
 
 

บทที ่ 10 

 ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

1.  ประเภทนิติบุคคลและฐานภาษ ี

1.1 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

1.2 นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ  และประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมี
แหล่งเงินไดจ้ากประเทศไทย ดงัน้ี 

 (1)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มาท ากิจการในประเทศไทย 

 (2)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งใน
ประเทศไทย 

 (3)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งใน
ประเทศไทย และกิจการท่ีท านั้นเปน นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

 (4)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย 
แต่ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมินตาม ม.40 (2) (3) (4) (5) (6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศ 

 (5)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกฎหมายต่างประเทศท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย ท่ี
ไดจ้  าหน่ายก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนท่ีกนัไวจ้ากก าไรหรือถือไดว้า่เปน นเงินก าไรออกไปจากประเทศ
ไทย 

 (6)นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมิไดเ้ขา้มาท ากิจการในประเทศไทย
โดยตรง แต่มีลูกจา้งหรือผูท้  าการแทนหรือผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึง
เปน นเหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือรับผลก าไรในประเทศไทย 

1.3 การด าเนินการเปน นการคา้  หรือหาก าไร 

กิจการท่ีด าเนินการคา้หรือหาก าไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ และนิติ
บุคคลอ่ืนตามกฎหมายต่างประเทศ 

1.4 กิจการร่วมคา้ 
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กิจการร่วมคา้ หมายถึง การด าเนินงานร่วมกนัทางการคา้หรือหาก าไรระหวา่ง 

 (1)บริษทักบับริษทั 

 (2)บริษทักบัหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 (3)หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

 (4)บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา 

 (5)บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

 (6)บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบัหา้งหุ้นส่วนสามญั 

 (7)บริษทัและหรือหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลกบันิติบุคคลอ่ืน 

1.5  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบการซ่ึงมีรายได้ 

1.6  นิติบุคคลท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจาอุเบกษา 

2.  นิติบุคคลทีไ่ม่ต้องเสียภาษ ี

1. นิติบุคคลท่ีเปน นองคก์ารของรัฐบาล ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาล เช่น มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี เปน นตน้ 

2. นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร ไดแ้ก่ วดั สหกรณ์ หอการคา้ สหภาพแรงงาน 

3. บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมีอายุสัญญาวา่ดว้ยการเวน้การเกนบภาษีซอ้น
กบัประเทศไทย ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในอนุสัญญา 

3.  ฐานภาษเีงินได้นิติบุคคล 

3.1  ก าไรสุทธิ 

3.2  ยอดรายรับก่อนหกัรายจ่าย 

3.3  เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศไทย 

3.4  การจ าหน่ายเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย 
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4.  รอบระยะเวลาบัญชี 

กรณีรอบระยะเวลาบญัชีนอ้ยกวา่ 12 เดือน ไดต้ามกรณีดงัน้ี 

 บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล เร่ิมตั้งใหม่จะถือวนัเร่ิมตั้งถึงวนัหน่ึงวนัใดเปน นรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกกนได ้แต่รอบระยะเวลาบญัชีต่อไปตอ้งเท่ากบั 12 เดือน 

 

5.  อตัราภาษเีงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

5.1 บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลทัว่ไป ร้อยละ 20 

5.2 บริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะก าไรสุทธิส่วนท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการวเิทศธนกิจ          
ร้อยละ 10 

5.3 นิติบุคคลท่ีมีทุนช าระแลว้ไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายไดใ้นรอบระยะบญัชีไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
(SMEs) 

 (1)ยกเวน้ภาษีจากก าไรสุทธิส่วนไม่เกิน 300,000 บาท แรกส าหรับรอบระยะบญัชีเร่ิมใน
หรือหลงั 1 ม.ค. 60 แต่ไม่เกิน 31 ธ.ค. 60 

 (2)  ร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 (3)  ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิเฉพาะส่วนเกิน 3 ลา้นบาท 

5.4  บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

6.  การค านวณภาษเีงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

 การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ  คือ  การน าก าไรสุทธิคูณดว้ยอตัราภาษี
จะไดเ้ปน นจ านวนเงินภาษีท่ีพึงช าระ  ก าไรสุทธิท่ีตอ้งน าไปเสียภาษีเปน นก าไรสุทธิท่ีตอ้งค านวณตาม
เกณฑสิ์ทธิ  หมายถึงรายไดท่ี้เกิดข้ึน  ในรอบระยะบญัชีใด  แมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บช าระจริงในรอบ
บญัชีนั้น  มารวมค านวณเปน นรายไดใ้นรอบบญัชีนั้น  และน ารายจ่ายทั้งส้ินท่ีเก่ียวกบัรายไดน้ั้น  แม้
ยงัมิไดจ่้ายไปจริง  มารวมค านวณเปน นรายจ่ายของรอบระยะบญัชีนั้น 
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7.  เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา  65  ทว ิ มดีังนี ้

7.1  รายการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 65  ตรี  ไม่ใหถื้อเปน นรายจ่าย  (รายจ่ายตอ้งหา้ม)  ไดแ้ก่ 

 (1)  เงินส ารองต่างๆ นอกจาก 

  (ก) เงินส ารองจากเบ้ียประกนัเพื่อสมทบทุนประกนัชีวติ  ท่ีกนัไวก่้อนค านวณ
ก าไร  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ  65  ของจ านวนเบ้ียประกนัชีวติท่ีไดรั้บในรอบระยะเวลาบญัชี 
หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยั  ซ่ึงเอาประกนัต่อออกแลว้ใหถื้อเปน นรายจ่ายได ้(ข)  เงินส ารองเบ้ีย
ประกนัภยั  เพื่อสมทบทุนประกนัภยัอ่ืนท่ีกนัไว ้ ก่อนค านวณก าไร  เฉพาะส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 40 
ของจ านวนเบ้ียประกนัท่ีไดรั้บในรอบระยะบญัชี  หลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยั 

 (2)  เงินกองทุน  เวน้แต่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเปน นตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไข
ก าหนดโดยกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  183 

 (3) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเปน นการส่วนตวัการใหโ้ดยเสน่หา หรือการกุศล  เวน้แต่การกุศล
สาธารณะหรือการสาธารณะประโยชน์ตามท่ีอธิบดีก าหนด  โดยอนุมติัรัฐมนตรีใหห้กัไดใ้นส่วนท่ี
ไม่เกินร้อยละ  2  ของก าไรสุทธิ  และรายจ่ายเพื่อการศึกษา  หรือเพื่อการกีฬาตามท่ีอธิบดีก าหนด  
โดยอนุมติัรัฐมนตรีให้หกัไดอี้กไม่เกินร้อยละ  2  ของก าไรสุทธิ 

 (4) ค่ารับรองท่ีไม่เปน นตามก าหนดกฎกระทรวง  ไม่สามารถน ามาเปน นค่าใชจ่้ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิ  เวน้แต่ค่ารับรองดงักล่าวเปน นไปตามก าหนดกระทรวง  

 (5) รายจ่ายอนัมีลกัษณะเปน นการลงทุน  หรือรายจ่ายในการต่อเติม  หรือการเปล่ียนแปลง  
ขยายออก  หรือท าใหดี้ข้ึนซ่ึงทรัพยสิ์น  แต่ไม่ใช่ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิม  

 (6) เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร 

  (7) การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผูเ้ปน นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 (8) เงินเดือนของผูถื้อหุ้น  หรือผูเ้ปน นหุน้ส่วน  เฉพาะส่วนท่ีจ่ายเกินสมควร 

 (9) รายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเอง  โดยไม่มีการจ่ายจริง  หรือรายจ่ายท่ีควรจะจ่ายในรอบระยะ 
เวลาบญัชีอ่ืน 
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 (10) ค่าตอบแทนแก่ทรัพยสิ์น  ซ่ึงบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลเปน นเจา้ของเอง  และใช้
เอง  

 (11) ดอกเบ้ียท่ีคิดใหส้ าหรับเงินทุน  เงินส ารองต่าง ๆ หรือเงินกองทุน ของตนเองจะน ามา
ลงเปน นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิไม่ได ้ 

 (12) ผลเสียหายอนัอาจไดก้ลบัคืน  เน่ืองจากการประกนัหรือสัญญาคุม้กนัใดๆ  หรือผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะบญัชีก่อน ๆ  เวน้แต่ผลขาดทุนสุทธิยกมา  ไม่เกิน  5  ปีก่อนรอบ
ระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั 

 (13)  รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่าย เพื่อการหาก าไร  หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของนิติบุคคล 

7.2  การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น  ให้หกัไดต้ามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  เง่ือนไข  
และอตัราท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ประเภททรัพย์สิน ร้อยละ 
1.  อาคาร  
          -  อาคารถาวร 
          -  อาคารชัว่คราว 

  
5 

100 
2.  ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีสูญส้ินไปได ้

5 

3.  ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 
   3.1  กรณีไม่มีหนงัสือสัญญาเช่า หรือมีหนงัสือ
สัญญาเช่าท่ีมีขอ้ก าหนดใหต่้ออายกุารเช่าไดโ้ดย
เง่ือนไขในการต่ออายนุั้นเปิดโอกาสใหต่้อ ๆ ไป 
     3.2  กรณีมีหนงัสือสัญญาเช่าไม่มีขอ้ก าหนดให้
ต่ออายกุารเช่าไดห้รือมีขอ้ก าหนดใหต่้ออายกุารเช่า
ไดเ้พียงระยะเวลาอนัจ ากดั 

  
10 

100  หารดว้ยจ านวน 
ปีอายกุารเช่าและอายท่ีุต่อไดร้วมกนั 

4.  ตน้ทุนเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในกรรมวธีิ  สตูร  กู๊ด
วลิล ์ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาต  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ  หรือสิทธิอยา่งอ่ืน 
      4.1   กรณีไม่จ  ากดัอายกุารใช ้
    4.2   กรณีจ ากดัอายกุารใช ้ 

  
  

 10   
100  หารดว้ยจ านวนปีอายกุารใช ้
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 5. ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน  ซ่ึงโดยสภาพของทรัพยสิ์นนั้น
สึกหรอหรือเส่ือมราคาไดน้อกจากท่ีดินและสินคา้ 

  
20 

               

 7.3  การตีราคาทรัพยสิ์น 

 7.4 ในกรณีโอนทรัพยสิ์น  ใหบ้ริการหรือใหกู้ย้มืเงิน  โดยไม่มีค่าตอบแทน  

 7.5 เงินตรา  ทรัพยสิ์น  หรือหน้ีสิน  ซ่ึงมีค่าหรือราคาเปน นเงินตราต่างประเทศท่ีเหลืออยูใ่น
วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  

 7.6  การตีราคาสินคา้คงเหลือในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  ใหค้  านวณตามราคา
ทุน  หรือราคาตลาด  แลว้แต่อยา่งใดจะนอ้ยกวา่  

 7.7  การค านวณราคาทุนสินคา้ท่ีส่งเขา้มาจากต่างประเทศ  

 7.8  ถา้ราคาทุนของสินคา้เปน นเงินตราต่างประเทศ  

 7.9  จ  าหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชีลูกหน้ี  

 7.10 บริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยแต่ไม่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัจ ากดัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  กองทุนรวม  หรือสถาบนั
การเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจดัตั้งข้ึนส าหรับใหกู้ย้มืเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรม  และเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บจากกิจการร่วมคา้  ใหน้ าเงินปันผล  
หรือส่วนแบ่งก าไรค านวณเปน นรายไดเ้พียงก่ึงหน่ึง 

 7.11  ดอกเบ้ียเงินกูย้มื  ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษี
เงินไดปิ้โตรเลียมใหน้ ามาค านวณเปน นรายไดเ้พียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่าย ตาม
กฎหมายดงักล่าว 

 7.12 เงินปันผล  หรือส่วนแบ่งของก าไร  ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งถูกหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  ใหน้ ามาค านวณเปน นรายไดเ้พียงเท่าท่ีเหลือจากถูกหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่าย ตามกฎหมายดงักล่าว 
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7.13  มูลนิธิหรือสมาคม  ซ่ึงประกอบกิจการซ่ึงมีรายได ้ ไม่ตอ้งน าเงิน  ค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุง  
ท่ีไดรั้บจากสมาชิก  หรือเงิน  หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการรับบริจาค  หรือจากการให้โดยเสน่หา  
แลว้แต่กรณีมารวมค านวณเปน นรายได ้

 7.14  ภาษีขายซ่ึงบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  ท่ีเปน นประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไดรั้บหรือพึงไดรั้บ  และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมิใช่ภาษีตาม  มาตรา  82/16  ซ่ึงไดรั้บคืนท่ี
จากการขอคืนตามหมวด 4 ไม่ตอ้งน ามาค านวณเปน นรายได ้

8.  การค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษเีงินได้นิติบุคคล 

8.1  ส าหรับการเสียภาษีคร่ึงรอบบญัชี  มีแนวปฏิบติั  2  วธีิ  คือ 

 (1)  ตามมาตรา 67 ทว ิกล่าววา่ใหบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลนอกจากท่ีกล่าวใน (2) 
ใหจ้ดัท างบประมาณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ซ่ึงไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีไดก้ระท า  
หรือจะไดก้ระท าในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นแลว้ใหค้  านวณและช าระภาษีจากจ านวนก่ึงหน่ึงของ
ประมาณการก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น และเพื่อป้องกนัการประมาณการ  

 (2)  ค  านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีจากก าไรสุทธิของรอบระยะเวลา 
6  เดือน  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตอ้งเสียภาษีโดยการค านวณก าไรสุทธิของผลการ
ด าเนินในระยะเวลาคร่ึงรอบบญัชี  ไดแ้ก่ 

8.2 การเสียภาษีเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

8.3 การยืน่แบบรายการช าระภาษี 

 (1)  การเสียภาษีคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ก าหนดยืน่รายการภายใน  2  เดือน  นบัจากวนั
สุดทา้ยของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยใชแ้บบ  ภ.ง.ด. 51 

 (2)  การเสียภาษีส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ก าหนดยืน่แบบรายการภายใน 150 วนั นบัแต่วนั
สุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยใชแ้บบ  ภ.ง.ด. 50 
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9.  การเสียภาษจีากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 

นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากยอดรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใดๆ  มีดงัน้ี 

 9.1  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและกระท ากิจการในท่ีอ่ืนๆ  รวมทั้งใน 
ประเทศไทย  และกิจการท่ีกระท านั้นเปน นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

 9.2  มูลนิธิหรือสมาคม 

การค านวณภาษี   

  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ  ให้
ค  านวณภาษีโดยแยกพิจารณา  2  ประเดนน 

 (1) กรณีรับขนผูโ้ดยสาร  รายไดจ้ากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมใดๆ  ท่ีเรียกเกนบใน
ประเทศไทยก่อนหกัรายจ่ายใดๆ  ค านวณภาษีในอตัราร้อยละ 3 

 (2) กรณีรับขนของ  รายไดจ้ากค่าระวาง  ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บ
เน่ืองจากรับขนของออกจากประเทศไทยไม่วา่ค่าระวางนั้นจะเรียกเกนบในประเทศหรือต่างประเทศ
กนตามค านวณภาษี      ร้อยละ 3  

ตวัอยา่ง  สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก จ ากดั มีรายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีเรียกค่าธรรมเนียมเกนบ
ในประเทศไทย 100 ลา้นบาท จากการเดินทางจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย และมีรายไดจ้าก
ค่าขนส่งสินคา้จากประเทศสิงคโปร์มายงัประเทศไทยอีก 50 ลา้นบาท บริษทั คาเธ่ยแ์ปซิฟิก จ ากดั 
เสียภาษีจากรายไดข้นส่งผูโ้ดยสารร้อยละ 3 ของเงิน 100 ลา้นบาทเปน นเงิน 3 ลา้นบาท ส าหรับค่า
ขนส่งของ (สินคา้) ไม่ตอ้งเสียภาษี เน่ืองจากเปน นการขนส่งเขา้มาในประเทศไทย 

10.  การเสียภาษเีงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ทีจ่่ายจากหรือในประเทศไทย 

นิติบุคคลท่ีเสียภาษีจากฐานเงินไดท่ี้จ่ายจากในประเทศไทยไดแ้ก่  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศมิไดป้ระกอบการในประเทศไทย  แต่มีรายไดท่ี้ไดรั้บจากในประเทศไทยกฎหมาย
ก าหนดใหผู้จ่้ายเงินไดใ้หก้บันิติบุคคลในต่างประเทศดงักล่าวเปน นผูห้กัภาษี  ณ. ท่ีจ่าย  ส ารับเงินได้
ตามมาตรา  40(2)(3)(4)(5)(6)  และน าส่งสรรพากรภายในวนัท่ี  7  ของเดือนถดัจากท่ีจ่ายเงิน 
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10.1  อตัราภาษีและแบบรายการ   

 แบบรายการท่ียืน่ไดแ้ก่  แบบ  ภ.ง.ด.  54  หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตาม   
ม. 40 (2) -(6)  ในอตัราร้อยละ  15  เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา  40(4)  ข. ไดแ้ก่  เงินปันผล  เงิน
ส่วนแบ่งของก าไรหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดจ้ากบริษทั  หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลหรือกองทุน หกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 

ตวัอยา่ง  บริษทั  ปากพนงัแช่แขนง  จดัส่งกุง้กุลาด าแช่แขนงส่งไปขายยงัประเทศญ่ีปุ่น  โดยมี  บริษทั  
โมโกะ  เปน นนายหนา้ขายกุง้แช่แขนง  บริษทัปากพนงัแช่แขนงไดจ้ดัส่งเงินค่านายหนา้ไปใหบ้ริษทั  โม
โกะ  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่นเปน นเงิน  1,200,000  บาท 

11.  การเสียภาษจีากฐานการจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ 

 นิติบุคคลท่ีเสียภาษีตามฐานภาษีสุดทา้ย  ไดแ้ก่  นิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศมีสาขาในประเทศไทย  หรือประกอบกิจการคา้ในประเทศไทย  จ  าหน่ายก าไรออกไป
จากประเทศไทย  เงินก าไรท่ีจ าหน่ายออกไปจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ  10  การจ าหน่ายก าไร
ไม่จ  าเปน นตอ้งส่งเงินออกไป  การกระท าใดๆ ใหเ้งินก าไรหลุดพน้ไปจากครอบครอง  เช่น  โอนเงิน
ทางบญัชีกนถือเปน นการจ าหน่าย  และก าไรท่ีโอนออกไปท่ีจะตอ้งเสียภาษีคือ ก าไรหลงัจากหกัภาษี
แลว้  ก าไรในขั้นน้ีหมายความรวมทั้งก าไร  ก าไรสะสมหรือส ารองต่างๆ ท่ีกนัจากก าไร  ภาษีจาก
เงินก าไรท่ีส่งออกไปจะตอ้งน าส่งอ าเภอทอ้งท่ีพร้อมกบัยื่นรายการตามแบบท่ีก าหนดคือ ภ.ง.ด.  54  
ภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัจ าหน่ายเงินก าไร 

12.  ภาษเีงินได้นิติบุคคลหัก  ณ  ทีจ่่าย 

การหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ณ  ท่ีจ่าย  คือ  การท่ีประมวลรัษฎากรบญัญติัใหผู้จ่้ายเงินไดห้กัภาษี
จากเงินท่ีจ่ายและน าส่งรัฐบาลก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้แก่บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนสิติบุคคลนั้น  ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายน้ี ใหถื้อเปน นเครดิตในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลได ้เม่ือถึง
ก าหนดเวลายืน่แบบและเสียภาษเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบญัชีหรือส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีแลว้แต่กรณี 
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การหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ณ  ท่ีจ่ายมีอยู ่ 3  กรณี  ดงัน้ี 

 12.1  ตามมาตรา  69  ทว ิ แห่งประมวลรัษฎากร 

 12.2  ตามมาตรา  69   ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 

 12.3  ตามมาตรา  3  เตรส  แห่งประมวลรัษฎากร 

(13)  รายจ่ายซ่ึงมใิช่รายจ่าย เพ่ือการหาก าไร  หรือเพ่ือกจิการโดยเฉพาะของนิติบุคคล 

(14)  รายจ่ายซ่ึงมใิช่รายจ่ายเพ่ือกจิการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

(15)  ค่าซ้ือทรัพย์สิน และรายจ่ายเกีย่วกบัการซ้ือ หรือขายทรัพย์สินในส่วนทีเ่กนิปกติ
โดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(16)  ค่าของทรัพยากรธรรมชาติทีสู่ญเสียหรือส้ินไปเน่ืองจากกจิการทีท่ า 

(17)  ค่าของทรัพย์สิน  นอกจากสินค้าทีต่ีราคาต า่ลง 

(18)  รายจ่ายซ่ึงพสูิจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ 

(19)  รายจ่ายใดๆ ทีไ่ด้ก าหนดจ่ายจากผลก าไรทีไ่ด้เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว 

(20)  รายจ่ายทีม่ลีกัษณะท านองเดียวกบัทีร่ะบุ  (1)  ถึง (19)  ตามทีก่ าหนดโดยพระราช
กฤษฎกีา 
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ค าถามท้ายบทที ่  10 

ขอ้  1.  จงอธิบายถึงประเภทนิติบุคคลตามมาตรา  39  แห่งรัษฎากรและฐานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่
ละประเภท 

ขอ้  2.  บริษทัน ้าทิพยจ์  ากดั  เปน นบริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  แต่มิใช่บริษทัจดทะเบียน  มีก าไร
สุทธิตามบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด  31  ธนัวาคม  2560  เปน นเงิน  200,000  บาท  ปรากฏวา่รายการ
ในบญัชีก าไรขาดทุนท่ีบริษทัถือเปน นรายจ่ายและรายไดมี้รายการเหล่าน้ีรวมอยูด่ว้ยคือ 

   1.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวักรรมการและผูจ้ดัการ   6,000  บาท 

  2.  เงินบริจาคใหโ้รงพยาบาลของรัฐ    20,000  บาท 

 3.ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการคา้      4,000  บาท 

 4.ค่าต่อเติมอาคารเสรนจเม่ือ  1  ก.ค.  2560 ลงบญัชีค่าซ่อมแซมไว ้200,000 บาท 

  5. หน้ีสูญจ านวน  100,000  บาท  เปน นหน้ีท่ีบริษทัยงัไม่ไดติ้ดตามทวงถามแต่ลูกคา้ไม่ได้
ติดต่อเพื่อผอ่นผนัการช าระหน้ี  บริษทัจึงตดัจ าหน่าย เปน นสูญ 

 6.  รายจ่ายท่ีบริษทัไดจ่้ายไปเพื่ออุดหนุนผูเ้ขา้ประกวดนางงาม  10,000  บาท   

ใหท้่านแสดงรายการปรับปรุงก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ตามประมวลรัษฎากร  ปี 
2560 

ขอ้ 3 สมาคมศิษยเ์ก่าพิทยานุกูล มีรายไดร้ายจ่ายในปี 2560 ดงัน้ี 

 รายได ้

 1.ค่าขายของท่ีระลึกครบ 100 ปี โรงเรียน   1,000,000 บาท 

 2.ค่าบ ารุงสมาคม          200,000 บาท   

 3.เงินบริจาค          300,000 บาท 

 4.ค่าลงทะเบียนสมาชิกเขา้ใหม่           50,000 บาท  

 รายจ่าย 
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 1.ค่าสาธารณูปโภค     100,000 บาท 

 2.ค่าวสัดุส้ินเปลือง      100,000 บาท 

 3.ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี        60,000 บาท 

ใหค้  านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของสมาคมศิษยเ์ก่าอุดรพิทยานุกูล ในปี 2560 

 

  

 

 


