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เค้าโครงการ
บรรยาย

1) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการตามสัญญาระยะยาว
2) รายการทีถ่อืเป็นเงนิได้ทางภาษีนิตบุิคคล (“CIT”)
3) ค่ารับรอง
4) โบนัส
5) บ้านพักพนักงาน
6) รายจ่ายฝ่ายทุน 
7) การปันส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน
8) ประมาณการก าไรสุทธิเพือ่เสยีภาษีเงนิได้นิตบุิคคลต ่าไป 
9) ค าถาม

หลักการค านวณภาษีเงนิได้นิตบุิคคลและการปรับปรุงรายการทางภาษี1

ข้อผิดพลาดทางภาษีทีมั่กเกดิขึน้และการปรับปรุงทางภาษี2
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เค้าโครงการ
บรรยาย

Update กฎหมายภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล3

1) ก าหนดการยืน่แบบแสดงรายการทีเ่กีย่วข้องกับภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลส าหรับปี 2562 

2) บุคคลทีม่คีวามสัมพันธกั์นตามมาตรา 71 ทวิ (1) และ (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และการยืน่แบบแสดงรายการทีเ่กีย่วข้องต่อ
กรมสรรพากร

3) E-donation
4) E-withholding tax
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หลักการค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคล
และการปรับปรุงรายการทางภาษี
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หลักการค านวณภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
และการปรับปรุงรายการทางภาษี

ก าไรสุทธิทางบัญช ี(ตามงบการเงนิ) 90 บาท

การปรับปรุงรายการทางภาษีตามกฎหมายภาษี:
1) บวก รายได้ตามกฎหมายภาษี
2) บวก รายจ่ายทีไ่ม่ใหถ้อืเป็นรายจ่ายตาม

กฎหมายภาษี

10 บาท
20 บาท

3) หัก รายไดท้ีไ่ด้รับการยกเว้นCIT 
4) หกั รายจ่ายทีม่สิีทธิหกัได้เพิม่ขึน้
5) หกั ขาดทุนสุทธทิีม่สิีทธิน ามาหกัตามกฎหมาย

(5) บาท
(10) บาท
(5) บาท

ก าไรสุทธิทางภาษี (ตามภ.ง.ด. 50) 100 บาท

ยอดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
(ก าไรสุทธิทางภาษี x อัตรา CIT 20%)

20 บาท

หลักการค านวณ CIT
• ทีม่า: หลกัการค านวณก าไรสทุธิทางบญัชี ≠ ก าไรสทุธิ

ทางภาษี

• ค านวณก าไรสทุธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
(มาตรา 65 / มาตรา 65 ทวิ / มาตรา 65 ตร ีแห่งประมวลรษัฎากร)

• รบัรูร้ายไดแ้ละรายจ่ายทางภาษีตามเกณฑส์ิทธิ
• ปรบัปรุงรายการทางภาษี
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ข้อผิดพลาดทางภาษีทีมั่กเกดิขึน้
และการปรับปรุงทางภาษี
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1) รายได้จากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการตามสัญญาระยะยาว

• Lorem ipsum: 10%-17%

• Dolor sit amet: 13%- 17%

• Consectetur: 5%-10%

• Adipiscing: $25 service 

fee

• Etiam aliquet: 30%-33%

• Dolor sit amet: 6 – 9 months

• Consectetur: 9 – 12 months

• Adipiscing: immediate

• Etiam aliquet: depends

• ให้เช่าทรัพยส์ินตามสัญญาระยะยาว
• รายไดค้า่เช่าทรพัยส์ิน / คา่เช่าทรพัยส์ิน
รบัลว่งหนา้  

• ให้บริการตามสัญญาระยะยาว
• เงินมดัจ าคา่บรกิาร / คา่สมาชิก

ตอ้งรับรู้เป็นรายไดท้างภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลอย่างไร?
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• Lorem ipsum: 10%-17%

• Dolor sit amet: 13%- 17%

• Consectetur: 5%-10%

• Adipiscing: $25 service 

fee

• Etiam aliquet: 30%-33%

• Dolor sit amet: 6 – 9 months

• Consectetur: 9 – 12 months

• Adipiscing: immediate

• Etiam aliquet: depends

กรณีรายไดจ้ากสัญญาเช่าทีด่นิระยะยาว

• บรษัิทฯ (ผูใ้หเ้ช่า) ใหบ้รษัิท ก. จ ากดั (ผูเ้ช่า) เช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 
• ผูเ้ช่าตกลงช าระคา่เช่าเป็นรายปี 

• ปีท่ี 1 – ปีท่ี 3 ของระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า มีอตัราค่าเช่า 
จ านวน 2,910,096 บาทตอ่ปี 

• ค่าเช่าเพิม่ขึน้ 10% ของอัตราค่าเช่าในขณะน้ันทุก 3 ปี (กลา่วคือ
ขึน้คา่เช่าครัง้แรกในปีท่ี 4 ของการเช่า) 

บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่าใน
แต่ละปีอย่างไร?

• ปีท่ี 1 - 3
• ปีท่ี 4 - 6

อา้งอิง: กค 0702/6300 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558

ตัวอย่าง

1) รายได้จากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการตามสัญญาระยะยาว
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2) รายการทีถ่อืเป็นเงนิไดท้าง CIT

ตัวเงนิ
เช่น รายไดจ้ากการประกอบกิจการ /
ไดร้บัเงินสนบัสนนุ

ทรัพยส์ิน
เช่น ไดร้บัอาคารจากการใหเ้ช่าท่ีดิน / 
ไดร้บัหุน้เป็นคา่ตอบแทน

ภาษีและค่าธรรมเนียมทีผู้่อืน่ออกแทน

ประโยชนท์ีไ่ด้รับซึง่ค านวณได้เป็นเงนิ
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2) รายการทีถ่อืเป็นเงนิไดท้าง CIT

• Dolor sit amet: 6 – 9 months

• Consectetur: 9 – 12 months

• Adipiscing: immediate

• Etiam aliquet: depends

ลูกหนีไ้ดรั้บการปลด/ลดหนี้
เช่น กรณีบริษัทแม่ใหบ้ริษัทลูกกู้ยมื

• ลกูหนี:้ รายได้ CIT? 
• เจา้หนี:้ หนีส้ญู?

ใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินของ
ผู้อืน่โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน

ไดรั้บเงนิช่วยเหลือ / สนับสนุน
เช่น กรณีบริษัทแม่ช่วยเหลือ / ใหเ้งนิ
สนับสนุนบริษัทลูก

• ผูไ้ดร้บัการช่วยเหลือ: รายได ้CIT?
• ผูช้่วยเหลือ: รายจ่าย CIT?

ภาษีทีผู้่อืน่ออกแทน
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ตัวอย่าง
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• Lorem ipsum: 10%-17%

• Dolor sit amet: 13%- 17%

• Consectetur: 5%-10%

• Adipiscing: $25 service 

fee

• Etiam aliquet: 30%-33%

• Dolor sit amet: 6 – 9 months

• Consectetur: 9 – 12 months

• Adipiscing: immediate

• Etiam aliquet: depends

ไดใ้ช้รถยนตข์องผู้อืน่ในการจ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าตอบแทน

อา้งอิง: ค าพพิากษาฎีกาท่ี 1708/2536

ตัวอย่าง

2) รายการทีถ่อืเป็นเงนิไดท้าง CIT

บริษัทฯ บริษัท อ.

ค่าบริการด าเนินการจัดธุรกจิใหก้ับผู้อืน่ 
(อตัราแน่นอนทกุเดือนตามสญัญา)

รับฝากขายสินค้าของบริษัท อ.

ส่งสินค้าของบริษัท อ. 
โดยรถยนตบ์ริษัท อ. เพือ่
จ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสีย

ค่าตอบแทน
ลูกค้า

• บรษัิทฯ รบัฝากขายสินคา้จากบรษัิท อ. 
• บริ ษัทฯ ได้รับรายได้ “ค่าบริการ

ด าเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อ่ืน” เป็น
อตัราแน่นอนทกุเดือนตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญา

• บริษัทฯ ใช้รถยนต์ของบริษัท อ .
เพื่ อจ าหน่ายสินค้าโดยไม่ เสี ย
ค่าตอบแทน
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หกัเป็นรายจ่ายทางภาษีไดท้ัง้หมด?

3) ค่ารับรอง

จ าเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทาง
ธุรกจิทั่วไป 

0.3% ของรายได้ หรือ ทุนทีไ่ด้รับช าระ
(แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ≤ 10 ล้านบาท

มกีารอนุมัตแิละหลักฐานของผู้รับเงนิค่ารับรอง

เกีย่วเน่ืองโดยตรงกับการรับรองทีอ่ านวย
ประโยชนใ์ห้กจิการ

ค่ารับรองต่อคร้ัง (สิง่ของ / บริการ) ≤ 2,000 บาท ตอ่คน 

ทางภาษีต้องปรับปรุงรายการ
อย่างไร?
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3) ค่ารับรอง

พาลูกค้าไปเทีย่วกลางคนื / ร้องคาราโอเกะ / ทอ่งเทีย่ว  

เป็นรายจ่ายทีไ่ม่
เกีย่วข้องกับ
กจิการ?

เป็นรายจ่ายที่
เกีย่วข้องกับ
กจิการ?ห?
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3) ค่ารับรอง

พาเจ้าหน้าทีห่รือผู้เกี่ยวข้องทีไ่ม่ใช่ลูกค้าไปรับประทานอาหาร  

เป็นรายจ่ายทีไ่ม่
เกีย่วข้องกับ
กจิการ?

เป็นรายจ่ายที่
เกีย่วข้องกับ
กจิการ?ห?
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แบบใดเป็นรายจ่ายทางภาษีของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี?

4) โบนัส

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

ก าไรสุทธิของกิจการ

รายจ่ายค้างจ่าย
อ่ืนๆ: ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าบรกิารท่ีปรกึษา

ประมาณการ/ส ารอง
อ่ืนๆ: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู / ประมาณการสินคา้ลา้สมยั 
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน

มาตรา 65 ตรี (1)

มาตรา 65 ตรี (9)

มาตรา 65 ตรี (19)
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ประมาณการ VS รายจ่ายค้างจ่าย

4) โบนัส

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

ภาระผูกพัน

ความแน่นอนของการจ่าย

หลักการในการก าหนดยอดรายจ่าย
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กรณีการจ่ายเงนิโบนัสให้แก่พนักงานและคณะกรรมการ

4) โบนัส

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

• บรษัิท ส. มีการจ่ายเงินใหก้บับคุคล ดงันี ้
• ใหพ้นักงาน: พิจารณาและประเมินผลในช่วงรอบปีนัน้
• ใหก้รรมการ: อัตราร้อยละตามยอดขาย เป็นลกัษณะขัน้บนัได

ตามยอดขายท่ีสามารถท าไดต้ามเปา้ยอดขายแตล่ะขัน้

อา้งอิง: กค 0702/3384 ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน 2551

ตัวอย่าง
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กรณีการจ่ายเงนิโบนัสให้แก่พนักงาน

4) โบนัส

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

• บรษัิท ส. รบัพนกังานมาจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั
• พนกังานท่ีไดร้บัมา จะไดร้บัสิทธิประโยชนไ์ม่นอ้ยกวา่บรษัิทเดิม

• ใหพ้นักงาน: พิจารณาและประเมินผลในช่วงรอบปีนัน้ และจ่ายโดย
ไม่ค านึงว่าบริษัทฯ จะมกี าไรหรือขาดทุน

อา้งอิง: กค 0706/5091 ลงวนัท่ี 16 มิถนุายน 2549

ตัวอย่าง
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กรณีสร้างหรือเช่า บ้าน / หอ้งพัก ใหพ้นักงาน : เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือ เป็นการส่วนตัว?

5) บ้านพักพนักงาน

สร้างใหพ้นักงานอยู่โดยไม่คดิ
ค่าตอบแทน หรือ คิดค่าเช่า?

สวัสดกิารพนักงาน?
รายจ่ายทางภาษีของกิจการ / เงินไดข้องพนกังาน

รายจ่ายทีเ่กีย่วข้อง
ต้นทุนในการสร้าง
ค่าเสือ่มราคา

จ่ายค่าเช่าใหพ้นักงาน?
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รายจ่ายลักษณะใดถอืเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน?

6) รายจ่ายฝ่ายทุน

ทรัพยส์ินมีสภาพดขีึน้
ต่อเตมิ / ปรับปรุง /เปลีย่นแปลง / ขยายออก

ไม่ใช่การซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิ

มาตรา 65 ตรี (5)

ค่าธรรมเนียมโอนทีด่นิ?

รายจ่ายปรับปรุงทรัพยส์ินเช่า?

รายจ่ายเพือ่ใหท้ีด่นิปลอดจาก
ภาระผูกพัน?

ซือ้ทรัพยสิ์นเพือ่งานรับจ้าง?
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กรณีรายจ่ายปรับปรุงทรัพยส์ินเช่า

6) รายจ่ายฝ่ายทุน

• บรษัิท ฯ เช่าท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งซึง่เป็นสถานีบรกิารน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีทิง้รา้งไม่ไดใ้ชง้าน และมีสภาพไม่พรอ้มใหบ้รกิาร
ลกูคา้ในทนัทีท่ีท าสญัญาเช่า

• บรษัิท ฯ จงึตอ้งท าการซ่อมแซมอาคารสถานีบริการน า้มันเชือ้เพลิง ถังเกบ็น า้มันและทอ่น า้มัน รวมทัง้ท  าการ
ทดสอบประสิทธิภาพ 

• เป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุก่อใหเ้กดิประโยชนเ์กนิหน่ึงรอบเวลาบญัชีต้องหา้มมิใหถ้อืเป็นรายจ่ายใน
การค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (5) แหง่ประมวลรัษฎากร 

ตัวอย่าง

อา้งอิง: กค 08ท (กม. 05)/ 906 ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2553
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รายจ่ายเพือ่ใหท้ีด่นิปลอดจากภาระผูกพัน

6) รายจ่ายฝ่ายทุน

• ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเพื่อใหท่ี้ดินปลอดจากภาระผกูพนัและ
สิทธิเรยีกรอ้งตามสญัญาเดิมท่ีไดท้  าไวก่้อนใหบ้รษัิทเช่า

• ไม่เข้าลักษณะเป็นต้นทุนเพือ่การได้มาซึง่สิทธิการเช่า 
จึงหกัค่าสกึหรอฯ ไม่ได้

ตัวอย่าง

อา้งอิง:กค 0811/7933 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2543
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กรณีทรัพยสิ์นเพือ่งานรับจา้ง

6) รายจ่ายฝ่ายทุน

• บริษัท เป็นผู้รับจ้างผลิตภาพยนตรโ์ฆษณา 
• เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาทมีงานและงานถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้หมด:

(จดัหาช่างแต่งหนา้ท าผม เสือ้ผา้ทีมงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณาใหเ้สรจ็สิน้ จนกระทั่งเป็นเทปท่ีสามารถออกอากาศได)้
• เม่ือถ่ายท าภาพยนตรโ์ฆษณาเสรจ็เสือ้ผา้เครือ่งประดบัของโฆษณาชดุดงักล่าวจะไม่ถูกน ามาใช้ในการถ่ายท าโฆษณา

ของผลิตภณัฑชุ์ดอืน่ๆ แต่จะถูกน าไปบริจาค
• รายจ่ายของทรพัยส์ิน เช่น เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ท่ีไดใ้ชใ้นงานรบัจา้งเพือ่ใหไ้ด้ผลส าเร็จของงานและไม่ไดน้ าไปใช้ใน

กจิการอืน่ของบริษัทอกี ไม่เป็นรายจ่ายต้องหา้มตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรษัฎากร

ตัวอย่าง

อา้งอิง: กค 0706/7250 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2549
ONE Law Office • 23



หกัเป็นรายจ่ายทางภาษี?

7) การปันส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน

รายจ่ายเกี่ยวกับแผนกสนับสนุน
บญัชี / IT / HR 

รายจ่ายการบริหารจัดการ 
(Management fee)

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าบริการทีป่รึกษาส าหรับกลุ่ม
บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน
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กรณีรายจ่ายของบริษัทไทยทีเ่กิดขึน้ในตา่งประเทศ

7) การปันส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน

• บรษัิทตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยประกอบกิจการก่อสรา้งคอนโดมิเนียม
• ท าแผนการไปต่างประเทศไดจ้ดทะเบยีนตัง้ส านักงานตดิต่อทีฮ่่องกง เพ่ือท าหนา้ท่ีใหข้่าวสารและขอ้มลูรวมทัง้โฆษณา
• ค่าตกแต่ง ค่าเช่าส านกังาน ค่าซือ้เครือ่งใชส้  านกังาน เงินเดือนพนกังานคนฮ่องกง ค่าใชจ้่ายเดินทาง ค่าน า้ คา่ไฟ
• เป็นรายจ่ายเพื่อหาก าไรหรอืเพ่ือกิจการโดยเฉพาะของบรษัิท และเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ ย่อม

น ามาถอืเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ไม่ตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตร ี(13) และ (14)
• ต้องมเีอกสารหลักฐานทีชั่ดแจ้งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายจ่ายทีแ่ทจ้ริงของกจิการ (หลักฐานหรือหนังสือ

รับรองโดยเจ้าหน้าทีข่องต่างประเทศ)

ตัวอย่าง

อา้งอิง: กค 0802/17885 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2537
ONE Law Office • 25



ประเดน็ทีค่วรพจิารณา 

8) ประมาณการก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลต ่าไป 

ประมาณการก าไรสุทธิ ขาดไป 
เกินกว่า 25% ของก าไรสุทธิที่
เกิดขึน้จริง

ตัวอย่าง 
กลางปี 256X: ย่ืนประมาณการก าไรสุทธิ 1,000 บาท
และเสียภาษีกึ่งหนึ่งแลว้ 
สิน้ปี 256X: มีก าไรสุทธิทีเ่กดิขึน้จริง 2,500 บาท

• ประมาณการก าไรสุทธิขาดไป 1,500 บาท = 60% 
ของก าไรสุทธิทีเ่กดิขึน้จริง (เกนิ 25%)

• ดังน้ันจงึเป็นการประมาณการก าไรสุทธิขาดไป เกนิ
กว่า 25% ของก าไรสุทธิทีเ่กดิขึน้จริง

มีเหตุอันสมควร?
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เหตุอันสมควร 

8) ประมาณการก าไรสุทธิเพือ่เสียภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลต ่าไป 

วิกฤตเิศรษฐกิจ / ภยัธรรมชาต ิ/ COVID – 19 /
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้

สัญญาทีมี่เงือ่นไข

≥ 50% ของภาษีนิตบุิคคลทีจ่่ายไปในปีก่อน
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รายจ่ายข้อใดถอืเป็นรายจ่ายต้องหา้มในการค านวณภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล?

9) ค าถาม

รายจ่ายบริจาคกรณีทีบ่ริษัทขาดทุน ค่าปรับฝ่าไฟแดงกรณีพนักงาน
ขับรถส่งสินค้าของบริษัท

รายจ่ายค่าซนิแสในการดฮูวงจุย้
อาคารส านักงาน
มีมติจากกรรมการบรษัิท

โบนัสทีก่ าหนดจากก าไรสุทธิ
งวดบัญชีก่อน
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Update กฎหมายภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
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Update กฎหมายภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

ก าหนดการยื่นแบบแสดง
รายการทีเ่กี่ยวข้องกับภาษีเงนิ
ไดนิ้ตบุิคคลส าหรับปี 2562

E-donation

บุคคลที่ มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ (1) และ (2) 
แห่งประมวลรัษฎากรและการ
ยื่ น แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ที่
เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร

E-withholding tax
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Experience

Areeya Ananworaraks is a Partner and was previously a legal officer with the 
Revenue Department. She has 18 years of tax consulting experience. Her 
specialties including corporate income tax, personal income tax, international tax, 
value added tax, specific business tax, stamp duty and petroleum income tax. 

Areeya has extensive experience on cross border transactions, tax inspection, 
petroleum business and legal matters. In addition, she has advised numerous 
clients on establishing operations in Thailand as well as carrying out numerous tax 
due diligence assignments for potential investors.Areeya Ananworaraks

Partner

One Law Office Limited
Tel: +66(0)2-219-2111
Mobile: +66(0)81-489-5818
E-mail: areeya@onelaw.co.th

Client Focus Services
• Corporate works
• Company secretary
• Holding investment
• Initial Public Offering (IPO) advice
• International tax
• Legal and tax: due diligence and health check

• Merger and Acquisition
• Outbound investment
• Tax advice and planning
• Tax appeal / Tax refund/ Tax audit support
• Transaction and Business restructuring
• Others

tel:+66(0)22192111
tel:+66(0)814895818
mailto:areeya@onelaw.co.th


Experience

Em-on has over 10 years of experience in tax services and audit practices. 
She has strong foundation in business tax compliance, tax review, deferred 
tax review, tax due diligence, tax controversy, tax accounting and risk 
advisory. Her work also covers providing tax advisory for multinational 
companies in a broad range of industries. 

Em-on’s extensive knowledge of local and international accounting standards 
(e.g., TFRS and IFRS) and tax technical knowledge allow her to bridge the gap 
between accounting and taxation and provide value-added advice to the clients. Em-on Prasongchin

HEAD Consultant

One Law Office Limited
Tel: +66(0)2-219-2111
Mobile: +66(0)80-554-8111
E-mail: em-on@onelaw.co.th

Client Focus Services

• Tax advice and planning
• Transfer Pricing documentation
• Tax audit support / Tax refund
• Tax due diligence / Tax health check
• Transaction / Business restructuring

• Merger and Acquisition
• Statutory Compliances including 

withholding taxes / VAT / specific 
business tax / stamp duty / 
Companies Act

tel:+66(0)22192111
tel:+66(0)805548111
mailto:em-on@onelaw.co.th


Experience

Pornnicha Amnuayskul is a Team Consultant in tax and has an 
accounting background. She has six years of experiences which 
are Tax Consultant for three years and six months, Audit Assistant 
for a year. She specialises in tax advisory services in many areas 
i.e. corporate income tax, personal income tax, value added tax, 
specific business tax, stamp duty, international tax and petroleum 
income tax, business restructuring.

Pornnicha Amnuayskul
TEAM Consultant

One Law Office Limited
Tel: +66(0)2-219-2111
Mobile: +66(0)80-554-8111
E-mail: pornnicha@onelaw.co.th

Client Focus Services

• Tax advice
• Tax due diligence / Tax health check
• Tax audit support / Tax refund
• Transaction / Business restructuring
• Transfer Pricing documentation

• Statutory Compliances including 
withholding taxes / VAT / specific 
business tax / stamp duty

tel:+66(0)22192111
tel:+66(0)805548111
mailto:em-on@onelaw.co.th

