Get Fit with
Tax Health Check
Free Webinar
29 ตุลาคม 2563: 14.00 – 16.30 น.

เค้ าโครงการบรรยาย
เรื่องทั่วไปเกีย่ วกับการตรวจสุขภาพทางภาษี
(Common Tax Health Check Understanding)
โรคทางภาษี (Common tax mistakes)
CIT/ VAT/ WHT/ SD/ SBT

ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case studies)
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เรื่องทั่วไปเกีย่ วกับการตรวจสุขภาพทางภาษี
(Common Tax Health Check Understanding)
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บริษัท

ภาษี

=

คน

ค่ารักษาพยาบาล
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Tax Health Check
สาหรับ:

สิง่ ทีต่ รวจพบ:
ผล:

Health Check

บริษัท

คน

ข้อผิดพลาดทางภาษี

โรค

สามารถแก้ไขได้ทนั

สามารถรักษาได้ทนั

ลดความเสี่ยงทางภาษี

ลดความเสี่ยงในการป่ วย

บริษัทมีความมั่นคง ทาธุรกรรม
ได้ไม่ตอ้ งระวังหลัง

คนมีรา่ งกายแข็งแรง ทากิจกรรม
ได้ ไม่มีขอ้ จากัด
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ตรวจอะไรบ้าง?
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (CIT)
ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่าย (WHT)
อากรแสตมป์ (SD)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)
อืน่ ๆ (แล้วแต่กรณี)
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ควรตรวจเมือ่ ไร?
ก่อน ขอคืนภาษี
ก่อน IPO
ก่อน ปรับโครงสร้างบริษัท
(เลิกกิจการ โอนกิจการทัง้ หมด เริม่ แผนธุรกิจใหม่)

ก่อน เจ้าหน้าทีม่ าประเมิน
ไม่เคยตรวจสุขภาพบริษัทเลย
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Tax Health Check Tax Audit Support Tax Due Diligence
ก่อนเจ้าหน้าที่พบประเด็น

หลังเจ้าหน้าที่พบประเด็น

เมื่อมีการซือ้ ขายกิจการ

เพื่ อ ให้ท ราบข้อ ผิ ด พลาด
ทางภาษีและทาให้ถกู ต้อง

เพื่ออธิ บายประเด็นและ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ซอื้ : เพื่อตรวจผูข้ าย
(ต่อรองราคา)
ผู้ขาย: เพื่อตรวจความ
น่าเชื่อถือของผูซ้ อื ้
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โรคทางภาษี
(Common tax mistakes)
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

1.1 ค่ารับรอง
1.2 โบนัส
1.3 รายจ่ายของกลุ่มกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

โรคการรับรู้รายได้บกพร่อง
(มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร + ท.ป. 1/2528)

2.1 ภาษีทผี่ ู้อนื่ ออกแทน
2.2 การใช้ทรัพย์สนิ ของผู้อน่ื โดยไม่มคี ่าตอบแทน
2.3 ลูกหนีท้ ไี่ ด้รับการปลดหนี้

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

SD

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

อาการ:
ระยะที่ 1: บวกกลับรายจ่ายต้องห้ามน้อยเกินไป

ระยะที่ 2: ไม่บวกกลับรายจ่ายต้องห้าม

SBT
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

CIT
VAT
WHT

จาเป็ นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป

SD

มีการอนุมัตแิ ละหลักฐานของผู้รับเงินค่ารับรอง

SBT

1.1 ค่ารับรอง
หักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้ทงั้ หมด?

เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการรับรองทีอ่ านวย
ประโยชน์ให้กจิ การ
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

1.1 ค่ารับรอง
ค่ารับรองต่อครั้ง (สิง่ ของ / บริการ) ≤ 2,000 บาท ต่อคน
0.3% ของรายได้/ยอดขาย หรือ ทุนทีไ่ ด้รับชาระ
(แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ≤ 10 ล้านบาท

SD
SBT
มาตรา 65 ตรี (4) / (13)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 143
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

SD

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

1.1 ค่ารับรอง

ยอดขาย ต่างกับ ยอดรายได้?
ปรับปรุ งรายการทางภาษีอย่างไร?

SBT
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

1.2 โบนัส
ประมาณการ VS รายจ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพัน
ความแน่นอนของการจ่าย
หลักการในการกาหนดยอดรายจ่าย
มาตรา 65 ตรี (1) และ (9)
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โรคหักรายจ่ายต้องห้ามไม่ถูกต้อง

CIT
VAT
WHT

(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)

1.3 รายจ่ายของกลุ่มกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ปั นส่วนรายจ่าย?

รายจ่ายการบริหารจัดการ (Management fee)
รายจ่ายเกีย่ วกับแผนกสนับสนุน

SD
SBT

บัญชี / IT / HR

ค่าบริการทีป่ รึกษาสาหรับกลุ่มบริษัทที่
เกีย่ วข้องกัน
มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 65 ตรี (13) (14) (15)
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โรคการรับรู้รายได้บกพร่อง

CIT
VAT
WHT

(มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร + ท.ป. 1/2528)

อาการ: รับรูร้ ายได้ทางภาษีขาดไป
2.1 ภาษีทผ่ี ู้อน่ื ออกแทน*
•
•

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

2.2 การใช้ทรัพย์สนิ ของผู้อนื่ โดยไม่มคี ่าตอบแทน

SD
SBT

•

การใช้เครือ่ งจักร/รถยนต์/ ที่ดิน

2.3 ลูกหนีท้ ไ่ี ด้รับการปลดหนี้
*ต้องมีการระบุในสัญญามิเช่นนัน้ ผูอ้ อกภาษีแทนจะไม่มีสทิ ธิถือรายจ่ายภาษี
ดังกล่าวเป็ นรายจ่ายของกิจการ ตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ONE Law Office • 17

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนในทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

CIT
VAT
WHT

อาการ: หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนเกินที่กฎหมายภาษีกาหนด
พ.ร.ฎ. 695
• ทรัพย์สิน*:
• จานวนรายจ่ายการ
ลงทุนทีห่ กั ได้เพิม่ :

SD

• ช่วงการจ่ายรายจ่าย
การลงทุน:

SBT

• ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทีก่ าหนด:
• เริ่มบังคับใช้
*ตามนิยามของพ.ร.ฎ. 695 และ 710

พ.ร.ฎ. 710

เครือ่ งจักร

เครื่องจักร และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับเครือ่ งจักรในระบบอัตโนมัติ

เพิ่มอีก 1.5 เท่าของรายจ่ายที่จา่ ยจริง

เพิ่มอีก 1 เท่าของรายจ่ายที่จา่ ยจริง

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63

ไม่ตอ้ ง

ใช่

22 มิ.ย. 63

24 ก.ย. 63
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CIT
VAT
WHT

SD

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

อะไรบ้าง ทีถ่ อื เป็ นเครื่องจักร
ตาม พ.ร.ฎ. 695 ?
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แม่พิมพ์สาหรับขึน้ รูปพลาสติก
เมาส์

เครือ่ งแสกนลายนิว้ มือ เครือ่ งย่อยกระดาษ

SBT
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CIT
VAT
WHT

SD
SBT

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

อะไรบ้าง ทีถ่ อื เป็ นเครื่องจักร
ตาม พ.ร.ฎ. 695 และ 710?
นิยาม: “เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิน้ ส่วนหลายชิน้ สาหรับใช้
ก่อกาเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทัง้ นี ้ ด้วยกาลัง
นา้ ไอนา้ เชือ้ เพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกี ย ร์
หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่ตอ้ งจดทะเบียน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยานพาหนะนัน้ ๆ
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CIT
VAT
WHT

SD

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

อะไรบ้าง ทีถ่ อื เป็ นระบบอัตโนมัติ
ตาม พ.ร.ฎ. 710 ?
นิยาม: “ระบบอัตโนมัติ” หมายความว่า ระบบที่ทาให้เครื่องจักรตัง้ แต่ สองเครื่องขึน้
ไปท างาน ร่ ว มกั น เองได้โ ดยอัต โนมัติ เนื่ อ งจากการได้ร ับ ค าสั่ ง จากโปร แกรม
คอมพิ ว เตอร์ และมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล กั น ระหว่ า งเครื่ อ งจั ก รและโปรแกร ม
คอมพิวเตอร์ดงั กล่าว

SBT
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CIT
VAT
WHT

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

ถ้ามีแค่เครื่องจักร หรือระบบอัตโนมัติ
จะใช้สิทธิหกั รายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน ตาม พ.ร.ฎ. 710 ได้ไหม?

SD
SBT
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CIT
VAT
WHT

โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)

อะไรถือเป็ นรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
เครื่องจักรทีส่ ามารถใช้สิทธิหกั รายจ่าย
ตาม พ.ร.ฎ. 695 และ 710 ได้บ้าง?

SD
SBT
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โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน

(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)
CIT
พ.ร.ฎ. 695 และ 710
VAT
เงือ่ นไขทั่วไป • ลักษณะทรัพย์สิน:
• สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2)
WHT

•

SD
SBT

•
•

•

ต้องได้มา และ พร้อมใช้งาน ภายในวันที่
31 ธ.ค. 63
อยู่ในไทย
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามกฎหมายอื่น
ไม่ได้ใช้ในกิจการที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
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โรคอยากหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนใน
ทรัพย์สิน

(มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)
CIT
พ.ร.ฎ. 695 และ 710
VAT
เงือ่ นไขทั่วไป • อืน่ ๆ*:
• ต้องทาสัญญา/ ใบสั่งซือ้ / ใบสั่งจ้าง และทา
WHT

SD
SBT

•

•
•

การจ่ายสาหรับการลงทุนในทรัพย์สิน
ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
ต้ อ งจั ด ท าโครงการลงทุ น และแผนการ
จ่ า ยเงิ น แจ้ ง ต่ อ อธิ บ ดี ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี
กฎหมายกาหนด

หากใช้สิทธิไปแล้วต่อมาไม่ปฏิตามหลักเกณฑ์จะเป็ นอย่างไร?
หากทรั พย์สิ นดังกล่ าวถู กท าลาย สู ญหาย สิ้นสภาพจะเป็ น
อย่างไร?

*อ้างอิง: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 378 เฉพาะประกอบพ.ร.ฎ. 695
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โรคใช้ภาษีซอื้ ต้องห้าม

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

(มาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร + ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ฉบับที่ 42)

• ภ า ษี ซื้ อ จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร /
อสั งหาริ มทรั พย์อื่น: สัญญาเช่าพิเศษยิ่ง
กว่าสัญญาเช่าธรรมดา

โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)
(มาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร + ข้อ 2(1) ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105))

• บริ ก ารที่ ก ระท าในไทยและได้ใ ช้ผ ลของ
บริการในต่างประเทศ
• เงื่ อ นไข:ต้อ งมี ห ลัก ฐานแสดงการช าระ
ค่าบริการ ในนามผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
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โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

ผู้ให้บริการ: ให้บริการที่ใด?
ผู้รับบริการ: บริการถูกใช้ท่ีไหน?

ถ้าผลของบริการได้ใช้ในไทยและต่างประเทศจะทาอย่างไร?

• ข้อหารือทีน่ ่าสนใจ:
• อบรมพนักงานบริษั ทต่างประเทศ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และปฎิ บั ติ ใ นไทย และ
ต่างประเทศ (กค 0706/5538)
• บริการจองห้องพักในต่างประเทศ ผ่า น
ระบบ internet ให้แก่ลกู ค้าไทย
(กค 0706/5538)
ONE Law Office • 27

โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

• ข้อหารือทีน่ ่าสนใจ:
• บริ ษัท ให้คาปรึ กษา ค้ น คว้ าข้ อมู ลในไทย
เช่ น ข้อ มูล กฎหมาย แนวโน้ม ตลาด ส่ ง ให้
ลูก ค้า ทาง email ใช้ใ นต่ า งประเทศทั้ง หมด
สิทธิในข้อมูลเป็ นของบริษัทและลูกค้าร่วมกัน
(กค 0702/พ./4070)

• บ ริ ษั ท ไ ท ย ข า ย โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ใ ช้ กั บ
เครื่ อ งเล่ น เกม electronic ให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ใน
ต่างประเทศ โดยส่งผ่าน internet โดยลิขสิทธิ์
ยังเป็ นของบริษัทไทย
(กค 0702(กม.05)/3655)
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โรคเฉลี่ยภาษีซอื้ ผิด
(มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร)

CIT
VAT
WHT

ตัวอย่างกิจการ:

โรงแรม

ห้างสรรพสินค้า

ก่อสร้างอาคาร

SD
SBT

•
•

ถ้าเฉลี่ยตามพืน้ ทีไ่ ม่ได้จะทาอย่างไร?
ยืน่ ขอเฉลี่ยภาษีซอื้ ตอนไหน?
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โรคหัก WHT พนักงานผิดพลาด

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

(มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และ ท.ป. 4/2528)

• จ่ายค่าทีป่ รึกษาอิสระ
• รายจ่ายเกีย่ วกับสวัสดิการพนักงาน
เช่น ค่าเช่าห้องพักพนักงาน ค่าเล่าเรียนบุตร

โรคลืมหัก WHT ของรายจ่ายเกี่ยวกับการเช่า
(มาตรา 40 (5) และ มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร)

เงินค่าหน้าดิน/ เงินมัดจา/ เงินรับล่วงหน้า

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่ รึกษาทีจ่ ่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ น)

ค่าสิทธิ (Royalty) vs กาไรธุรกิจ (Business Profit)
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CIT
VAT
WHT

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่ รึกษาทีจ่ ่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ น)

ค่าสิทธิ (Royalty) vs กาไรธุรกิจ (Business Profit)
บริษัท US ผู้เชีย่ วชาญทางด้านศูนย์ซ่อมอากาศยาน

ข้อหารือทีน่ ่าสนใจ

สหรัฐอเมริกา
ไทย

จ่ายค่าที่ปรึกษา
ให้บริการ

SD
SBT

บริษัทฯ ทีป่ รึกษาด้านการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม
วิศวกรรม วางผัง และบริหารงานก่อสร้าง
อ้างอิง: กค 0702/10844

• ศึกษาข้อมูลในเชิงวิเคราะห์การตลาด
เช่น ประเภทของการให้บริการซ่อมบารุงอากาศ
ยาน เครื่องอุปกรณ์ท่ีตอ้ งใช้สาหรับศูนย์ซ่อม ประมาณ
การรายได้และค่าใช้จ่าย

• ศึกษาสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ข้อกาหนดในส่วนของประเภทบริการ และ
องค์ประกอบในส่วนของสถาปั ตยกรรม
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CIT
VAT
WHT

SD
SBT

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่ รึกษาทีจ่ ่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ น)

ข้อหารือทีน่ ่าสนใจ
ค่าสิทธิ vs กาไรธุรกิจ
บริษัทฯ จ่ายค่าทีป่ รึกษา ให้แก่
บริษัทประเทศสหรัฐอเมริกา เข้า
ลักษณะเป็ นเงินได้จากกาไรธุรกิจ
หรือค่าสิทธิ และบริษัทฯ ต้องหัก
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่ายหรือไม่
อย่างไร??
อ้างอิง: กค 0702/10844 (วันที่ 17 ธันวาคม 2552)

เนื้อหาและขอบเขตแห่ ง สั ญญา มีก ารให้แผนผัง
สูตรหรือกรรมวิธีลบั ใดๆ หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศ
เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ช ย์
หรือวิทยาศาสตร์ ??
• ไม่มี >> กาไรจากธุรกิจ ตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ น
ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่
หัก WHT ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
และ ข้อ 7 แห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นดังกล่าว
• มี >> ค่าสิทธิ บริษัทฯ มีหน้าที่หกั WHT ตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 12 แห่ง
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นดังกล่าว
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CIT
VAT
WHT

SD

วิธีการเสียอากรแสตมป์ :
• ติดอากรแสตมป์ บนตราสาร
• เสียอากรเป็ นตัวเงิน

ตราสารทีต่ อ้ งเสียอากรแสตมป์
• ตราสาร = เอกสารที่ตอ้ งเสียอากรแสตมป์
ตามที่กาหนดในบัญชีอากรแสตมป์
(28 ลักษณะ)

SBT
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วิธีการและกาหนดการเสียอากรแสตมป์

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

(มาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร)

• ปิ ดอากรแสตมป์ บนตราสารและขีดฆ่า หรือ
• เสียอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินต่อเจ้าหน้าที่
*กรณีทาตราสารทีต่ ้องเสียอากรในไทย: ภายใน 15 วัน นับแต่
วันต้องปิ ดแสตมป์ บริบรู ณ์
*กรณีทาตราสารทีต่ ้องเสียอากรในต่างประเทศ+นากลับเข้า
มาในไทย: ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั ตราสาร (เสียอากรโดย
ผูถ้ ือตราสารเข้ามาในไทย)

อัตราอากรแสตมป์
• ตามที่กาหนดในบัญชีอากรแสตมป์
• ตัวอย่าง: บัญชีอากรแสตมป์ กาหนดให้ สัญญาการ
ให้บริการ/จ้างทาของเสียอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อ
ค่าบริการ 1,000 บาท
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โรคทางภาษีทม่ี ักตรวจพบ

CIT
VAT
WHT

•
•
•
•

โรคลืมติดอากรแสตมป์ บนตราสาร
โรคติดอากรแสตมป์ ไม่ครบ
โรคเสียอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงินเกิน 15 วัน
โรคสับสนวันที่ตามตราสาร
(วันที่ตราสาร/ วันที่ลงนามของผูม้ ีอานาจ/ วันที่สญ
ั ญามี
ผลบังคับใช้)

• โรคนาอากรแสตมป์ ใหม่มาติดบนตราสาร

SD
SBT
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กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ:
(มาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร)

CIT
VAT
WHT

SD
SBT

เช่น กิจการที่ทาธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กิจการทีไ่ ด้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(มาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร + พ.ร.ฎ. 240 +
พ.ร.ฎ. 283)
เช่ น กิ จการของธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

โรคทางภาษีทม่ี ักตรวจพบ
• โรคไม่รูต้ วั ว่าต้องเสีย SBT
(ให้กยู้ ืม ขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นทางค้าหรือหากาไร ที่ไม่ใช่การ
ประกอบกิจการหลัก)
• โรคไม่รูต้ วั ว่าไม่ตอ้ งเสีย SBT (ให้กยู้ ืมระหว่างบริษัทในเครือ)
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ตัวอย่างกรณีศึกษา
(Case studies)
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กรณี WHT ทีอ่ อกให้สาหรับรายจ่ายทีจ่ ่ายไป
ต่างประเทศ
Gross-up WHT ถ้าใช้อตั รา WHT ผิด…. กระทบอะไรบ้าง?

กรณีออกภาษีแทนพนักงานแต่สัญญาจ้างไม่ได้ระบุ
ว่าจะออกภาษีแทนให้
กระทบอะไรบ้าง?
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กรณี บริษัท ก.
•
•
•
•

การคานวณหักรายจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน สัญญา
เช่าซือ้ และสัญญาเช่าทางการเงินของรถยนต์
หักรายจ่ายบริจาคโดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ประมาณการกาไรสุทธิขาดเกิน 25% โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
หัก WHT ขาดไป เนื่องจากรวมผลประโยชน์ของพนักงาน
เป็ นเงินได้ไม่ครบ
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กรณี บริษัท ข.
•
•
•

ค่ารับรองที่ถือเป็ นรายจ่ายนีร้ วมส่วนของพนักงานเข้า
มาด้วย
รายจ่ายส่วนตัว เช่น ค่างานแต่งงานและค่าเค้กวันเกิด
ของพนักงาน ค่างานศพ และของขวัญของเด็กแรกเกิ ด
เป็ นรายจ่ายทางภาษี
ภาษี ซื้ อ ต้ อ งห้ า ม เช่ น ใบก ากั บ ภาษี ซื ้อ ที่ ไม่ ไ ด้ มี
รายละเอียดครบตามกฎหมายกาหนด ภาษี ซือ้ ที่เกิ ดจาก
รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
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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

