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PwC ประเทศไทย จัดงานสัมมนาภาษีและกฏหมาย�¦ ³�Îµ�̧�¦ Ế��̧É16: ปรับโครงสร้างธุรกจิ - บริหารความ
Á Ȩ́¥�° ¥nµ�¥É́�¥º�รับมือปฏิรูปภาษีไทย

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เครือข่ายบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการตรวจสอบบญัชี บริการใหค้าํปรึกษาดา้น
กฎหมายและภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก �°Á¦ ¥̧�Á�·��nµ� ºÉ° ¤ ª ¨ ��¦ nª ¤�µ� ¤́¤�µ�µ¦ Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµ
Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o��nµ��µ¦ ª µ�Â��£µ¬°̧ ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �¦ ³ �Îµ�̧�¦ Ế��̧É16 ในหวัขอ้ ‘ปรับโครงสร้างธุรกิจ – �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�
° ¥nµ�¥É́�¥º� รับมือปฏิรูปภาษีไทย’ (Maximise Shareholder Value through Effective Tax Planning 2015:

‘Structuring for growth – Adding value while continuing to manage risks’) Ä�ª �́¡ §®́ ��̧�̧É16 ตุลาคม 
2557 เวลา 8:30 – 17:00  น. ณ แกรนดบ์อลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

�µ� ¤́¤�µ�¦ ³�Îµ�̧�¦ Ế��̧Ê�¼��́��¹Ê�Ã�¥¤ ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÄ®o�¦ ·¬�́Á°��� นกัลงทุน หน่วยงานภาครัฐ นกัธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกภาคส่วน เตรียมรับมือกบัโอกาส ความทา้ทาย ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��nµ�Ç หลงัความไม่สงบและปัจจยัความไม่แน่นอนได้
�̈Ȩ́�̈µ¥¨ �Ä���³ �̧É £µª ³ Á«¦ ¬��·�Ã̈ �Á¦ ·É¤Á®È� �́�µ�¢ºÊ��́ª Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É� บรรดาบริษทัขา้มชาติ (Multinational

Corporations: MNCs) �̧É�Îµ̈ �́¤°�®µÃ°�µ Ä��µ¦ �¥µ¥�»¦ �·�Å�¥�́�̈µ��́Ê�Ä�Â̈ ³ �nµ��¦ ³ Á�«  ดว้ยกฏระเบียบขอ้บงัคบั
ทางภาษีและกฏหมาย�̧É ¨ �́�́��o°��ª nµÁ�·¤ ผูป้ระกอบการฯจะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร จึงจะสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามกฏหมาย

�µ¦ ° °��o° �́��́��µ�£µ¬Â̧̈ ³ ��®¤µ¥�ª ��»¤�µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��̧ÉÁ�o¤�ª�Á�·�Å��Á¡ ºÉ° Â�oÅ��µ¦ �µ��»̈���¦ ³ ¤µ�Â̈ ³ Á¡ ·É¤ ¦ µ¥Å�o
�°�£µ�¦ �́� n��̈Ä®o£µ¦ ³ £µ¬Á̧¡ ·É¤�¹Ê�Â̈ ³ Á�È��¦ ³ Á�È� Îµ�́��̧É ¦ oµ��ª µ¤�́�ª ¨ Ä®oÂ�n�¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·Ä�¦ ³ ¥³ �n° Å��Â¤ oª nµÄ��nª ��̧É
�nµ�¤µ�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Å�o¤�̧µ¦ �̈�́�́�Ä®oÁ�·��µ¦ ��·¦ ¼��µ�£µ¬°̧ ¥nµ�Á�È¤�̧É�Â�n�È��Å¤n�ÎµÄ®o�́�®µ�nµ�Ç��̈Ȩ́�̈µ¥¨ �Ä�
¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ° �́ Ế�

PwC Á̈È�Á®È��¹��ª µ¤  Îµ�́��̧É�¼o�¦ ³ �°��µ¦ ² ตอ้งตระหนกัและรู้เท่าทนัอุปสรรค Â̈ ³ �ª µ¤�oµ�µ¥Ä�Á¦ ºÉ°��o° กฏหมาย 
กฎระเบียบภาษีอากรต่างๆ Á¡ ºÉ°�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�Å�o° ¥nµ��¼��o°�การวางแผนภาษีล่วงหนา้ และการติดตามภาวะการลงทุน
° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��³�nª ¥�¦ ¦ Á�µ�̈�¦ ³ ���̧ÉÁ�·��¹Ê��µ��ª µ¤Å¤nÂ�n�°��nµ�ÇÅ�oÄ�¦ ³ ¥³ ¥µª

®ª́ �o° Â̈ ³ Á�ºÊ° ®µ Îµ�́��̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n
-ถึงเวลาแห่งการปฏิรูป: การเตรียมพร้อมกบัวธีิการตรวจสอบภาษีรูปแบบใหม่
-�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�£µ¬�̧Â̈ ³ �ª µ¤�·�¡ ¨ µ��́Éª Å�
-มุมมองในอนาคตสาํหรับการวางแผนภาษี
-�µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��Â̈ ³ �µ¦ ��·�́�·�µ¤�̧É��®¤µ¥�Îµ®���Á�È�Á¦ ºÉ°� Îµ�́�Â̈ ³ Á�¦ n��¦ �́�¦ ·�®¦ º° ?



-�µ¦ �¥µ¥�»¦ �·��µ�Ã°�µ Â̈ ³  ·��·�¦ ³ Ã¥��r�oµ�«»̈�µ�¦ ¡ ¦ o° ¤�́��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�
-Â�ª�µ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�¡ �́��µ��Â̈ ³�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä���³ �̧É¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Ã�¦ � ¦ oµ��»¦ �·��Á¡ ºÉ°
รองรับการเติบโตในอนาคต

โดยÄ��µ¦ �̧ÊÅ�o¦ �́Á�̧¥¦ �·�µ�ª ·�¥µ�¦ ¦ �́Á�·��µ�£µ�¦ �́��»�ทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
กรมสรรพากร เขา้ร่วมบรรยายแนะนาํแนวทางและนโยบายการจดัการภาษีดว้ย

วนั: 16 ตุลาคม 2557

เวลา: 8:30 – 17:00 น.
 �µ��̧É: แกรนดบ์อลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพ
ภาษา: ดาํเนินการเป็นภาษาไทยทุกหวัขอ้
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