UNLOCK Dilemma in Corporate Tax
Free Webinar
14 สิงหาคม 2563 : เวลา 14.00 – 16.30 น.

เค้าโครงการ
บรรยาย

1

หลักการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการปรับปรุ งรายการทางภาษี

2

ข้อผิดพลาดทางภาษีทม่ี ักเกิดขึน้ และการปรับปรุ งทางภาษี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการตามสัญญาระยะยาว
รายการทีถ่ อื เป็ นเงินได้ทางภาษีนิตบิ ุคคล (“CIT”)
ค่ารับรอง
โบนัส
บ้านพักพนักงาน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
การปั นส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
ประมาณการกาไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต่าไป
คาถาม
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เค้าโครงการ
บรรยาย

3

Update กฎหมายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
1) กาหนดการยืน่ แบบแสดงรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาหรับปี 2562
2) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ (1) และ (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และการยืน่ แบบแสดงรายการทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
กรมสรรพากร
3) E-donation
4) E-withholding tax
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หลักการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการปรับปรุ งรายการทางภาษี
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หลักการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และการปรับปรุ งรายการทางภาษี

หลักการคานวณ CIT
• ทีม่ า: หลักการคานวณกาไรสุทธิทางบัญชี ≠ กาไรสุทธิ
ทางภาษี

• คานวณกาไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
(มาตรา 65 / มาตรา 65 ทวิ / มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)
• รับรูร้ ายได้และรายจ่ายทางภาษี ตามเกณฑ์สิทธิ
• ปรับปรุงรายการทางภาษี

กาไรสุทธิทางบัญชี (ตามงบการเงิน)

การปรับปรุ งรายการทางภาษีตามกฎหมายภาษี:
1) บวก รายได้ตามกฎหมายภาษี
2) บวก รายจ่ายทีไ่ ม่ให้ถอื เป็ นรายจ่ายตาม
กฎหมายภาษี
3) หัก รายได้ทไี่ ด้รับการยกเว้นCIT
4) หัก รายจ่ายทีม่ สี ิทธิหกั ได้เพิม่ ขึน้
5) หัก ขาดทุนสุทธิทมี่ สี ิทธินามาหักตามกฎหมาย

90 บาท
10 บาท
20 บาท

(5) บาท
(10) บาท
(5) บาท

กาไรสุทธิทางภาษี (ตามภ.ง.ด. 50)

100 บาท

ยอดภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(กาไรสุทธิทางภาษี x อัตรา CIT 20%)

20 บาท
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ข้อผิดพลาดทางภาษีทม่ี ักเกิดขึน้
และการปรับปรุ งทางภาษี
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1) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการตามสัญญาระยะยาว
ต้องรับรู้เป็ นรายได้ทางภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลอย่างไร?
• •ให้Lorem
เช่าทรัipsum:
พย์สิน10%-17%
ตามสัญญาระยะยาว • Dolor sit amet: 6 – 9 months
• รายได้
คา่ เช่าทรั
พย์ส17%
ิน / ค่าเช่าทรัพย์ส•ิน Consectetur: 9 – 12 months
• Dolor
sit amet:
13%รับล่วงหน้า5%-10%
• Consectetur:
• Adipiscing: immediate
• ให้บริการตามสัญญาระยะยาว
• Etiam aliquet: depends
• Adipiscing: $25 service
• เงินมัดจาค่าบริการ / ค่าสมาชิก
fee
• Etiam aliquet: 30%-33%
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1) รายได้จากการให้เช่าและให้บริการตามสัญญาระยะยาว
กรณีรายได้จากสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาว
ตัวอย่าง
• Lorem ipsum: 10%-17%

• Dolor sit amet: 6 – 9 months

บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าเช่าใน
• บริษัทฯ (ผูใ้ ห้เช่า) ให้บริษัท ก. จากัด (ผูเ้ ช่า) เช่าที่ดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี
• Dolor
• Consectetur: 9 – 12 months
แต่ละปี อย่างไร?
• ผูเ้ ช่าตกลงช
าระค่าเช่sitาเป็amet:
นรายปี13%- 17%
5%-10% าตามสัญญาเช่า มีอ• ต
Adipiscing:
• ปี ท่ี •1 –Consectetur:
ปี ท่ี 3 ของระยะเวลาการเช่
ั ราค่
าเช่า immediate
• ปี ท่ี 1 - 3
จานวน 2,910,096 บาทต่อปี
• Etiam aliquet: depends • ปี ท่ี 4 - 6
• Adipiscing: $25 service
• ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ 10% ของอัตราค่าเช่าในขณะนั้นทุก 3 ปี (กล่าวคือ
fee
ขึน้ ค่าเช่าครัง้ แรกในปี ท่ี 4 ของการเช่า)
• Etiam aliquet: 30%-33%

อ้างอิง: กค 0702/6300 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
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2) รายการทีถ่ อื เป็ นเงินได้ทาง CIT
ตัวเงิน
เช่น รายได้จากการประกอบกิจการ /
ได้รบั เงินสนับสนุน

ทรัพย์สิน

ภาษีและค่าธรรมเนียมทีผ่ ู้อนื่ ออกแทน

ประโยชน์ทไี่ ด้รับซึง่ คานวณได้เป็ นเงิน

เช่น ได้รบั อาคารจากการให้เช่าที่ดิน /
ได้รบั หุน้ เป็ นค่าตอบแทน
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2) รายการทีถ่ อื เป็ นเงินได้ทาง CIT
ตัวอย่าง

ลูกหนีไ้ ด้รับการปลด/ลดหนี้
เช่น กรณีบริษัทแม่ให้บริษัทลูกกู้ยมื
• ลูกหนี:้ รายได้ CIT?
• เจ้าหนี:้ หนีส้ ญ
ู ?

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ผู้อนื่ โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน

•
•

่
่
ภาษี
ท
ผ
ี
้
อ
น
ื
ออกแทน
ู
Dolor sit amet: 6 – 9 months

เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
Consectetur: 9 – 12 months
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย

• Adipiscing: immediate

• Etiam aliquet: depends

ได้รับเงินช่วยเหลือ / สนับสนุน
เช่น กรณีบริษัทแม่ช่วยเหลือ / ให้เงิน
สนับสนุนบริษัทลูก
• ผูไ้ ด้รบั การช่วยเหลือ: รายได้ CIT?
• ผูช้ ่วยเหลือ: รายจ่าย CIT?
ONE Law Office • 10

2) รายการทีถ่ อื เป็ นเงินได้ทาง CIT
ได้ใช้รถยนต์ของผู้อนื่ ในการจาหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าตอบแทน
ตัวอย่าง

ค่าบริการดาเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อนื่
• Dolor sit amet: 6 – 9 months
(อัตราแน่นอนทุกเดือนตามสัญญา)

• บริษัทฯ รับฝากขายสิน•ค้าLorem
จากบริษัทipsum:
อ. 10%-17%
• บริ ษั ท ฯ ได้ ร ั บ รายได้ “ค่ า บริ ก าร
บริษัทฯ • Consectetur: 9 – 12 months
•
Dolor
sit
amet:
13%17%
ด าเนิ นการจัดธุ รกิ จให้กับผู้อ่ื น” เป็ น
• Adipiscing: immediate
อัตราแน่นอนทุกเดือนตามที
่
ก
าหนดไว้
• Consectetur: 5%-10%
รับฝากขายสินค้าของบริษัท อ.
•
Etiam
aliquet: depends
ในสัญญา
Adipiscing:
ส่งสินค้าของบริษัท อ.
• บริ ษั ท ฯ ใช้ ร ถยนต์ข• องบริ
ษั ท อ. $25 service
fee เ สี ย
โดยรถยนต์บริษัท อ. เพือ่
เพื่ อ จ าหน่ ายสิ น ค้ า โดยไม่
จาหน่ายสินค้าโดยไม่เสีย
ค่าตอบแทน
• Etiam aliquet: 30%-33%
ค่าตอบแทน
อ้างอิง: คาพิพากษาฎีกาที่ 1708/2536

บริษัท อ.

ลูกค้า
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3) ค่ารับรอง
หักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ทงั้ หมด?
จาเป็ นตามธรรมเนียมประเพณีทาง
ธุรกิจทั่วไป
มีการอนุมัตแิ ละหลักฐานของผู้รับเงินค่ารับรอง
เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการรับรองทีอ่ านวย
ประโยชน์ให้กจิ การ

ค่ารับรองต่อครั้ง (สิง่ ของ / บริการ) ≤ 2,000 บาท ต่อคน
ทางภาษีต้องปรับปรุ งรายการ
อย่างไร?

0.3% ของรายได้ หรือ ทุนทีไ่ ด้รับชาระ
(แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ≤ 10 ล้านบาท
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3) ค่ารับรอง
พาลูกค้าไปเทีย่ วกลางคืน / ร้องคาราโอเกะ / ท่องเทีย่ ว
เป็ นรายจ่ายที่
เกีย่ วข้องกับ
กิจการ?ห?

เป็ นรายจ่ายทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับ
กิจการ?
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3) ค่ารับรอง
พาเจ้าหน้าทีห่ รือผู้เกี่ยวข้องทีไ่ ม่ใช่ลูกค้าไปรับประทานอาหาร
เป็ นรายจ่ายที่
เกีย่ วข้องกับ
กิจการ?ห?

เป็ นรายจ่ายทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับ
กิจการ?
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4) โบนัส
แบบใดเป็ นรายจ่ายทางภาษีของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี?

ประมาณการ/สารอง
อื่นๆ: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ / ประมาณการสินค้าล้าสมัย
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

รายจ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ: ค่านา้ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา

มาตรา 65 ตรี (1)
มาตรา 65 ตรี (9)
มาตรา 65 ตรี (19)

กาไรสุทธิของกิจการ
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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4) โบนัส
ประมาณการ VS รายจ่ายค้างจ่าย

ภาระผูกพัน
ความแน่นอนของการจ่าย
หลักการในการกาหนดยอดรายจ่าย
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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4) โบนัส
กรณีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและคณะกรรมการ
ตัวอย่าง
• บริษัท ส. มีการจ่ายเงินให้กบั บุคคล ดังนี ้
• ให้พนักงาน: พิจารณาและประเมินผลในช่วงรอบปี นนั้
• ให้กรรมการ: อัตราร้อยละตามยอดขาย เป็ นลักษณะขัน้ บันได
ตามยอดขายที่สามารถทาได้ตามเป้ายอดขายแต่ละขัน้

อ้างอิง: กค 0702/3384 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน 2551
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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4) โบนัส
กรณีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน
ตัวอย่าง
• บริษัท ส. รับพนักงานมาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
• พนักงานที่ได้รบั มา จะได้รบั สิทธิประโยชน์ไม่นอ้ ยกว่าบริษัทเดิม
• ให้พนักงาน: พิจารณาและประเมินผลในช่วงรอบปี นนั้ และจ่ายโดย
ไม่คานึงว่าบริษัทฯ จะมีกาไรหรือขาดทุน

อ้างอิง: กค 0706/5091 ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2549
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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5) บ้านพักพนักงาน
กรณีสร้างหรือเช่า บ้าน / ห้องพัก ให้พนักงาน : เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือ เป็ นการส่วนตัว?

สร้างให้พนักงานอยู่โดยไม่คดิ
ค่าตอบแทน หรือ คิดค่าเช่า?
จ่ายค่าเช่าให้พนักงาน?

รายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้นทุนในการสร้าง
ค่าเสือ่ มราคา

สวัสดิการพนักงาน?

รายจ่ายทางภาษีของกิจการ / เงินได้ของพนักงาน
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6) รายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายลักษณะใดถือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน?
ทรัพย์สินมีสภาพดีขนึ้
ต่อเติม / ปรับปรุ ง /เปลีย่ นแปลง / ขยายออก
ไม่ใช่การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

มาตรา 65 ตรี (5)

ค่าธรรมเนียมโอนทีด่ นิ ?
รายจ่ายปรับปรุ งทรัพย์สินเช่า?
รายจ่ายเพือ่ ให้ทดี่ นิ ปลอดจาก
ภาระผูกพัน?
ซือ้ ทรัพย์สินเพือ่ งานรับจ้าง?
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6) รายจ่ายฝ่ ายทุน
กรณีรายจ่ายปรับปรุ งทรัพย์สินเช่า
ตัวอย่าง
• บริษัท ฯ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึง่ เป็ นสถานีบริการนา้ มันเชือ้ เพลิงที่ทิง้ ร้างไม่ได้ใช้งาน และมีสภาพไม่พร้อมให้บริการ
ลูกค้าในทันทีท่ีทาสัญญาเช่า
• บริษัท ฯ จึงต้องทาการซ่อมแซมอาคารสถานีบริการนา้ มันเชือ้ เพลิง ถังเก็บนา้ มันและท่อนา้ มัน รวมทัง้ ทาการ
ทดสอบประสิทธิภาพ
• เป็ นรายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์เกินหนึ่งรอบเวลาบัญชีต้องห้ามมิให้ถอื เป็ นรายจ่ายใน
การคานวณกาไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
อ้างอิง: กค 08ท (กม. 05)/ 906 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553
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6) รายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายเพือ่ ให้ทดี่ นิ ปลอดจากภาระผูกพัน
ตัวอย่าง
• ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเพื่อให้ท่ีดินปลอดจากภาระผูกพันและ
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเดิมที่ได้ทาไว้ก่อนให้บริษัทเช่า
• ไม่เข้าลักษณะเป็ นต้นทุนเพือ่ การได้มาซึง่ สิทธิการเช่า
จึงหักค่าสึกหรอฯ ไม่ได้

อ้างอิง:กค 0811/7933 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543
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6) รายจ่ายฝ่ ายทุน
กรณีทรัพย์สินเพือ่ งานรับจ้าง
ตัวอย่าง
• บริษัท เป็ นผู้รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา
• เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาทีมงานและงานถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณาทัง้ หมด:
(จัดหาช่างแต่งหน้าทาผม เสือ้ ผ้าทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณาให้เสร็จสิน้ จนกระทั่งเป็ นเทปที่สามารถออกอากาศได้)

• เมื่อถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณาเสร็จเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับของโฆษณาชุดดังกล่าวจะไม่ถูกนามาใช้ในการถ่ายทาโฆษณา
ของผลิตภัณฑ์ชุดอืน่ ๆ แต่จะถูกนาไปบริจาค
• รายจ่ายของทรัพย์สิน เช่น เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ที่ได้ใช้ในงานรับจ้างเพือ่ ให้ได้ผลสาเร็จของงานและไม่ได้นาไปใช้ใน
กิจการอืน่ ของบริษัทอีก ไม่เป็ นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร
อ้างอิง: กค 0706/7250 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549
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7) การปั นส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
หักเป็ นรายจ่ายทางภาษี?

รายจ่ายเกี่ยวกับแผนกสนับสนุน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บัญชี / IT / HR

รายจ่ายการบริหารจัดการ
(Management fee)

ค่าบริการทีป่ รึกษาสาหรับกลุ่ม
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
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7) การปั นส่วนรายจ่ายของกลุ่มบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
กรณีรายจ่ายของบริษัทไทยทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ
ตัวอย่าง
•
•
•
•

บริษัทตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยประกอบกิจการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ทาแผนการไปต่างประเทศได้จดทะเบียนตัง้ สานักงานติดต่อทีฮ่ ่องกง เพื่อทาหน้าที่ให้ข่าวสารและข้อมูลรวมทัง้ โฆษณา
ค่าตกแต่ง ค่าเช่าสานักงาน ค่าซือ้ เครือ่ งใช้สานักงาน เงินเดือนพนักงานคนฮ่องกง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่านา้ ค่าไฟ
เป็ นรายจ่ายเพื่อหากาไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของบริษัท และเป็ นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ ย่อม
นามาถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ไม่ตอ้ งห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (14)
• ต้องมีเอกสารหลักฐานทีช่ ัดแจ้งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็ นรายจ่ายทีแ่ ท้จริงของกิจการ (หลักฐานหรือหนังสือ
รับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องต่างประเทศ)
อ้างอิง: กค 0802/17885 ลงวันที่ 30 กันยายน 2537
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8) ประมาณการกาไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต่าไป
ประเด็นทีค่ วรพิจารณา
ประมาณการกาไรสุทธิ ขาดไป
เกินกว่า 25% ของกาไรสุทธิที่
เกิดขึน้ จริง

มีเหตุอันสมควร?

ตัวอย่าง
กลางปี 256X: ยื่นประมาณการกาไรสุทธิ 1,000 บาท
และเสียภาษีก่งึ หนึ่งแล้ว
สิน้ ปี 256X: มีกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จริง 2,500 บาท
• ประมาณการกาไรสุทธิขาดไป 1,500 บาท = 60%
ของกาไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ จริง (เกิน 25%)
• ดังนั้นจึงเป็ นการประมาณการกาไรสุทธิขาดไป เกิน
กว่า 25% ของกาไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ จริง
ONE Law Office • 26

8) ประมาณการกาไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต่าไป
เหตุอันสมควร
วิกฤติเศรษฐกิจ / ภัยธรรมชาติ / COVID – 19 /
ปั จจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
≥

50% ของภาษีนิตบิ ุคคลทีจ่ ่ายไปในปี ก่อน

สัญญาทีม่ ีเงือ่ นไข
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9) คาถาม
รายจ่ายข้อใดถือเป็ นรายจ่ายต้องห้ามในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล?

รายจ่ายบริจาคกรณีทบี่ ริษัทขาดทุน

ค่าปรับฝ่ าไฟแดงกรณีพนักงาน
ขับรถส่งสินค้าของบริษัท

รายจ่ายค่าซินแสในการดูฮวงจุย้
อาคารสานักงาน

โบนัสทีก่ าหนดจากกาไรสุทธิ
งวดบัญชีก่อน

มีมติจากกรรมการบริษัท
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Update กฎหมายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

ONE Law Office • 29

Update กฎหมายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ก าหนดการยื่ น แบบแสดง
รายการทีเ่ กี่ยวข้องกับภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี 2562

E-donation

บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
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 Ananworaraks
Partner
One Law Office Limited
Tel: +66(0)2-219-2111
Mobile: +66(0)81-489-5818
E-mail: areeya@onelaw.co.th

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.
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

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 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

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.
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

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

