาภาษีซอน / ภาษีมูลคาเพิ่ม
- การวางแผนภาษีดวย IHQ / ITC
- การยกเวนภาษีเงินปนผลตางประเทศ
- Re-invoicing Company และ การเลือกใช Tax Haven
- มาตรการตอตานการเลี่ยงภาษี
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เงื่อนไขของผู้นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่น
เข้าอบรมแทนได้
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง
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