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บทคัดย่อ
การวางแผนภาษีอากร เป็นการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้าเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ในอนาคตเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทางภาษีอากรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว เพือ่ ป้องกันและแก้ปญ
ั หามิให้เกิดปัญหาทางภาษีอากรไม่วา่ ประการใดๆ โดยมุง่ หมายให้การเสียภาษี
อากรและการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากรของผูป้ ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดไว้และจะเป็นผลให้จ�ำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้นเป็นประหยัดที่สุด
หรือมีจำ� นวนน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยไม่อาศัยการปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็นการ
หลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากร ทั้งนี้การวางแผนทางภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ
ก�ำหนดเป็นนโยบายทางด้านภาษีอากรทีช่ ดั เจน ทัง้ ๆทีก่ รมสรรพากรได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนให้มสี ทิ ธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรอย่างมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส�ำคัญและเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต่อ
การวางแผนภาษีของผูป้ ระกอบกิจการ วัตถุประสงค์เพือ่ ต้องการศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาจากการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการทางภาษีอากร รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการวางแผนภาษีอากร (Tax
Planning) และหาแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีอากรส�ำหรับผู้ประกอบการว่าจะมีแนวทางและ
วิธกี ารน�ำมาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดกับกิจการ ตลอดจน สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ได้ในอนาคตอย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการได้มีการบันทึกบัญชีอย่างผิดพลาด บางกรณี
ก็ไม่เป็นตามหลักการบัญชีและหลักการภาษีอากร รวมทั้งการขาดนโยบายในการวางแผนภาษีอากร และ
ไม่ได้น�ำสิทธิประโยชน์ในด้านการลดหย่อนทางภาษีอากรมาใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุน
การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรที่สูง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการวางแผนภาษีอากรที่เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานและเสียภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการวิ จั ย พบว่ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ส ่ ว นใหญ่ มี ก ารวางแผนภาษี อ ากรในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ซึ่งส่วนใหญ่การวางแผนภาษีมุ่งเน้นไปใน การจัดให้มีกระบวนการวางแผนภาษี ในกิจการ กระบวนการ
จ่ายเงินต่างๆทั้งด้านรายรับและรายจ่าย การวางแผนภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของกิจการ หน้าที่ทาง
ภาษีอากร อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นีย้ งั พบอีกว่า ภายหลังทีธ่ รุ กิจขนาดใหญ่ได้มกี ารวางแผนภาษี อากรและ
เลือกใช้วิธีวางแผนภาษีอากรประเด็นต่าง ๆแล้วโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมีการวางแผน
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เพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทหี่ น่วยงานราชการจัดให้ ท�ำให้การวางแผนภาษีอากรมีประสิทธิผลท�ำให้กจิ การมีการเสีย
ภาษีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน และมีการบริหารจัดการและการยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ : 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�ำ
ความเป็ น มาและความส� ำ คั ญ ของ
ปัญหา

การวางแผนภาษีอากรเป็นการด�ำเนินการ
โดยการก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ทางภาษีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท หรือผู้
ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีได้เตรียมการเสีย
ภาษี อ ากรให้ น ้ อ ยลงโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
นอกจากนี้การวางแผนภาษีอากรยังหมายถึงการ
จัดการธุรกิจหรือการงานส่วนตัวเพื่อช่วยให้เสีย
ภาษีนอ้ ยทีส่ ดุ ด้วย และหลักเกณฑ์ของการเสียภาษี
อากร จะส่งผลให้บริษทั และผูป้ ระกอบการมีตน้ ทุน
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ต�่ำลง ท�ำให้เกิดการได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจอันเป็นเป้าหมายส�ำคัญยิ่ง
ของภาคเอกชนผู้ประกอบการจึงน�ำกลยุทธ์ต่างๆ
มาใช้ในการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ทางภาษีอากรให้น้อยที่สุด ทั้งที่มีเจตนา เช่น การ
ใช้ดินแดนเพื่อหลบเลี่ยงภาษี (Tax Haven) หรือ
ทั้ ง ที่ ไ ม่ มี เ จตนาโดยหลั ก วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี
ทีจ่ ะส่งผลท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยทางภาษีอากรลดลง การ
วางแผนภาษีอากรจะค�ำนึงถึงก�ำไรทางบัญชีและ
ก�ำไรทางภาษี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ
การรายงานก� ำ ไรทางบั ญ ชี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ต้องการแสดงผลการด�ำเนินงานทีแ่ ท้จริงและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท โดยวิธีการจัดท�ำงบการเงิน
จะจัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่
รั บ รู ้ ร ายการตามเกณฑ์ ค งค้ า ง ใน ขณะที่ ก าร
รายงานก�ำไรทางภาษีเพื่อตอบสนองการจัดเก็บ
ภาษีอากรของภาครัฐบาล โดยในการค�ำนวณก�ำไร
สุทธิทางภาษีจะต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
และรับรูร้ ายการตามเกณฑ์สทิ ธิ ท�ำให้มคี วามแตกต่าง
หรือความไม่สอดคล้องกันขึ้น ระหว่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและหลักกฎหมายทางภาษี
อากร จึงเป็นสาเหตุให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ พยายาม
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บริหารก�ำไรทางบัญชี ให้เพิม่ ขึน้ และท�ำให้กำ� ไรทาง
ภาษีลดลงในรอบระยะเวลาบัญชี เดียวกัน เพื่อ
ท�ำให้การช�ำระภาษีอากรน้อยลง ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักการทางบัญชี กับหลักเกณฑ์ทางภาษี
ในประเทศไทย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก ดั ง นั้ น
วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดท�ำรายงานทางการ
เงินจะท�ำ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางภาษี ซึง่ เป็น สาเหตุ
ให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการบริหารรายงาน
การเงิน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง นอกจากนั้น
การบังคับใช้กฎหมายของไทยไม่เข้มงวดจึงอาจ
เป็นสาเหตุให้มกี ารวางแผนภาษีทจี่ ะหลีกเลีย่ งหรือ
หลบหนีภาษีอากรได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น
ภาษีอากรเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ที่ จ ะต้ อ งเอาใจใส่ มี ภ าษี อ ากรหลายประเภท
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาษ
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และ ที่ดิน หรือภาษีบ�ำรุงท้องที่ ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่เพียงแต่ตอ้ งรูร้ ายละเอียดของภาษีแต่ละประเภท
แต่ควรรู้วิธีการวางแผนภาษอากรด้วย ภาษีเงินได้
นิติบุคคลโดยทั่วไปจัดเก็บจากก�ำไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการหรือเนื่องจากกิจการ ที่กระท�ำในรอบระยะ
เวลาบัญชีจัดเป็นภาษีทางตรง ซึ่งเป็นภาระภาษี
ที่ีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต้องช�ำระและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและ
ความเสียหายต่อธุรกิจ แต่เนื่องจากภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและอัตรา
ตลอดจนแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ค ่ อ นข้ า งจะยุ ่ ง ยาก
ซั บ ซ้ อ นทั้ ง เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ รายได้ แ ละรายจ่ า ย
หลักเกณฑ์ การตีราคาทรัพย์สนิ หนีส้ นิ การวางแผน
ภาษเงินได้นิติบุคคลก็เป็น สิ่งส�ำคัญส่วนหนึ่งใน
การวางแผนภาษีอากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
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วางแผนภาษีอากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสีย
ภาษีอากรที่ผิดพลาด ช่วยท�ำให้ไม่ต้องเสียภาษี
อากร หรือเสียภาษีอากรน้อยลงโดยไม่ผดิ กฎหมาย
ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินกิจการหรือเพิม่ ก�ำไร โดยการ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ทราบต้นทุนที่ชัดเจนอันจะท�ำให้ผู้ประกอบการ
สามารถก� ำ หนดราคาสิ น ค้ า หรื อ ค่ า บริ ก ารได้
ถูกต้อง เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้ ท�ำให้ผู้
เสียภาษีอากรไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกตรวจสอบและ
ประเมินภาษีอากรจากเจ้าพนักงานประเมิน บางครัง้
ผู ้ ป ระกอบการไม่ ท ราบว่ า รายจ่ า ยทางบั ญ ชี ที่
ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรได้มีเพิ่มขึ้น
มีรายรับที่ได้รับยกเว้นภาษีอากรลดลงหรือไม่มี
หรือมีรายจ่ายที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ทางภาษีอากรน้อยลง เมือ่ ได้มกี ารสอบถามถึงสิง่ ที่
เกิดขึน้ จากทางฝ่ายบริหาร ทราบว่าการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและการค�ำนวณภาษีอากรนัน้
ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายบัญชีของผู้ประกอบการ
เป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารไม่ทราบถึง
ประเด็นที่เกิดขึ้น และเมื่อได้ด�ำเนินการสอบถาม
ทางฝ่ายบัญชี ก็ได้ค�ำตอบว่าด�ำเนินการตามความรู้
ทางด้ า นบั ญ ชี แ ละกฎหมายภาษี อ ากรที่ ต นเอง
ทราบ และไม่ได้พิจารณา หรือตระหนักถึงประเด็น
เรื่องความไม่สอดคล้องของตัวเลขก�ำไรสุทธิและ
ภาษีเงินได้หรืออัตราภาษีทแี่ ท้จริง ด้วยเหตุดงั กล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�ำการศึกษาถึงการวางแผน
ภาษีอากรของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับภาษเงินได้ตา่ งๆ ได้แก่การ
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินได้ เงื่อนไข
เกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย ซึ่งจะน�ำมาพิจารณา
วางแผนเพือ่ ช่วยให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับภาษีอากรของผูป้ ระกอบการเป็นไปโดยถูกต้อง
และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรเป็นงานส่วนหนึง่ ใน
การประกอบธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการปริหารการ
จัดการทางภาษีอากร ทั้งนี้การวางแผนภาษีอากร
จะต้องกระท�ำก่อนเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ ในระหว่าง
การประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ
แล้วก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้
ในการท�ำนิตกิ รรมสัญญาหรือธุรกรรม การงานใดๆ
ก็ต้องมีการวางแผนภาษีอากรเช่นเดียวกัน การ
วางแผนภาษีอากรจึงไม่จ�ำกัดเฉพาะกรณีที่มีการ
ประกอบธุรกิจเท่านั้น การวางแผนภาษีอากรจึง
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคคล
ด้วยเช่นเดียวกันการวางแผนภาษีมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อทุกธุรกิจของผูป้ ระกอบการ เนือ่ งจากว่า
การวางแผนภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติงานด้านภาษี
อากรได้อย่างถูกต้อง และท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ทางด้านภาษีอากร การช�ำระภาษีอากรมีความถูก
ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จากเหตุผลดังกล่าว
จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารวางแผนภาษี
ทีผ่ ปู้ ระกอบการหรือผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเลือกใช้
และค�ำนึงประสิทธิผลของการวางแผนภาษีอากร
เพื่อให้ทราบวิธีการวางแผนภาษีที่เหมาะสม ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ทั่วไปได้
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษา
เพื่อหาผลกระทบของนโยบายการวางแผนภาษี
อากรของกรมสรรพากรต่อการพัฒนาประเทศไทย
เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายการ
วางแผนภาษีอากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และศึกษาถึงปัญหาต่างๆของระบบการ
วางแผนภาษีอากรที่มีอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนเพื่อน�ำความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้จากการศึกษานี้เผยแพร่เป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบายทางด้านการวางแผนภาษีอากร อัน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่านโยบายการวางแผน
ภาษีอากรมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ภาษีอากรมีผลกระทบในการก�ำหนดรายจ่ายของ
รัฐบาลเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการออมทรัพย์
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเครือ่ งมือส่งเสริมและ
คุม้ ครองกิจการอุตสาหกรรม เป็น เครือ่ งมือเสริมสร้าง
การค้ า ระหว่ า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ส่ ว นปั ญ หาของระบบภาษี อ ากร ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศมีสาเหตุ ดังนี้ โครงสร้างภาษี
อากรที่มีลักษณะเป็นระบบเดียวกับประเทศก�ำลัง
พัฒนาโดยทั่วไป ปัญหาภาษีอากรที่เก็บได้ยังมี
ระดับต�่ำ เพราะมีช่องโหว่ และการหลีกเลี่ยงภาษี
และสาเหตุอื่น ๆ ภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นภาษี
ทางอ้อมมากกว่าภาษีทางตรง มีความไม่เป็นธรรม
ของภาษีอากร นโยบายการลดภาษีเงินได้เพื่อช่วย
ส่งเสริมความ เจริญเติมโตของระบบเศรษฐกิจ และ
ปัญหาในด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ภิ าษีอากร
จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่มีระดับ
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ และมากรองลงมาทีต่ อ้ งได้รบั
การแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่ ด้านตัวบทกฎหมาย
ที่มีเป็นจ�ำนวนมากและมีความซับซ้อนท�ำให้ยาก
ต่อการตีความและปฏิบัติตาม ด้านการปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับรายจ่ายไม่ตรงรอบระยะเวลาบัญชีรายจ่าย
อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว รายจ่ายซึ่งพิสูจน์
ไม่ได้วา่ ใครเป็นผูร้ บั และด้านบุคลากรทีข่ าดความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ขาดการ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษี
อากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้วาง
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แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยติ ด ตามข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อ
ที่การวางแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายดังกล่าวให้ถกู ต้อง และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดให้ มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนวางแผน ภาษี อ ากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั ทางด้านภาษีอากรควบคูไ่ ปกับ
การสร้างผลก�ำไรเพื่อให้การเสียภาษีอากรเป็นไป
โดยถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ตามที ก ฎหมายก� ำ หนด
บัญญัติไว้ ดังนั้นในการวางแผนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง
ไม่หลงลืม ประเด็นใดประเด็นหนึง่ ในตัวบทกฎหมาย
ภาษีอากร นอกจากนี้ควรศึกษาค�ำพิพากษา และ
ข้อหารือของกรมสรรพากร ประกอบการวางแผน
ภาษีให้รัดกุมครบถ้วน และจ�ำนวนเงิน ภาษีอากร
ที่ ต ้ อ งเสี ย นั้ น ต้ อ งประหยั ด ที่ สุ ด เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หา
ในการเสียภาษีอากรทีอาจเกิดขึน้ ในทุกกรณี เพราะ
ภาษีอากรมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีเกีย่ วข้อง
เป็ น อั น มาก การวางแผนภาษี อ ากรจึ ง เป็ น ตั ว
ก�ำหนดทิศทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจ
มี ขึ้ น ในอนาคตจากการถู ก กรมสรรพากรเรี ย ก
ตรวจสอบและประเมินภาษีอากร อันจะส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการมีรายจ่ายเกิดขึน้ อย่างไม่คาดคิดนัน่
คือเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่ม การใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีสงู สุดในการวางแผนภาษีอากรผูว้ างแผนภาษี
อากรจะต้องศึกษา ข้อกฎหมายทีจะท�ำให้กิจการ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีสงู สุด โดยการก�ำหนด
ทางเลือกในการน�ำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้
กิ จ การได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด และถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การวางแผนภาษี
อากรสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการว่าจะมีการวางแผนภาษีอากรใน
กิ จ การขนาดใหญ่ แ ละธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง พบอี ก ว่ า ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต่ า งๆ
ในท้องถิ่นก็ได้มีการวางแผนภาษีอากรในหลาย
ระดั บ สมควรที่ ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลภาษี อ ากรทั้ ง ภาค
รัฐบาลและเอกชน คือ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต กรมสรรพากร จะต้องศึกษารูปแบบ
ของธุรกิจ และรูปแบบการวางแผนภาษีอากรเพื่อ
ปรับให้เข้ากับรูปแบบของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีอากรจะต้องอยู่ภายใต้
หลักการทางภาษีอากร เพื่อให้รัฐบาลจัดเก็บภาษี
อากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ในการจั ด เก็ บ อย่ า งเต็ ม เม็ ด เต็ ม หน่ ว ย โดยมี
แนวทางในการจัดเก็บภาษีอากร คือ
1.		รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญในการออก
กฎหมาย ข้อบังคับในการจัดเก็บภาษี
อากรเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เพื่อ
ไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยง และหลบหนีภาษีอากร
ท�ำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี
อากรเป็นจ�ำนวนมหาศาล
1. รัฐบาลควรดูแลการจัดเก็บภาษีอากร
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งขยายฐาน
ภาษีอากรโดยการดึงผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีอากร
ให้เข้ามาอยูใ่ นระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน เพือ่ มิให้
เกิดการได้เปรียบ และเสียเปรียบในด้านต้นทุนทาง
ภาษีอากร ระหว่างธุรกิจทีม่ กี ารวางแผนภาษีอากร

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับธุรกิจทีม่ กี ารหลีกเลีย่ ง
และหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต
2.		รั ฐ บาลควรเพิ่ ม บทลงโทษกั บ ธุ ร กิ จ
ที่มีการหลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากรโดยทุจริต
ให้สูงขึ้น เพื่อให้เ กิดความเกรงกลัวต่อการกระ
ท�ำความผิด และไม่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นกระท�ำ
ความผิดตาม
3.		รัฐบาลควรศึกษาแนวทางของกฎหมาย
ภาษีอากรของ ประเทศอืน่ ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการ
วางแผนภาษี อ ากรของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เช่ น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนภาษีอากร เพือ่
ป้องกันการหลีกเลี่ยงและหลบหนีภาษีอากรโดย
ทุจริตของประเทศไทย ซึ่งมิใช่เป็นเพียงการแก้ไข
กฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุม แต่จ�ำเป็นต้องศึกษา
มาตรการใหม่ ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อการ
ประหยัดภาษีสูงสุด นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุง
การวางแผนภาษีอากรทุกปี เพื่อให้ทันเหตุการณ์
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อ
ให้สามารถใช้ สิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนจากการ
ด�ำเนินกิจการ รวมทั้งควรท�ำให้ผู้บริหารตระหนัก
และ เห็นความส�ำคัญของการวางแผนภาษีอากร
เพือ่ ให้การวางแผนภาษีของผูป้ ระกอบการสามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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