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การบริ หารธุรกิจและการดําเนิ นชีวิ ตย อมหลีกเลี่ยงไมไ ดที่ตองเขาไปเกี่ยวข องกับ การทําสั ญญา
(Contract) กับบุคคลหรือนิ ติบุ คคลตางๆ รวมทั้งความรับผิ ดทางดา นภาษี อากรที่ ติดตามมาจากสั ญญาดังกลาว
ซึ่งในประเทศไทย กํา หนดวา ผู ใดจะปฏิ เสธและอางวาไมรูกฎหมายย อมไมไ ด ดวยเหตุ นี้ กลยุ ทธ ในการเลื อกทํา
สัญญาและการเจรจาต อรองตางๆ กั บคู สัญญา ย อมชวยประหยั ดภาษีอากรได ( Tax Avoidance) ซึ่งเรียกวา “ เมื่อ
สัญญาเปลี่ย นไป/ภาระภาษีย อมเปลี่ยนตาม” (Contractual for Tax Planning) ดั งนั้ น ก อนที่จะดํา เนินการในเรื่อง
ใดด านธุร กิจ หรื อการทํา นิ ติกรรม ผู ที่เกี่ยวข อง ควรเตรียมพร อมและระมั ดระวัง ในดา นการเลือกสั ญญา
(Contract) การงวางระบบบั ญชี (Accounting) การจั ดการดา นการบริ หารงานบุ คคล ( Human Resource) และ
ความรับผิ ดดานภาษี อากร (Taxation)
หั วข อการบรรยาย:
1. หลักการตีความกฎหมายเอกชน ( Private Law ) กั บกฎหมายมหาชน ( Public Law)
2. หลักการดํ าเนินธุ รกิจ ( Business Rule) และการควบคุ มธุ รกิจ ( Regulation Rule )
ดานกฎหมาย (Business Law ) ดานบัญชี ( Accounting) ด านแรงงาน (Human Resource )
และ ภาระภาษีอากร Taxation)
3. หลักการร างสัญญา 10 ประการและตั วอย างการร างสัญญา รวมทั้งบัญชีอัต ราอากร
แสตมป 28 ลักษณะแหงตราสาร
4. หลักการวางแผนภาษีอากร ( Tax Planning)
5. การพิจ ารณาประเภทของสัญญา “ เมื่อ สัญญาเปลี่ ยนไป/ภาระภาษี ยอ มเปลี่ยนตาม”
5.1 การวางแผนสัญญา”ให เช า”พื้ นที่ และบริก ารสวนกลาง กับ สัญญาบริการ”ให ใช ”
พื้นที่และบริการสวนกลาง
5.2 การวางแผนสัญญาจางแรงงาน/สัญญาจางบริการ/และสัญญาจ างทํ าของ
5.3 การวางแผนสัญญาจัดตั้งห างหุนส วน กับ สัญญาจัดตั้งคณะบุ คคล
5.4 การวางแผนสัญญารวมคา ( Joint Venture) กั บ สัญญาค ารวม (Consortium
Agreement )
5.5 การวางแผนสัญญาจางเหมาค าแรง กั บ สัญญาจ างเหมางาน
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5.6 การวางแผนสัญญา”แยก”หรื อ”รวม” สัญญาซื้อขายกั บรั บจ าง
5.7 การวางแผนสัญญาขายฝาก กั บ สัญญาฝากขาย
5.8 การวางแผนสัญญาเช าช วง กั บ สัญญาโอนสิท ธิการเช า
5.9 การวางแผนสัญญาซื้อขายเสร็ จเด็ ดขาด กั บ สัญญาจะซื้ อจะขาย
5.10 การวางแผนสัญญากู เงิน กั บ สัญญายืมเงิน
6. หลั กการด านคุณ ธรรมและจริยธรรม
วิทยากร รศ.เพิ่มบุญ แกวเขี ยว
-อดีตอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิท ยาลั ยรามคําแหง
-วิท ยากรด านกฎหมายธุรกิจ และการวางแผนภาษีอ ากร
-ที่ ปรึกษากฎหมายธุ รกิจ
กําหนดการ วั นพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่
โรงแรม GOLD ORCHID BANGKOK ถ.วิ ภาวดี รัง สิต สี่ แยกสุท ธิ สาร(ขาออก)กทม.
รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย แล้ว(บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

6,420 -180= 6,240

่
บุคคลทัวไป

7,000+490= 7,490

7,490 - 210= 7,280

่
บุคคลทัวไป
(โอนเงิ นก่อ น 1 ส ัปดาห์)

6,500+455= 6,955

6,955 -195= 6,760

กรุณ าส่ งใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิ น ที ่
E-mail : winyuchon_2554@hotmail.com สอบถามรายละเอีย ดได้ที ่
02-919-2022, 095-839-8190,089-703-4200,080-056-8084
www. Seminar winyuchon.com

