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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•Corporate Law: Update / Case

•Corporate Risk Management

•Intellectual properties risk management

•Financial law management

•M&A laws and risk control
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Corporate Laws & Practices

Update 
Case



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oGovernment Fee (New) since April 2018

oCompany registration (All transactions)

oFrom 250,000 + 25,000 = THB 275,000

oTo 5,000 + 500 + 100 = THB 5,600

Update – Corporate Laws & Practices
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ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oAGM & EGM: Director Case: Appointment & 

Removal

oอํานาจของผู้ถือหุ้นในการแต่งตัlงกรรมการบริษัท

oวาระการประชุมเพืx อแต่งตัlงกรรมการบริษัท

oวาระปกติ / วาระอืx น ?

oผู้ถือหุ้นแต่งตัlง “กรรมการใหม่” ด้วยวาระจร (สอด

ไส้มาในวาระอืx น) ได้หรือไม่ ?

Update – Corporate Laws & Practices
5
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กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด

(กําลังแก้ไขใหม่)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• บุริมสิทธิ� ในหุ้นสามารถเปลีx ยนแปลงได้ 

(Conversion of Preference Share)

• กําหนดหลักเกณฑ์ห้ามถือหุ้นไขว้ในบริษัท

• การจัดทําข้อมูลการถือหุ้นในรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการ

• แก้ไขบทบัญญัติเกีx ยวกับการประชุม

คณะกรรมการ (Tele-Conference Meeting)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดให้ทีx ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวน
กรรมการในกรณีทีx ข้อบังคับบริษัทไม่ได้

กําหนดจํานวนกรรมการไว้เป็นการแน่นอน

• กําหนดบทบัญญัติกรณีการแปรสภาพบริษัท

มหาชนจํากัดเป็น “บริษัทเอกชน” (Public Co 
to Private Co)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดให้ประธานกรรมการอาจขอมติจาก
กรรมการ โดยกรรมการแจ้งมติเป็นหนังสือ

แทนการลงมติในประชุมคณะกรรมการ โดย

ไม่ต้องมีการประชุมก็ได้ (Circulate Meeting)

• กําหนดบทบัญญัติเรืx องกรรมการสํารอง 
(Proxy Director)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าปรับแทนประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการ (Prohibited Compensation / Penalty)

• กําหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีx

มีอํานาจเปิดเผยการกระทําความผิดและ

ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายนีl (Social 

Sanction)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• แก้ไขให้เฉพาะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะกระทํา

ได้ต่อเมืx อทีx ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่า ¾ (75%) ของผู้ถือหุ้นซึx งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน (Dilution Effect)

• แก้ไขระยะเวลาการคัดค้านการลดทุน (ล้างขาดทุน
สะสม)

• แก้ไขบทบัญญัติกรณีการห้ามบริษัทให้กู้ยืมเงิน
กรรมการ



Corporate Risk Management

Update 
Case



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oShare premium and subsidy fund: Tax pitfalls

oส่วนลํlามูลค่าหุ้น _ สะท้อนอะไร ?

oPast performance / Book Value

oFuture revenue / Expectation

oHidden asset / Hidden value

oบริษัทขาดทุน _ ออกหุ้นใหม่มี Share Premium 

ได้หรือไม่ ?

Common	Mistakes 13
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Share Premium Case 
(ฎีกา 5812/2557)

Siam 
Electro 

Chemical

Oxydental
Chemical

Siam Electro Chemical (EBT)

- Loss with negative book value of share

- Capital increase of THB 900 M

- 1,000 share ( par @100) with share premium of THB 900,000,000 by US shareholder

Thailand
US

TH 
Shareholders

50 %  Shares

50 % Shares
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NEC Case (Share Premium)

NEC 

Thailand

NEC Japan

NEC Thailand 

- Loss with negative book value of share

- Capital increase of THB 410 M

- 1 share (@1,000) with share premium of THB 409,999,000 by NEC JP

Thailand

Japan

NEC Engineering TH

33 % in Preference Shares

67 % in Ordinary Shares

(Substance over form - Subsidy)



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oLoan to shareholders and directors ? 

oฎีกา 749/2553 “ให้กรรมการบริษัทกู้ยืมเงิน

หลายครัlงโดยไม่คิดดอกเบีlยโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรถือได้ว่าเป็นการประกอบกิจการโดย

ปกติทางการค้าอันเป็นการ ประกอบกิจการ
โดยปกติเยีx ยงธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียภาษี

ธุรกิจเฉพาะ”

Common	Mistakes
16



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

oLoan to shareholders and directors ? 

o“ดอกเบีlยกรณีลูกหนีlค่าหุ้นค้างชําระเป็นค่าตอบแทนทีx

เรียกเก็บเนืx องจากการ ใช้เงินค่าหุ้นการจัดตัlงบริษัทซึx ง

กระทําเพียงคราวเดียว หาใช่เป็นดอกเบีlยของกิจการทีx

จะเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยีx ยง

ธนาคารพาณิชย์ เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอํานาจ

กําหนดดอกเบีlยให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะ

ไม่ใช่กรณีประกอบกิจการ โดยปกติเยีx ยงธนาคาร

พาณิชย์”

Common	Mistakes
17



Intellectual properties risk 

management 

Update 
Case



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

1. Caltex (Gas Station) / Star Mart (Convenient Shop)

1.1 Trademark License Agreement (TLA): Registered TM

1.2 Non-exclusive contract for operation of gas station under Trade 

Name / Caltex เป็นเจ้าของปั� ม และ ร้านค้า

1.3 สัญญาให้สิทธิดําเนินกิจการสถานีบริการนํlามัน และ ร้านค้า เป็น 
TLA ???

2. ย้อนไปตรวจสอบหลักกฎหมาย

2.1 เครืx องหมายการค้า ทีx จดทะเบียนแล้ว ม. 68 (พรบ. เครืx องหมายฯ)

2.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืx องหมายการค้า / สัญญาให้สิทธิดําเนินการ

Caltex Case (No. 1223/2549)
19



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

1. Tsutaya (Video Shop)

1.1 Trademark License Agreement (TLA): Registered TM

1.2 Void contract

1.3 สัญญาตกเป็นโมฆะทัlงฉบับหรือไม่ ???

2. ย้อนไปตรวจสอบหลักกฎหมาย

2.1 เครืx องหมายการค้า ทีx จดทะเบียนแล้ว ม. 68 (พรบ. เครืx อง
หมายฯ)

2.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืx องหมายการค้า

2.3 ข้อตกลงให้ข้อสัญญาอืx นมีผลใช้บังคับ ไม่เกีx ยวข้องกับส่วนทีx
เป็นโมฆะ

Tsutaya Case (No. 386/2549)
20



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

1. Za (Cosmetics) and Two Way (Cosmetics)

1.1 Two Way – Generic word and term ?

1.2 Right reserve

1.3 Same type and category

1.4 Good faith ???

2. ย้อนไปตรวจสอบหลักกฎหมาย

2.1 สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือ 
แหล่งกําเนิดสินค้า

2.2 ข้อถือสิทธิ

2.3 สุจริต ?

Za Case (No. 935/2549)
21



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

1. Roza (Ketchup)

1.1 Identical TM

1.2 Same type and category ?

1.3 Good faith ???

2. ย้อนไปตรวจสอบหลักกฎหมาย

2.1 สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของ 

หรือ แหล่งกําเนิดสินค้า

2.2 ข้อถือสิทธิ

2.3 สุจริต ?

Roza Case (No. 385/2549)
22



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

1. เทวารัณย์

1.1 เทวา + อารัณย์ = สวนของเทวดา

1.2 ความหมายตามพจนานุกรม พ.ศ. 2525 / ไม่มีในฉบับปี 

2542

1.3 คําสามัญ (Generic Term)

2. ย้อนไปตรวจสอบหลักกฎหมาย

2.1 ใช้แบบเครืx องหมายการค้า หรือ ใช้บอกชืx อหมู่บ้าน

2.2 คําสามัญ 

เทวารัณย์สปา
23



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

•Case study: Trade secret and employment (Case 

No. 10217/2553) 

- What is ‘Trade Secret’ ? – Commercial benefits 

(Name and address of customers)

- How to become ‘Trade Secret’ ? Identify / 

Controller / Accessing process

- Non-disclosure terms under the employment 

contract: Sufficient?

Trade secret: It may not a secrecy 
24



Financial Law Management

Update 
Case
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หลักเกณฑ์การออกหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์
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รูปแบบการรับหลักทรัพย์  
(หุ้น/หน่วยลงทุน/หน่วยรีท)
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• IPO (Initial Public Offering)

• เสนอขายหุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ครัlงแรก

• RO (Right Offering)

• เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

• PP (Private Placement)

• เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ “บุคคลในวงจํากัด”
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IPO Process

บริษัทมหาชน (PAE)

Listed Co in the SET

Investors
Shareholders

ผู้ถือหุ้นเดิม ออกหุ้นใหม่ (เพิx มทุน)

Financial Advisorถือหุ้น 
100%

Dividend

บริษัทจํากัด

(NPAE)

แปรสภาพ
เป็น บมจ.

Internal Audit
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
CFO

จ่ายเงินปันผลก่อนยืx น Filing
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Bond / Perpetual Bond / Share

Difference Treatment Bond Perpetual Bond Share

Legal Status Debt Debt Equity

Accounting Status Debt Equity Equity

Tax Status Debt Debt Equity

Ownership / Control No No Yes

Redemption Period Limit No No

Return Interest Interest Dividend

Asset Participation No No Yes

Liquidation Before Before After
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Case Study: Perpetual Bond

• 2542: K Bank – 19,956 M

• 2550: ธนชาต - 14,260 M

• 2549: KTB – 13,866 M /    2549: TMB – 16,000 M

• 2555: PTTEP – 10,000 M

• 2557: IVL – 30,000 M /    2557: PTTEP – 65,280 

M

• 2558: ANANDA – 2,000 M

• 2559: Beyond Green – 156 M  /  2559: CP All – 10,000 M

• 2560: Property Perfect – 1,000 M
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Case Study: Perpetual Bond

•CP All

– Perpetual Subordinated Bond / หน่วยละ 1,000 บาท

–One time repayment on Liquidation Date

–No security / No conversion to equity

–Early redeemable / Interest 5% ++ special basis

–Public Offering / BBB / Not over THB 10,000 M
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Case Study: Perpetual Bond

•Property Perfect

– Perpetual Subordinated Bond / เลืx อนชําระดอกเบีlย

ได้ / สะสมดอกเบีlยจ่ายได้

–One time repayment on Liquidation Date

–No security / No conversion to equity

–Early redeemable 

–Private Placement / Not over THB 1,000 M
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ข้อด้อย: Perpetual Bond
•Prolong and postpone interest payment

•Continuing bond holding unless early redemption

• Incomplete repayment if bankruptcy or liquidation

•Low liquidity in bond market and discount face value

• Interest rate risk in the MKT against bond interest 

rate

•Misunderstanding in Audited F/S: Accounting / Legal 

/ Tax
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Crypto Law 

Digital Asset

Crypto Currency

&

Startup Business
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36

Crypto Currency Law

oพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิตัล พ.ศ. 2561

oประกาศเมืx อ 13 พฤษภาคม 2561

oใช้บังคับเมืx อ 14 พฤษภาคม 2561
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Crypto Currency

oหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึx งถูกสร้างขึlนบนระบบหรือ 

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ทีx จะใช้เป็น

สืx อกลางในการแลกเปลีx ยนเพืx อให้ได้มาซึx งสินค้า 
บริการ หรือสิทธิอืx นใด หรือแลกเปลีx ยนระหว่าง

สินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์อืx นใดตามทีx คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency
o“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึx งถูก

สร้างขึlนบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์

เพืx อ 

(1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือ

กิจการใด ๆ 

(2) กําหนดสิทธิในการได้มาซึx งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอืx นใดทีx

เฉพาะเจาะจง ทัlงนีl ตามทีx กําหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ
และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอืx นตามทีx คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency

o“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ
ตามประเภทดังต่อไปนีl 

(1) ศูนย์ซืlอขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(2) นายหน้าซืlอขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
(4) กิจการอืx นทีx เกีx ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามทีx รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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Crypto Currency
o“ศูนย์ซืlอขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือ

เครือข่ายใด ๆ ทีx จัดให้มีขึlนเพืx อการซืlอขายหรือแลกเปลีx ยน
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการ

จัดระบบหรือ อํานวยความสะดวกให้ผู้ซึx งประสงค์จะซืlอขาย
หรือแลกเปลีx ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําความตกลงหรือ 
จับคู่กันได้ โดยกระทําเป็นทางค้าปกติ แต่ทัlงนีl ไม่รวมถึง

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะ ทีx คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency
oมาตรา 17 ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลทีx ออกใหม่ต่อ

ประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทีx ประสงค์จะเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ให้กระทําได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด และต้องยืx นแบบแสดงรายการข้อมูล

o ให้นําความในวรรคหนึx งมาใช้บังคับกับโทเคนดิจิทัลทีx ผู้
เสนอขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์ ทีx จะเสนอขาย

เป็นการทัx วไปต่อประชาชนด้วย 
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Crypto Currency

oมาตรา 100 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทีx ได้ประกอบ
ธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันทีx  พระราชกําหนดนีlใช้บังคับและเป็น
ธุรกิจทีx ต้องขออนุญาตตามพระราชกําหนดนีl หากจะดําเนิน

กิจการต่อไป ให้ยืx นคําขออนุญาตตามทีx บัญญัติไว้ในพระราช
กําหนดนีl ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีx พระราชกําหนดนีl มี
ผลใช้บังคับ และเมืx อได้ยืx นคําขออนุญาตแล้ว ให้ดําเนิน

กิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสัx งไม่อนุญาต 
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Crypto Law

& 

ICO

(Initial Coin Offering)
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Crypto Currency Law

oประกาศ กลต. ทีx  กจ. 15/2561 เรืx อง การ

เสนอขายโทเคนดิจิตัลต่อประชาชน 

o ประกาศเมืx อ 3 กรกฎาคม 2561

oใช้บังคับเมืx อ 16 กรกฎาคม 2561
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Crypto Tax
Corporate Tax 

Personal Tax

& 

Crypto VAT
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Crypto Currency: Tax

o กําหนดให้โทเคนดิจิทัลเป็นเงินได้พึง

ประเมิน Passive Income

o Equity or Debt Instrument ???
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Crypto Currency: Tax

(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือ

ผลประโยชน์อืx นใดในลักษณะเดียวกันทีx

ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคน

ดิจิทัล (Profit Sharing / Any Profits)
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Crypto Currency: Tax

(ฌ) ผลประโยชน์ทีx ได้รับจากการโอนคริป

โทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทัlงนีl 

เฉพาะซึx งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าทีx

ลงทุน” (Capital Gain)
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Crypto Currency: Tax

(ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คํานวณหักใน

อัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้
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Crypto Currency: VAT

oDigital Asset (สินค้าทีx ไม่มีรูปร่าง): 

Subject to VAT

oกรมสรรพากรจะยกเว้น VAT ให้แก่

บุคคลธรรมดา _ เพืx อบรรเทาภาระภาษี

ให้แก่บุคคลธรรมดา ???
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ข้อควรระวัง

Crypto Currency
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ข้อควรระวัง / ความไม่แน่นอน

o“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

oกฎหมายควบคุมการแลกเปลีx ยนเงิน

oกฎเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

oมาตรฐานการบัญชี

oการบังคับคดีในการชําระหนีl

oSecurity ในระบบ และ การคุ้มครองนักลงทุน

oการลักทรัพย์ (คดีอาญา)



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นีl (พรบ. ฉบับทีx  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560

ผลทีx ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าทีx เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนัlนเกีx ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีทีx หลีกเลีx ยงหรือฉ้อโกงตัlงแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึlนไป _ 

หรือ

2. จํานวนภาษีทีx ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ "อุบาย" หรือ 

"วิธีการอืx นใดทํานองเดียวกัน" ตัlงแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึlนไป และ 

3. ผู้มีหน้าทีx เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพืx อหลีกเลีx ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ

54



4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินทีx เกีx ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพืx อมิให้ติดตามทรัพย์สินนัlนได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรืx องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลัx นกรองความผิดทางภาษีอากรทีx เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนีl Taxpayer / ผู้มีหน้าทีx หักภาษี ณ ทีx จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิx มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนัlน อาจเข้าไปมี "ส่วนเกีx ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนีlใช้บังคับตัlงแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านีl
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าทีx รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”



M&A Law & Risk Control 

Update 
Case



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Identify Quantify

Rectify Negotiation

Due	Diligence

Due Diligence
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M&A

Model

Share       
(New & Existing)

Property    
(TA & ITA)

Business 
(Distribution & 

Customers)

Cash

Non-Cash

M&A Model



ภาษี / ค่าธรรมเนียมฯ โอนกิจการทัlงหมด โอนกิจการ
บางส่วน

ควบบริษัท

ภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีเงินได้บริษัท ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิx ม ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

อากรแสตมป์ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมโอนทีx ดิน 2 % 2 % ยกเว้น

หมายเหตุ ไม่สามารถนํา Tax Loss ของบริษัททีx โอนหรือควบ

กัน มาใช้ได้ / แต่ไม่ห้าม Tax Loss ของบริษัททีx รับ
โอน 60
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M&A Financing

Source	&	Cost	of	Fund

Cash & Property : Share Swap

Equity Financing

Debt Financing
Leverage	Buy-Out
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Slide FREE Download ได้ทีx

www.taxtanktv.com
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Thank	You



SCL Law Group
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