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บริษทั เอ.อาร์.แอ็คเคานต้ิง คอนซัลแตนท์ จ  ากดั (ARAC) เป็นหน่ึงบริษทัในเครือ AR 
ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการจดัการดา้นบญัชีและภาษีอากร การตรวจสอบบญัชีรวมถึงบริการดา้นการ
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการทางดา้นบญัชี และภาษีอากรซ่ึงปฏิบติังานภายใตก้รอบ
ของกฎหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ประมวลรัษฎากร  โดยไดรั้บการรับรองคุณภาพส านกังาน
บัญชีจากกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จากการท่ีได้เข้าไปปฏิบัติงานจริงได้รับ
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีบนัทึกบญัชีและจดัท ารายงานภาษีซ้ือ-ขาย ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติ
บุคคล จึงท าให้เกิดความสนใจและเร่ิมศึกษาหาขอ้มูลการจดัท าภาษีอากร การค านวณภาษีและการ
น าส่งภาษีอากรไดถู้กตอ้งตามแนวทางของประมวลรัษฎากรก าหนด และระหวา่งการปฏิบติังานได้
พบปัญหาและขอ้ผิดพลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การค านวณภาษีผิดพลาด ก่อให้เกิดเบ้ียปรับเงิน
เพิ่ม การถูกประเมินภาษียอ้นหลงั และการไม่ไดใ้ชสิ้ทธิการลดหยอ่นท่ีถูกตอ้ง จึงท าให้เสียภาษีเกิน 
การน าส่งแบบยื่นภาษีต่างๆ ท่ีล่าช้าเน่ืองจากไม่มีเวลาในการค านวณภาษี เป็นตน้ จึงไดด้ าเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการการวางแผนภาษีให้สอดคล้องกับแนวคิดและลักษณะธุรกิจท่ีมีการ
วางแผนภาษีอากรวา่ การวางแผนภาษีอากรมกันิยมกระท าในกิจการขนาดใหญ่และกิจการขา้มชาติ 
ช้ีให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินไดมี้การวางแผนภาษีในระดบัต ่าและระดบัรุนแรง ซ่ึงท าให้ผู ้
ก  ากบัดูแลการเสียภาษีอากรทั้งภาครัฐ ซ่ึงไดแ้ก่ กรมสรรพากร ภาคเอกชนซ่ึงไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และผูส้อบบญัชีภาษีอากร จ าเป็นตอ้งศึกษาให้เขา้ใจถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจและ
รูปแบบการวางแผนภาษีอากรในปัจจุบนัและปรับตวัให้เขา้กบัรูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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Abstract 
  

A.R. Accounting Consultants Company Limited (ARAC) a subsidiary AR serving on 
the management of accounting ,taxation and auditing services. Include full consultation with 
management the accounting and taxes which operates under the legal framework and guidelines 
such as International Financial Reporting Standards (IFRS) Thailand accounting standards  (TAS)  
Accounting Act B.E. 2543. Accounting Professions Act, B.E. 2547. Has been certified by the 

Department of Business Development. The actual performance of the duties assigned to 
accounting ,purchase tax report ,sales tax report ,personal income tax and corporate income tax. 
Thus attention and began to study for the preparation of taxation ,tax calculation and remittance 
tax was imposed to the guidelines of the Code and the operational problems and errors in various 
forms, such as tax calculation error cause of the increased penalty ,tax retrospective assessment 
and not using the correct deductions. cause the excess tax. Submission of tax delayed because not 
of time to taxes calculate, etc. So we solve the problem by the tax plan in accordance with the 
concept and nature of the tax. Tax planning is often done in large enterprises and multinational 
businesses. Suggests that local entrepreneurs with tax planning and low-level violence. Which 
oversees taxation include public sector such as The Revenue Department. And  private sector 
such as Certified Public Accountant and Tax Auditor. Both must  to study to better understand the 
patterns of business and tax planning in the current model. For adapt to the changing business 
model. 
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