
Get Fit with 
Tax Health Check

Free Webinar 
29 ตลุาคม 2563: 14.00 – 16.30 น.



เค้าโครงการบรรยาย

เร่ืองทั่วไปเกีย่วกับการตรวจสุขภาพทางภาษี 
(Common Tax Health Check Understanding)

โรคทางภาษี (Common tax mistakes)
CIT/ VAT/ WHT/ SD/ SBT

ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case studies)
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เร่ืองทั่วไปเกีย่วกับการตรวจสุขภาพทางภาษี
(Common Tax Health Check Understanding)
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=
ภาษี ค่ารักษาพยาบาล

บริษัท คน
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Tax Health Check Health Check

บรษัิท คน

ขอ้ผิดพลาดทางภาษี โรค

สามารถแกไ้ขไดท้นั สามารถรกัษาไดท้นั

ลดความเสี่ยงทางภาษี ลดความเสี่ยงในการป่วย

บรษัิทมีความมั่นคง ท าธรุกรรม
ไดไ้ม่ตอ้งระวงัหลงั

คนมีรา่งกายแข็งแรง ท ากิจกรรม
ได ้ไมม่ีขอ้จ ากดั 

ส าหรับ:

สิง่ทีต่รวจพบ:

ผล:
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ตรวจอะไรบ้าง?
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (CIT)

ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)

ภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย (WHT)

อากรแสตมป์ (SD)

ภาษีธุรกจิเฉพาะ (SBT)

อืน่ๆ (แล้วแต่กรณี) 
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง
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ควรตรวจเมือ่ไร?
ก่อน ขอคนืภาษี

ก่อน IPO

ก่อน ปรับโครงสร้างบริษัท 
(เลิกกิจการ โอนกิจการทัง้หมด เริม่แผนธรุกิจใหม่)

ก่อน เจ้าหน้าทีม่าประเมนิ

ไม่เคยตรวจสุขภาพบริษัทเลย
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Tax Health Check Tax Audit Support Tax Due Diligence

ก่อนเจา้หนา้ท่ีพบประเด็น หลงัเจา้หนา้ท่ีพบประเด็น เม่ือมีการซือ้ขายกิจการ

เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาด
ทางภาษีและท าใหถ้กูตอ้ง

เพื่ออธิบายประเด็นและ
จดัเตรยีมเอกสาร เพื่อยื่น
ตอ่เจา้หนา้ท่ี

ผู้ซือ้: เพื่อตรวจผูข้าย 
(ตอ่รองราคา)

ผู้ขาย: เพื่อตรวจความ  
น่าเช่ือถือของผูซ้ือ้
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โรคทางภาษี 
(Common tax mistakes)
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 
1.1 ค่ารับรอง
1.2 โบนัส
1.3 รายจ่ายของกลุ่มกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

โรคการรับรู้รายไดบ้กพร่อง
(มาตรา 65 แหง่ประมวลรษัฎากร + ท.ป. 1/2528)  

2.1 ภาษีทีผู้่อืน่ออกแทน
2.2 การใช้ทรัพยส์นิของผู้อืน่โดยไม่มค่ีาตอบแทน
2.3 ลูกหนีท้ีไ่ด้รับการปลดหนี้
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VAT

WHT

SD

SBT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

ระยะท่ี 1: บวกกลบัรายจ่ายตอ้งหา้มนอ้ยเกินไป

อาการ:

ระยะท่ี 2: ไม่บวกกลบัรายจ่ายตอ้งหา้ม

CIT
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

1.1 ค่ารับรอง

หักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ทัง้หมด?

จ าเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกจิทั่วไป 

มกีารอนุมัตแิละหลักฐานของผู้รับเงนิค่ารับรอง

เกีย่วเน่ืองโดยตรงกับการรับรองทีอ่ านวย
ประโยชนใ์ห้กจิการ
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

1.1 ค่ารับรอง

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

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

มาตรา 65 ตรี (4) / (13) 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่143

ONE Law Office • 13



VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

1.1 ค่ารับรอง

ยอดขาย ต่างกับ ยอดรายได้?

ปรับปรุงรายการทางภาษีอย่างไร?
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

1.2 โบนัส

มาตรา 65 ตรี (1) และ (9)

ประมาณการ VS รายจ่ายค้างจ่าย

ภาระผูกพัน

ความแน่นอนของการจ่าย

หลักการในการก าหนดยอดรายจ่าย
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคหกัรายจ่ายตอ้งหา้มไม่ถูกตอ้ง
(มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตร ีแหง่ประมวลรษัฎากร) 

1.3 รายจ่ายของกลุ่มกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 65 ตรี (13) (14) (15)

ปันส่วนรายจ่าย?

รายจ่ายการบริหารจัดการ (Management fee)

รายจ่ายเกีย่วกับแผนกสนับสนุน 
บญัชี / IT / HR 

ค่าบริการทีป่รึกษาส าหรับกลุ่มบริษัทที่
เกีย่วข้องกัน
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

*ตอ้งมีการระบใุนสญัญามเิช่นนัน้ผูอ้อกภาษีแทนจะไมม่ีสทิธิถือรายจ่ายภาษี
ดงักลา่วเป็นรายจ่ายของกิจการ ตามมาตรา 65 ตร ี(13)แห่งประมวลรษัฎากร

โรคการรับรู้รายไดบ้กพร่อง
(มาตรา 65 แหง่ประมวลรษัฎากร + ท.ป. 1/2528)  

2.1 ภาษีทีผู้่อืน่ออกแทน*
• ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง
• ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย

2.2 การใช้ทรัพยส์นิของผู้อืน่โดยไม่มค่ีาตอบแทน
• การใชเ้ครือ่งจกัร/รถยนต/์ ท่ีดิน

2.3 ลูกหนีท้ีไ่ด้รับการปลดหนี้

อาการ: รบัรูร้ายไดท้างภาษีขาดไป
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนในทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

*ตามนิยามของพ.ร.ฎ. 695 และ 710

อาการ: หกัรายจ่ายเพื่อการลงทนุเกินท่ีกฎหมายภาษีก าหนด

• ทรัพยส์ิน*:

เพ่ิมอีก 1.5 เท่าของรายจ่ายท่ีจา่ยจรงิ

พ.ร.ฎ. 695 พ.ร.ฎ. 710

เครือ่งจกัร เคร่ืองจักร และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือ่งจกัรในระบบอตัโนมตัิ 

• จ านวนรายจ่ายการ
ลงทุนทีห่กัได้เพิม่:

เพ่ิมอีก 1 เท่าของรายจ่ายท่ีจา่ยจรงิ

• ช่วงการจ่ายรายจ่าย
การลงทุน:

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63

• ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทีก่ าหนด:

ไม่ตอ้ง ใช่

• เร่ิมบงัคับใช้ 24 ก.ย. 6322 มิ.ย. 63

ONE Law Office • 18



VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

อะไรบา้ง ทีถ่อืเป็นเคร่ืองจักร
ตาม พ.ร.ฎ. 695 ?

คอมพิวเตอร์

เมาส์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เครือ่งแสกนลายนิว้มือ

แม่พิมพส์  าหรบัขึน้รูปพลาสติก

เครือ่งย่อยกระดาษ
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

อะไรบา้ง ทีถ่อืเป็นเคร่ืองจักร
ตาม พ.ร.ฎ. 695 และ 710?

นิยาม: “เครื่องจกัร” หมายความว่า สิ่งท่ีประกอบดว้ยชิน้ส่วนหลายชิน้ส  าหรบัใช้
ก่อก าเนิดพลงังานเปล่ียนหรือแปลงสภาพพลงังาน หรือส่งพลงังาน ทัง้นี ้ ดว้ยก าลงั
น า้ ไอน า้ เชือ้เพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟา้ หรือพลงังานอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร ์
หรอืสิ่งอ่ืนท่ีท างานสนองกนั แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะท่ีตอ้งจดทะเบียน ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยยานพาหนะนัน้ ๆ 
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

อะไรบา้ง ทีถ่อืเป็นระบบอัตโนมัติ
ตาม พ.ร.ฎ. 710 ?

นิยาม: “ระบบอตัโนมตัิ” หมายความว่า ระบบท่ีท าใหเ้ครื่องจกัรตัง้แต่สองเครื่องขึน้
ไปท างาน ร่วมกันเองได้โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากการได้รับค าสั่ งจากโปร แกรม
คอมพิวเตอร์ และมีการเช่ือมต่อข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องจักรและโปรแกร ม
คอมพวิเตอรด์งักล่าว
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

ถ้ามีแค่เคร่ืองจักร หรือระบบอัตโนมัติ
จะใช้สิทธิหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน ตาม พ.ร.ฎ. 710 ได้ไหม?
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

อะไรถอืเป็นรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
เคร่ืองจักรทีส่ามารถใช้สิทธิหกัรายจ่าย
ตาม พ.ร.ฎ. 695 และ 710 ได้บ้าง?
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

พ.ร.ฎ. 695 และ 710

เงือ่นไขทั่วไป • ลักษณะทรัพยส์ิน: 
• สามารถหกัค่าเสื่อมราคาได ้ตามมาตรา 65 ทวิ (2)
• ต้องได้มา และ พร้อมใช้งาน ภายในวันที่

31 ธ.ค. 63
• อยู่ในไทย
• ไม่ใช่ทรพัยส์ินท่ีไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี

ตามกฎหมายอ่ืน
• ไม่ไดใ้ชใ้นกิจการท่ีไดร้บัสง่เสรมิการลงทนุ
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VAT

WHT

SD

SBT

CIT

โรคอยากหกัรายจ่ายเพือ่การลงทุนใน
ทรัพยส์ิน
(มาตรา 65 ทวิ (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 695 / 710)  

• อืน่ๆ*:
• ตอ้งท าสัญญา/ ใบส่ังซือ้/ ใบส่ังจ้าง และท า

การจ่ายส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ิน 
ตัง้แต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

• ต้องจัดท าโครงการลงทุนและแผนการ
จ่ายเงิน แจ้งต่ออธิบดี  ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด

• หากใช้สิทธิไปแล้วต่อมาไม่ปฏิตามหลักเกณฑจ์ะเป็นอย่างไร?
• หากทรัพยสิ์นดังกล่าวถูกท าลาย สูญหาย สิ้นสภาพจะเป็น

อย่างไร?

เงือ่นไขทั่วไป

พ.ร.ฎ. 695 และ 710

*อา้งอิง: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัท่ี 378 เฉพาะประกอบพ.ร.ฎ. 695 ONE Law Office • 25



WHT

SD

SBT

CIT

โรคใช้ภาษีซือ้ตอ้งหา้ม
(มาตรา 82/5 (6) แหง่ประมวลรษัฎากร + ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ฉบบัที่ 42) 
• ภา ษี ซื้ อ จ า กก า ร ก่ อส ร้ า ง อ า ค า ร /

อสังหาริมทรัพยอ์ื่น: สญัญาเช่าพิเศษยิ่ง
กวา่สญัญาเช่าธรรมดา

VAT
โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)
(มาตรา 80/1 (2) แหง่ประมวลรษัฎากร + ขอ้ 2(1) ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิม (ฉบบัที่ 105))

• บริการท่ีกระท าในไทยและได้ใช้ผลของ
บรกิารในตา่งประเทศ

• เงื่อนไข :ต้องมีหลักฐานแสดงการช าระ
คา่บรกิาร ในนามผูป้ระกอบการจดทะเบียน
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WHT

SD

SBT

CIT

VAT

โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)

ผู้ใหบ้ริการ: ใหบ้รกิารที่ใด?
ผู้รับบริการ: บรกิารถกูใชท่ี้ไหน?

ถ้าผลของบริการได้ใช้ในไทยและต่างประเทศจะท าอย่างไร?

• ข้อหารือทีน่่าสนใจ:
• อบรมพนักงานบริษัทต่างประเทศ ทั้ง

ภาคทฤษฎี และปฎิบัติในไทย และ
ตา่งประเทศ (กค 0706/5538)

• บริการจองหอ้งพกัในต่างประเทศ ผ่าน
ระบบ internet ใหแ้ก่ลกูคา้ไทย 
(กค 0706/5538)
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WHT

SD

SBT

CIT

VAT

โรคสับสนส่งออกบริการ (VAT 0%)
• ข้อหารือทีน่่าสนใจ:

• บริษัทให้ค าปรึกษา ค้นคว้าข้อมูลในไทย 
เช่น ข้อมูลกฎหมาย แนวโน้มตลาด  ส่งให้
ลูกค้าทาง email ใช้ในต่างประเทศทั้งหมด 
สิทธิในขอ้มลูเป็นของบรษัิทและลกูคา้รว่มกนั
(กค 0702/พ./4070)

• บริ ษั ท ไ ทยข า ย โ ป ร แก รม เ พ่ื อ ใ ช้ กั บ
เครื่ อ ง เล่น เกม electronic ให้แ ก่ ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศ โดยสง่ผ่าน internet โดยลิขสิทธ์ิ
ยงัเป็นของบรษัิทไทย

(กค 0702(กม.05)/3655)
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WHT

SD

SBT

CIT

VAT
ตัวอย่างกจิการ:

โรคเฉล่ียภาษีซือ้ผิด
(มาตรา 82/6 แหง่ประมวลรษัฎากร)

โรงแรม หา้งสรรพสินค้า ก่อสร้างอาคาร

• ถ้าเฉลี่ยตามพืน้ทีไ่ม่ได้จะท าอย่างไร?
• ยืน่ขอเฉลี่ยภาษีซือ้ตอนไหน?
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VAT

SD

SBT

CIT

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่รึกษาทีจ่่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แหง่ประมวลรษัฎากร และอนสุญัญาภาษีซอ้น)
ค่าสทิธิ (Royalty) vs ก าไรธุรกจิ (Business Profit)

โรคหัก WHT พนักงานผิดพลาด
(มาตรา 50 แหง่ประมวลรษัฎากร และ ท.ป. 4/2528) 

โรคลืมหกั WHT ของรายจ่ายเกี่ยวกับการเช่า
(มาตรา 40 (5) และ มาตรา 50 แหง่ประมวลรษัฎากร)

เงนิค่าหน้าดนิ/ เงนิมัดจ า/ เงนิรับล่วงหน้า

• จ่ายค่าทีป่รึกษาอสิระ
• รายจ่ายเกีย่วกับสวัสดกิารพนักงาน

เช่น ค่าเช่าหอ้งพกัพนกังาน ค่าเลา่เรยีนบตุร

WHT
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VAT

SD

SBT

CIT

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่รึกษาทีจ่่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แหง่ประมวลรษัฎากร และอนสุญัญาภาษีซอ้น)
ค่าสทิธิ (Royalty) vs ก าไรธุรกจิ (Business Profit)

WHT

• ศึกษาข้อมูลในเชิงวิเคราะหก์ารตลาด
เช่น ประเภทของการใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงอากาศ

ยาน เครื่องอปุกรณท่ี์ตอ้งใชส้  าหรบัศนูยซ์่อม ประมาณ
การรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
• ศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวก

เช่น ขอ้ก าหนดในสว่นของประเภทบรกิาร และ
องคป์ระกอบในสว่นของสถาปัตยกรรม

สหรัฐอเมริกา

ไทยจ่ายค่าท่ีปรกึษา
ใหบ้รกิาร

บริษัท US ผู้เชีย่วชาญทางด้านศูนยซ์่อมอากาศยาน

บริษัทฯ ทีป่รึกษาด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
วศิวกรรม วางผัง และบริหารงานก่อสร้าง 

อา้งอิง: กค 0702/10844

ข้อหารือทีน่่าสนใจ
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VAT

SD

SBT

CIT

โรคไม่หกั WHT ของค่าทีป่รึกษาทีจ่่ายไป
ต่างประเทศ
(มาตรา 70 แหง่ประมวลรษัฎากร และอนสุญัญาภาษีซอ้น)

WHT บริษัทฯ จ่ายค่าทีป่รึกษา ให้แก่
บริษัทประเทศสหรัฐอเมริกา เข้า
ลักษณะเป็นเงนิได้จากก าไรธุรกจิ
หรือค่าสทิธิ และบริษัทฯ ต้องหัก
ภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่ายหรือไม่
อย่างไร??

อา้งอิง: กค 0702/10844 (วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552)

ข้อหารือทีน่่าสนใจ
เนื้อหาและขอบเขตแห่งสัญญา มีการให้แผนผัง 
สตูรหรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือสิทธิในการใชข้้อสนเทศ
เก่ียวกับประสบการณท์างอุตสาหกรรม การพาณิชย์
หรอืวิทยาศาสตร์ ??
• ไม่ม ี>> ก าไรจากธุรกจิ ตามอนสุญัญาภาษีซอ้น 

ระหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิา บรษัิทฯ ไม่มีหนา้ท่ี
หกั WHT ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร 
และ ขอ้ 7 แห่งอนสุญัญาภาษีซอ้นดงักลา่ว

• มี >> ค่าสิทธิ บรษัิทฯ มีหนา้ท่ีหกั WHT ตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร และ ขอ้ 12 แห่ง
อนสุญัญาภาษีซอ้นดงักลา่ว

ค่าสทิธิ vs ก าไรธุรกจิ 
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VAT

SBT

WHT

CIT วิธีการเสียอากรแสตมป์:
• ติดอากรแสตมป์บนตราสาร
• เสียอากรเป็นตวัเงิน

ตราสารทีต่อ้งเสียอากรแสตมป์
• ตราสาร = เอกสารท่ีตอ้งเสียอากรแสตมป์

ตามท่ีก าหนดในบญัชีอากรแสตมป์ 
(28 ลกัษณะ)SD
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VAT

WHT

SBT

CIT

วิธีการและก าหนดการเสียอากรแสตมป์
(มาตรา 113 แห่งประมวลรษัฎากร)
• ปิดอากรแสตมป์บนตราสารและขีดฆ่า หรือ
• เสียอากรแสตมป์เป็นตวัเงินตอ่เจา้หนา้ท่ี
*กรณีท าตราสารทีต่้องเสียอากรในไทย: ภายใน 15 วัน นบัแต่
วนัตอ้งปิดแสตมป์บรบิรูณ์
*กรณีท าตราสารทีต่้องเสียอากรในต่างประเทศ+น ากลับเข้า
มาในไทย: ภายใน 30 วัน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัตราสาร (เสียอากรโดย
ผูถื้อตราสารเขา้มาในไทย)

SD อัตราอากรแสตมป์
• ตามท่ีก าหนดในบญัชีอากรแสตมป์
• ตัวอย่าง: บญัชีอากรแสตมป์ก าหนดให ้สญัญาการ

ใหบ้รกิาร/จา้งท าของเสียอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อ
ค่าบรกิาร 1,000 บาท
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VAT

WHT

SBT

CIT
โรคทางภาษีทีมั่กตรวจพบ
• โรคลืมติดอากรแสตมป์บนตราสาร
• โรคติดอากรแสตมป์ไมค่รบ
• โรคเสียอากรแสตมป์เป็นตวัเงินเกิน 15 วนั
• โรคสบัสนวนัท่ีตามตราสาร 

(วนัท่ีตราสาร/ วนัท่ีลงนามของผูมี้อ  านาจ/ วนัท่ีสญัญามี
ผลบงัคบัใช)้

• โรคน าอากรแสตมป์ใหมม่าติดบนตราสาร

SD
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VAT

WHT

CIT

SD

กิจการทีต่อ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ:
(มาตรา 91/2 แห่งประมวลรษัฎากร)

เช่น กิจการท่ีท าธรุกิจเย่ียงธนาคารพาณิชย์

กิจการทีไ่ดรั้บยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(มาตรา 91/3 แห่งประมวลรษัฎากร + พ.ร.ฎ. 240 + 
พ.ร.ฎ. 283)

เช่น กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมขนาดย่อม

SBT
โรคทางภาษีทีมั่กตรวจพบ
• โรคไม่รูต้วัวา่ตอ้งเสีย SBT

(ใหกู้ยื้ม ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหาก าไร ที่ไมใ่ช่การ
ประกอบกิจการหลกั)

• โรคไม่รูต้วัวา่ไม่ตอ้งเสีย SBT (ใหกู้ยื้มระหว่างบรษัิทในเครอื)

ONE Law Office • 36



ตัวอย่างกรณีศึกษา 
(Case studies)

ONE Law Office • 37



กรณี WHT ทีอ่อกให้ส าหรับรายจ่ายทีจ่่ายไป
ต่างประเทศ
Gross-up WHT ถา้ใชอ้ตัรา WHT ผิด…. กระทบอะไรบา้ง?

กรณีออกภาษีแทนพนักงานแต่สัญญาจ้างไม่ได้ระบุ
ว่าจะออกภาษีแทนให้ 
กระทบอะไรบา้ง?
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กรณี บริษัท ก.

• การค านวณหกัรายจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน สญัญา
เช่าซือ้ และสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์

• หกัรายจ่ายบรจิาคโดยบรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิ
• ประมาณการก าไรสทุธิขาดเกิน 25% โดยไม่มีเหตผุลอนั

สมควร
• หกั WHT ขาดไป เน่ืองจากรวมผลประโยชนข์องพนกังาน

เป็นเงินไดไ้ม่ครบ
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กรณี บริษัท ข.

• ค่ารับรองท่ีถือเป็นรายจ่ายนีร้วมส่วนของพนักงานเขา้
มาดว้ย

• รายจ่ายส่วนตัว เช่น ค่างานแต่งงานและค่าเคก้วันเกิด
ของพนักงาน ค่างานศพ และของขวญัของเด็กแรกเกิด 
เป็นรายจ่ายทางภาษี

• ภาษีซื ้อต้องห้าม เช่น  ใบก ากับภาษีซื ้อ ท่ี ไม่ ได้มี
รายละเอียดครบตามกฎหมายก าหนด ภาษีซือ้ท่ีเกิดจาก
รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ
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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

