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อ.จิราพรรณ พูลศรีเอียม

เงือนไขการคํานวณกําไรสุ ทธิตาม ม. 65 ตรี
รายการต่อไปนีไม่ ให้ ถอื เป็ นรายจ่ ายในการคํานวณกําไรสุ ทธิ
1. เงินสํ ารองต่าง ๆ นอกจาก
ก) เงินสํ ารองจากเบียประกันภัยเพือสมทบทุนประกันชี วิต ส่ วนทีไม่ เกินร้อยละ 65
ข) เงินสํ ารองจากเบียประกัน เพือสมทบทุนประกันภัยอืนทีกันไว้กอ่ นคํานวณกําไร
เฉพาะส่ วนทีไม่ เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนเบียประกันภัยทีได้รั บเงินสํ ารองที
กันไว้นี จะต้องถือเป็ นรายได้ในการคํานวณกําไรสุ ทธิเพือเสี ยภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ถดั ไป
ค) เงินสํ ารองทีกันไว้เป็ นค่ าเผือหนีสูญหรื อหนีสงสั ยจะสูญ

2. เงินกองทุน เว้นแต่กองทุนสํ ารองเลียงชี พซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขทีกําหนดโดยกฎกระทรวง
3. รายจ่ ายอันมีลักษณะเป็ นการส่ วนตัว การให้ โดยเสน่ หา หรื อการกุศลเว้นแต่ การ
กุศลสาธารณะ หรือการสาธารณประโยชน์ ตามที อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐ มนตรี
ทังนีในส่ วนทีไม่ เกินร้ อยละ 2 ของกําไรสุ ทธิ แ ละรายจ่ ายเพื อการศึกษาหรือเพื อการ
กีฬาตามทีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้ หักได้อีกในส่ วนทีไม่ เกินร้ อยละ 2 ของ
กําไรสุ ทธิ
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1. รายจ่ ายเพือการกุศลสาธารณะ
2. รายจ่ ายเพือการศึกษาหรือกีฬา
กําไรสุทธิ x 2/102
กําไรสุทธิ x 2/104
ดู P.148

เงือนไข

การหักเป็ นรายจ่าย

ทังสองรายการสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104
รายการใดรายการหนึ งสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104
อีกรายการหนึ งตํากว่า 2/104

แต่ละรายการหักได้ 2/104
1.หักรายการทีมี จาํ นวนตํากว่า
ก่อน
2.หักอีกรายการได้ไม่เกิ น 2/102
ของกําไรสุทธิ ห ลังจากหัก 1.

ทังสองรายการตํากว่า 2/104

แต่ละรายการหักได้ตามทีจ่าย
จริง โดยหักรายการใดก่อนก็ได้

4. ค่ ารั บรองหรื อค่ าบริการ ส่ วนทีไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดโดยกฎกระทรวง
5. รายจ่ ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน หรือรายจ่ ายในการต่อเติมเปลียนแปลงขยาย
ออกไป หรื อทําให้ ดขี นซึ
ึ งทรัพย์สิน แต่ไม่ ใช่ เป็ นการซ่ อมแซมให้ คงสภาพเดิม
6. เบียปรั บและหรื อเงินเพิมภาษีอากร ค่ าปรับทางอาญา
7. การถอนเงินโดยปราศจากค่ าตอบแทนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในห้ างหุ้ นส่วนนิติบุคคล
8. เงินเดือนของผูถ้ อื หุ้ นหรื อผู้เป็ นหุน้ ส่ วน เฉพาะส่ วนทีจ่ ายเกินสมควร

20.
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ค่ ารับรอง
เป็ นไปตามมาตรา 65 ตรี (4) และกฎกระทรวง ฉบับที 143
1. คุณลักษณะของค่ ารั บรองหรื อค่ าบริการ
(1) เป็ นกรณีจาํ เป็ นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทัวไป และผูท้ ถูี กรับรองต้อง
ไม่ ใช่ ลกู จ้ าง เว้นแต่ลกู จ้ างจะมีส่วนเข้าร่ วมในการนั น
(2) เป็ นค่ าใช้ จ่ายอันอาจอํานวยประโยชน์ แก่กจิ การ เช่น ค่ าอาหาร ค่ าทีพัก ค่ า
เครื องดืม ค่ าดูมหรสพ หรื อค่ าใช้ จ่ายเกียวกับการกีฬา เป็ นต้น
(3) กรณีให้ เป็ นสิ งของต้องมีมลู ค่ าไม่ เกิน 2,000 บาท/คน/คราว
4) ต้องมีหลักฐานการจ่ าย และได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจในกิจการค่ ารั บรอง
ดังกล่าวให้รวมค่ าภาษีมลู ค่ าเพิมด้วย

ค่ ารับรอง (ต่ อ)
2. จํานวนค่ ารั บรองหรื อค่ าบริ การทีจะนําไปถือเป็ นรายจ่ าย
(1) ตามจํานวนทีจ่ ายจริ ง แต่ไม่ เกิน 0.3% ของรายได้กอ่ นหักรายจ่ ายใดๆ ทีนํามา
คํานวณกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิทางภาษีอากร หรื อเงินทุนจดทะเบียนชํ าระแล้ว
ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
(2) จํานวนค่ ารั บรองสูงสุ ด ต้องไม่ เกิน 10 ล้านบาท
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ประเภทของรายจ่าย
1. รายจ่ ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน (Capital Expenditure)
2. รายจ่ ายในการดําเนินงาน (Operating Expenditure)

ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
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เงินได้ทีได้ รับการยกเว้นตามประมวลฯ
ผู้รับเงิน
บริ ษทั จดทะเบียน

ผูจ้ า่ ยเงินปันผล/ส่ วนแบ่ งกําไร
บริ ษทั จํากัด
กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

Joint Venture

บริ ษทั จดทะเบียน ทังจํานวน
บริ ษทั จํากัด (ถือ ทังจํานวน
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 25)

ทังจํานวน
ทังจํานวน

ทังจํานวน
ทังจํานวน

ทังจํานวน
ทังจํานวน

บริ ษทั จํากัด

ยกเว้น 50%

ยกเว้น 50%

ยกเว้น 50%

ทังจํานวน

ห้างฯ

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

ทังจํานวน

การคํานวณ CIT จากฐานกําไรสุทธิ
1. การคํานวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลครึงรอบระยะเวลาบัญชี
2. การคํานวณภาษีเงินนิตบิ คุ คลเมือสินรอบระยะเวลาบัญชี

การคํานวณภาษีเงินได้ นติ บิ คุ คลครึงรอบระยะเวลาบัญชี
 เสี ยจากประมาณการกําไรสุทธิ
ผูม้ หี น้าทีเสี ยภาษี – บริษัท หรือ หจก. ทัวไป
การคํานวณภาษี - ให้คํานวณและชําระภาษีจากกึงหนึงของประมาณการกําไรสุทธิ
 เสี ยจากกําไรสุทธิจริงของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ผูม้ หี น้าทีเสี ยภาษี
1.
2.
3.
4.

บริษทั จดทะเบียนตามกฎหมายว่ าด้ วยตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีอธิบดีกําหนด
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ตัวอย่าง บริษทั ก จํากัด ได้ประมาณการกําไรสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีไว้
7,000,000 บาท จะต้องเสียภาษีจากประมาณการดังนี
กึงหนึงของประมาณการกําไรสุทธิ
3,500,000
ภาษีทต้ี องชําระ (3,500,000 x 30%)
1,050,000
**หากบริษทั ฯ มีทนุ ทีชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษี ??

การคํานวณ CIT เมือสินรอบระยะเวลาบัญชี

จากหน้ า 157
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แบบฝึ กหัด
ข้อ 1. บริ ษทั ก้าวหน้า จํากัด จัดตังขึนตามกฎหมายประเทศไทย มีทุนทดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 5 ล้านบาทมีกาํ ไรสุ ทธิทาง
บัญชีปี 2552 เท่ากับ 500,000 บาทจากการตรวจสอบพบข้อมูลดังนี
1. ได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั คิดไกล จํากัด จํานวน 50,000 บาท
2. จ่ายค่าก่อสร้างอาคารในการขยายชัน 3 ของบริ ษทั จํานวน 200,000 บาท ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวนในงบ
กําไรขาดทุน (อาคารสร้างเสร็จ วันที 1 สิ งหาคม 2552 คิดค่าเสื อมราคาอาคาร 5% ต่อปี )
3. บริ จาคเงินเพือการกุศลสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
4. ค่ารับรอง จํานวน 20,000 บาท
5. บริ ษทั มีผลกําไรและขาดทุนยกมาในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ ดังนี
กําไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ
2546
500,000
2547
100,000
2548
200,000
2549
300,000
2550
300,000
2551
200,000
คําสั ง แสดงการคํานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลทีบริษัท ก้ าวหน้ า จํากัดต้ องชําระ
ข้ อ 2. บริ ษทั พัฒนกิจ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีทุนชําระแล้วในวันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี 100 ล้านบาท ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก สิ นค้าประเภทเครื องใช้สาํ นักงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีปี
2552 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิทางบัญชี 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดเพิมเติมของงบกําไรขาดทุนดังนี
1. ได้รับเงินปันผลจาก บมจ.ปูนซี เมนต์ไทยจํานวน 30,000 บาท
2. บริ จาคเงินเพือการกุศลสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
3. บริ จาคเงินเพือการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
4. หนีสงสัยจะสู ญทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ 10,000 บาท
5. ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ตีราคาทีดินของบริ ษทั ฯ เพิมขึนอีก 80,000 บาท โดยกิจการบันทึกบัญชีดงั นี
Dr. ทีดิน
80,000
Cr. รายได้จากการตีราคาทรัพย์สิน
80,000
คําสั ง แสดงการคํานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลทีกิจการ

