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บทคัดย่อ

 การวางแผนภาษีอากร เป็นการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้าเพ่ือสิทธิ

ประโยชน์ในอนาคตเก่ียวกับรายการทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกับประเดน็ทางภาษอีากรท้ังในระยะส้ันและระยะ

ยาว เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหามใิห้เกิดปัญหาทางภาษอีากรไม่ว่าประการใดๆ โดยมุง่หมายให้การเสยีภาษี

อากรและการปฏบิติัการเก่ียวกับภาษอีากรของผูป้ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกฎหมายก�าหนดไว้และจะเป็นผลให้จ�านวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้นเป็นประหยัดที่สุด 

หรอืมจี�านวนน้อยท่ีสดุ รวมทัง้การใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษอีากร โดยไม่อาศยัการปฏิบตักิารใดๆ อนัเป็นการ

หลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากร ทั้งน้ีการวางแผนทางภาษีเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ

ก�าหนดเป็นนโยบายทางด้านภาษอีากรทีช่ดัเจน ทัง้ๆทีก่รมสรรพากรได้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มสีทิธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรอย่างมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�าคัญและเห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อ

การวางแผนภาษขีองผูป้ระกอบกิจการ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศกึษาถึงสาเหตแุละปัญหาจากการด�าเนนิ

ธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการทางภาษีอากร รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการวางแผนภาษีอากร (Tax 

Planning) และหาแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีอากรส�าหรับผู้ประกอบการว่าจะมีแนวทางและ

วิธีการน�ามาปฏบิตัใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุกับกิจการ ตลอดจน สามารถน�ามาก�าหนดเป็นกลยทุธ์ในการด�าเนินงาน

ได้ในอนาคตอย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการได้มีการบันทึกบัญชีอย่างผิดพลาด บางกรณี 

ก็ไม่เป็นตามหลักการบัญชีและหลักการภาษีอากร รวมทั้งการขาดนโยบายในการวางแผนภาษีอากร และ

ไม่ได้น�าสิทธิประโยชน์ในด้านการลดหย่อนทางภาษีอากรมาใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรที่สูง

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนภาษีอากรท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหน่ึงที่จะ

ช่วยให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานและเสียภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีอากรในการด�าเนินธุรกิจ  

ซึ่งส่วนใหญ่การวางแผนภาษีมุ่งเน้นไปใน การจัดให้มีกระบวนการวางแผนภาษี ในกิจการ กระบวนการ 

จ่ายเงินต่างๆทั้งด้านรายรับและรายจ่าย การวางแผนภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการ หน้าที่ทาง

ภาษอีากร อย่างไรก็ตาม งานวิจยันียั้งพบอกีว่า ภายหลงัท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ได้มกีารวางแผนภาษ ีอากรและ

เลือกใช้วิธีวางแผนภาษีอากรประเด็นต่าง ๆแล้วโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการวางแผน 
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เพ่ือใช้สทิธิประโยชน์ทีห่น่วยงานราชการจดัให้ ท�าให้การวางแผนภาษอีากรมปีระสทิธิผลท�าให้กิจการมกีารเสยี

ภาษทีีถู่กต้อง ครบถ้วน และมกีารบรหิารจดัการและการย่ืนแบบแสดงรายการเสยีภาษอีย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ค�าส�าคัญ : กฎหมายภาษีอากร, การวางแผนภาษีอากร

ABSTRACT

 Tax planning is a prescriptive approach to future benefits for financial transactions related 

to tax issues, both short-term and long-term. In order to prevent and solve problems without any 

tax problems. The objective is to ensure that the taxation and taxation of the operator is accurate 

and complete according to criterion, method and conditions prescribed by law and will result in 

the amount of taxation that is wasted or the smallest number. Including the use of tax benefits 

without any action to avoid and escape tax.

 In addition, tax planning is something that most entrepreneurs have not defined as a clear 

tax policy. In spite of the fact that the Department of Revenue has promoted and promoted many 

tax benefits. Therefore, the researcher sees the importance and considers that it is necessary for 

the tax plan of the entrepreneur. The objective is to study the causes and problems of business 

without tax planning. Also, study the tax planning system and find out the best way to plan taxation 

for the entrepreneur that the best practices and methods can be applied to the business. How 

does the business plan work in the future? Some cases do not follow the principles of accounting 

and taxation. Including lack of policy in tax planning it does not bring benefits in terms of tax 

reduction. As a result, operators have to bear high costs of compliance with tax laws.

 The objective of this research is to study tax planning as an important factor that  

will help entrepreneurs to effectively manage and pay tax.

 The research found that most of large businesses have tax planning in their business. 

Most of the tax planning focuses on the process of tax planning in the business process  

of payment in both income and expenses. Tax planning related to the revenue of the business. 

However, this research also found that later large businesses have planned a tax, duty and tax 

Planning then use tax incentives. It also plans to use the benefits that government agencies provide 

the effective tax planning enables taxpayers to make accurate, complete, and legal properly 

administered tax returns.

Keywords: Law of Taxation, Tax Planning
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บทน�า

 ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

 การวางแผนภาษอีากรเป็นการด�าเนินการ

โดยการก�าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์

ต่างๆ ทางภาษีไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัท หรือผู ้

ประกอบการท่ีมีหน้าที่เสียภาษีได้เตรียมการเสีย

ภาษีอากรให้น้อยลงโดยถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้การวางแผนภาษีอากรยังหมายถึงการ

จัดการธุรกิจหรือการงานส่วนตัวเพ่ือช่วยให้เสีย

ภาษน้ีอยทีส่ดุด้วย และหลกัเกณฑ์ของการเสยีภาษี

อากร จะส่งผลให้บรษิทัและผูป้ระกอบการมต้ีนทุน

ในการด�าเนินธุรกิจที่ต�่าลง ท�าให้เกิดการได้เปรียบ

ในการแข่งขันทางธุรกิจอันเป็นเป้าหมายส�าคัญย่ิง

ของภาคเอกชนผู้ประกอบการจึงน�ากลยุทธ์ต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนภาษีเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีอากรให้น้อยที่สุด ทั้งที่มีเจตนา เช่น การ

ใช้ดินแดนเพ่ือหลบเลี่ยงภาษี (Tax Haven) หรือ 

ท้ัง ท่ีไม ่มี เจตนาโดยหลักวิ ธีปฏิบัติทางบัญชี  

ท่ีจะส่งผลท�าให้ค่าใช้จ่ายทางภาษอีากรลดลง การ

วางแผนภาษีอากรจะค�านึงถึงก�าไรทางบัญชีและ

ก�าไรทางภาษี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ 

การรายงานก�าไรทางบัญชีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ต้องการแสดงผลการด�าเนนิงานท่ีแท้จรงิและฐานะ

ทางการเงินของบริษัท โดยวิธีการจัดท�างบการเงิน

จะจดัท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่

รับรู ้รายการตามเกณฑ์คงค้าง ใน ขณะที่การ

รายงานก�าไรทางภาษีเพ่ือตอบสนองการจัดเก็บ

ภาษอีากรของภาครฐับาล โดยในการค�านวณก�าไร

สุทธิทางภาษีจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร

และรบัรูร้ายการตามเกณฑ์สทิธิ ท�าให้มคีวามแตกต่าง

หรือความไม่สอดคล้องกันขึ้น ระหว่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและหลกักฎหมายทางภาษี

อากร จงึเป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการต่างๆ พยายาม

บริหารก�าไรทางบญัช ีให้เพ่ิมข้ึนและท�าให้ก�าไรทาง

ภาษีลดลงในรอบระยะเวลาบัญชี เดียวกัน เพ่ือ

ท�าให้การช�าระภาษีอากรน้อยลง ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักการทางบัญชี กับหลักเกณฑ์ทางภาษี

ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันมาก ดังน้ัน 

วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดท�ารายงานทางการ

เงนิจะท�า เพ่ือวัตถุประสงค์ทางภาษ ีซึง่เป็น สาเหตุ

ให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการบริหารรายงาน

การเงิน เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง นอกจากน้ัน 

การบังคับใช้กฎหมายของไทยไม่เข้มงวดจึงอาจ

เป็นสาเหตใุห้มกีารวางแผนภาษท่ีีจะหลีกเล่ียงหรอื

หลบหนีภาษีอากรได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น 

 ภาษีอากรเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 

ท่ีจะต้องเอาใจใส่ มีภาษีอากรหลายประเภท  

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาษ

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี 

มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน

และ ที่ดิน หรือภาษีบ�ารุงท้องที่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ไม่เพียงแต่ต้องรูร้ายละเอยีดของภาษแีต่ละประเภท 

แต่ควรรู้วิธีการวางแผนภาษอากรด้วย ภาษีเงินได้

นิติบุคคลโดยทั่วไปจัดเก็บจากก�าไรสุทธิท่ีได้จาก

กิจการหรือเน่ืองจากกิจการ ที่กระท�าในรอบระยะ

เวลาบัญชีจัดเป็นภาษีทางตรง ซึ่งเป็นภาระภาษ ี

ที่ี่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต้องช�าระและ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข

ของกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและ

ความเสียหายต่อธุรกิจ แต่เนื่องจากภาษีเงินได้

นิติบุคคลมีหลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขและอัตรา

ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ท่ีค ่อนข้างจะยุ ่งยาก 

ซับซ้อนทั้งเง่ือนไขเก่ียวกับรายได้และรายจ่าย  

หลกัเกณฑ์ การตรีาคาทรพัย์สนิ หน้ีสนิ การวางแผน

ภาษเงินได้นิติบุคคลก็เป็น สิ่งส�าคัญส่วนหน่ึงใน

การวางแผนภาษีอากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
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วางแผนภาษีอากร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเสีย

ภาษีอากรท่ีผิดพลาด ช่วยท�าให้ไม่ต้องเสียภาษี

อากร หรือเสยีภาษอีากรน้อยลงโดยไม่ผดิกฎหมาย 

ช่วยลดต้นทุนการด�าเนินกิจการหรอืเพ่ิมก�าไร โดยการ

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท�าให้ผู้ประกอบการ

ทราบต้นทุนที่ชัดเจนอันจะท�าให้ผู ้ประกอบการ

สามารถก�าหนดราคาสินค้า หรือค่าบริการได ้

ถูกต้อง เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้ ท�าให้ผู้

เสยีภาษอีากรไม่ต้องกังวลกับการถูกตรวจสอบและ

ประเมนิภาษอีากรจากเจ้าพนักงานประเมนิ บางครัง้

ผู ้ประกอบการไม่ทราบว่ารายจ่ายทางบัญชีที่ 

ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้มีเพ่ิมข้ึน 

มีรายรับท่ีได้รับยกเว้นภาษีอากรลดลงหรือไม่มี 

หรือมีรายจ่ายที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้น

ทางภาษอีากรน้อยลง เมือ่ได้มกีารสอบถามถึงสิง่ที่

เกิดขึน้จากทางฝ่ายบรหิาร ทราบว่าการด�าเนนิการ

ต่าง ๆ  ทางด้านบญัชแีละการค�านวณภาษอีากรนัน้

ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายบัญชีของผู้ประกอบการ

เป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารไม่ทราบถึง

ประเด็นที่เกิดขึ้น และเมื่อได้ด�าเนินการสอบถาม

ทางฝ่ายบัญชี ก็ได้ค�าตอบว่าด�าเนินการตามความรู้

ทางด้านบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่ตนเอง

ทราบ และไม่ได้พิจารณา หรือตระหนักถึงประเด็น

เรื่องความไม่สอดคล้องของตัวเลขก�าไรสุทธิและ

ภาษเีงนิได้หรอือตัราภาษทีีแ่ท้จรงิ ด้วยเหตุดังกล่าว  

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษาถึงการวางแผน

ภาษีอากรของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวกับ

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับภาษเงินได้ต่างๆ ได้แก่การ

ค�านวณก�าไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินได้ เงื่อนไข

เก่ียวกับรายได้และรายจ่าย ซึ่งจะน�ามาพิจารณา

วางแผนเพ่ือช่วยให้การเสยีภาษอีากรและการปฏบิติั

เก่ียวกับภาษอีากรของผูป้ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้อง

และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข  

ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

 การวางแผนภาษอีากรเป็นงานส่วนหนึง่ใน

การประกอบธุรกิจ เก่ียวข้องกับการปริหารการ

จัดการทางภาษีอากร ท้ังนี้การวางแผนภาษีอากร 

จะต้องกระท�าก่อนเริม่ต้นประกอบธุรกิจ ในระหว่าง

การประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ

แล้วก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้

ในการท�านิตกิรรมสญัญาหรือธุรกรรม การงานใดๆ

ก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรเช่นเดียวกัน การ

วางแผนภาษีอากรจึงไม่จ�ากัดเฉพาะกรณีท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจเท่านั้น การวางแผนภาษีอากรจึง

เก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคคล

ด้วยเช่นเดียวกันการวางแผนภาษีมีความส�าคัญ

อย่างย่ิงต่อทุกธุรกิจของผูป้ระกอบการ เนือ่งจากว่า 

การวางแผนภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติงานด้านภาษี

อากรได้อย่างถูกต้อง และท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ทางด้านภาษีอากร การช�าระภาษีอากรมีความถูก

ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จากเหตุผลดังกล่าว 

จึงท�าให้ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาถึงวิธีการวางแผนภาษี 

ทีผู่ป้ระกอบการหรอืผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเลอืกใช้

และค�านึงประสิทธิผลของการวางแผนภาษีอากร

เพื่อให้ทราบวิธีการวางแผนภาษีที่เหมาะสม ซึ่งจะ

สามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ทั่วไปได้ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา

เพ่ือหาผลกระทบของนโยบายการวางแผนภาษี

อากรของกรมสรรพากรต่อการพัฒนาประเทศไทย  

เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายการ

วางแผนภาษีอากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และศึกษาถึงปัญหาต่างๆของระบบการ

วางแผนภาษีอากรท่ีมีอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตลอดจนเพ่ือน�าความรู้ความเข้าใจ 

ที่ได้จากการศึกษานี้เผยแพร่เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบายทางด้านการวางแผนภาษอีากร อนั
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จะช ่วยเสริมสร ้ างการพัฒนาประเทศให ้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาพบว่านโยบายการวางแผน

ภาษอีากรมผีลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาษีอากรมีผลกระทบในการก�าหนดรายจ่ายของ

รฐับาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการออมทรพัย์

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิและ

คุม้ครองกิจการอตุสาหกรรม เป็น เครือ่งมอืเสรมิสร้าง

การค้าระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  

ส่วนปัญหาของระบบภาษีอากร ในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศมสีาเหตุ ดังน้ี โครงสร้างภาษี

อากรท่ีมีลักษณะเป็นระบบเดียวกับประเทศก�าลัง

พัฒนาโดยทั่วไป ปัญหาภาษีอากรที่เก็บได้ยังมี

ระดับต�่า เพราะมีช่องโหว่ และการหลีกเลี่ยงภาษี

และสาเหตุอื่น ๆ ภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นภาษี 

ทางอ้อมมากกว่าภาษทีางตรง มคีวามไม่เป็นธรรม

ของภาษีอากร นโยบายการลดภาษีเงินได้เพื่อช่วย

ส่งเสรมิความ เจรญิเติมโตของระบบเศรษฐกิจ และ

ปัญหาในด้านกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัภิาษอีากร 

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีมีระดับ

ความส�าคญัมากทีสุ่ดและมากรองลงมาท่ีต้องได้รบั

การแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่ ด้านตัวบทกฎหมาย 

ที่มีเป็นจ�านวนมากและมีความซับซ้อนท�าให้ยาก

ต่อการตีความและปฏิบัติตาม ด้านการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับรายจ่ายไม่ตรงรอบระยะเวลาบญัชรีายจ่าย 

อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว รายจ่ายซึ่งพิสูจน ์

ไม่ได้ว่า ใครเป็นผูร้บั และด้านบคุลากรท่ีขาดความ

รูค้วามเข้าใจเก่ียวกับภาษอีากรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ขาดการ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษี

อากรอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู ้ศึกษาได้วาง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยติดตามข้อมูล 

ข่าวสารเก่ียวกับภาษีอากรให้ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือ

ท่ีการวางแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ 

รายจ่ายดงักล่าวให้ถูกต้อง และสร้างแรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพพร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร

โดยการจัดให้ มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนวางแผน ภาษีอากรที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจเพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบรษิทัทางด้านภาษอีากรควบคู่ไปกับ

การสร้างผลก�าไรเพ่ือให้การเสียภาษีอากรเป็นไป

โดยถูกต้องครบถ้วน ตามทีกฎหมายก�าหนด

บัญญัติไว้ ดังน้ันในการวางแผนจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง  

ไม่หลงลมื ประเดน็ใดประเดน็หนึง่ในตวับทกฎหมาย

ภาษีอากร นอกจากน้ีควรศึกษาค�าพิพากษา และ

ข้อหารือของกรมสรรพากร ประกอบการวางแผน

ภาษีให้รัดกุมครบถ้วน และจ�านวนเงิน ภาษีอากร 

ที่ต้องเสียน้ันต้องประหยัดที่สุดเพ่ือขจัดปัญหา 

ในการเสยีภาษอีากรทีอาจเกิดข้ึนในทกุกรณี เพราะ

ภาษอีากรมหีลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทเีก่ียวข้อง

เป็นอันมาก การวางแผนภาษีอากรจึงเป็นตัว

ก�าหนดทิศทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้องให้แก่ธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจ 

มีขึ้นในอนาคตจากการถูกกรมสรรพากรเรียก 

ตรวจสอบและประเมินภาษีอากร อันจะส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบการมรีายจ่ายเกิดขึน้อย่างไม่คาดคดินัน่

คือเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม การใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษสูีงสุดในการวางแผนภาษอีากรผูว้างแผนภาษี

อากรจะต้องศึกษา ข้อกฎหมายทีจะท�าให้กิจการ 

ได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษสีงูสดุ โดยการก�าหนด

ทางเลือกในการน�าเง่ือนไขทางกฎหมายมาใช้ให้

กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตาม

กฎหมาย
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อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับธุรกิจทีม่กีารหลกีเลีย่ง

และหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต

 2.  รัฐบาลควรเพ่ิมบทลงโทษกับธุรกิจ 

ที่มีการหลีกเล่ียงและหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต

ให้สูงข้ึน เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระ

ท�าความผิด และไม่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นกระท�า

ความผิดตาม

 3.  รฐับาลควรศกึษาแนวทางของกฎหมาย

ภาษอีากรของ ประเทศอืน่ ๆ  ท่ีมวัีตถุประสงค์ในการ

วางแผนภาษีอากรของผู ้ประกอบธุรกิจ เช ่น 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนภาษอีากร เพ่ือ

ป้องกันการหลีกเล่ียงและหลบหนีภาษีอากรโดย

ทุจริตของประเทศไทย ซึ่งมิใช่เป็นเพียงการแก้ไข

กฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุม แต่จ�าเป็นต้องศึกษา

มาตรการใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือการ

ประหยัดภาษีสูงสุด นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุง

การวางแผนภาษีอากรทุกปี เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อ

ให้สามารถใช้ สิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนจากการ

ด�าเนินกิจการ รวมท้ังควรท�าให้ผู้บริหารตระหนัก

และ เห็นความส�าคัญของการวางแผนภาษีอากร  

เพ่ือให้การวางแผนภาษขีองผู้ประกอบการสามารถ 

ด�าเนินการได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การวางแผนภาษี

อากรสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการว่าจะมีการวางแผนภาษีอากรใน

กิจการขนาดใหญ่และธุรกิจระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบอีกว ่าผู ้ประกอบธุรกิจต่างๆ 

ในท้องถ่ินก็ได้มีการวางแผนภาษีอากรในหลาย

ระดับ สมควรท่ีผู ้ก�ากับดูแลภาษีอากรทั้งภาค

รฐับาลและเอกชน คือ ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบ

บัญชรีบัอนญุาต กรมสรรพากร จะต้องศกึษารปูแบบ

ของธุรกิจ และรูปแบบการวางแผนภาษีอากรเพ่ือ

ปรับให้เข้ากับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีอากรจะต้องอยู่ภายใต้

หลักการทางภาษีอากร เพ่ือให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี

อากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ในการจัดเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยมี

แนวทางในการจัดเก็บภาษีอากร คือ

 1.  รัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการออก

กฎหมาย ข้อบังคับในการจัดเก็บภาษี

 อากรเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เพื่อ

ไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยง และหลบหนีภาษีอากร 

ท�าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี

อากรเป็นจ�านวนมหาศาล

 1.  รัฐบาลควรดูแลการจัดเก็บภาษีอากร

ให้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั เร่งขยายฐาน

ภาษีอากรโดยการดึงผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีอากร 

ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือมใิห้

เกิดการได้เปรยีบ และเสยีเปรยีบในด้านต้นทุนทาง

ภาษอีากร ระหว่างธุรกิจทีม่กีารวางแผนภาษอีากร
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