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อ.จิราพรรณ พูลศรีเอียม

Outline
 หน่ วยภาษี
 ฐานภาษี
 รอบระยะเวลาบัญชี
 เงือนไขการคํานวณกําไรสุ ทธิ

ผู้มหี น้ าทีเสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
 บริษัทจํากัด
 บริษัทมหาชนจํากัด
 ห้ างหุ้ นส่ วนจํากัด
 ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญจดทะเบียน
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 กิจการซึงดําเนินการเป็ นทางการค้ าหรือหากําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ

หรือ โดยองค์ การรัฐบาลต่างประเทศ
 กิจการซึงดําเนินการเป็ นทางการค้ าหรือหากําไรโดยนิตบิ คุ คลอืนทีตังขึน
ตามกฎหมายของต่างประเทศ
 กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
 มูลนิธหิ รือสมาคมทีประกอบกิจการและมีรายได้

 ลักษณะของกิจการร่ วมค้ า ต้องมีการร่ วมกันดังนี
 ลงทุนร่ วมกัน
 ดําเนินกิจการร่ วมกันเป็ นทางค้ าหรือหากําไร
 ร่ วมกันในผลการดําเนินงาน – กําไรหรือขาดทุน
 ร่ วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยไม่จาํ กัดจํานวน

ฐานภาษีของ CIT
 ม.65 เก็บจากกําไรสุ ทธิทางภาษี (Taxable Profit)
 ม. 67 เก็บจากยอดรายรับก่ อนหักรายจ่าย
 ม. 70 เก็บจากเงินได้ ทจ่ี ายจากหรือในประเทศไทย
 ม. 70 ทวิ เก็บจากการจําหน่ายกําไรไปต่างประเทศ
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CIT จากฐานกําไรสุ ทธิ
 ผูม้ หี น้ าทีเสียภาษี คือ นิตบิ คุ คลโดยทัวไป (P.134)
 กําไรสุ ทธิคิดเป็ นราย รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน)
 กําไรสุ ทธิ = เกณฑ์ การรับรู้ รายได้ – รายจ่ ายทางภาษีอากร
 ใช้ เกณฑ์ สิทธิ (Accrual Basis)
 การบันทึกรายได้ , รายจ่ ายเพือการเสียภาษีตอ้ งปฏิบตั ติ าม

หลักเกณฑ์กฎหมาย มีรายจ่ายบางประเภทเป็ นรายจ่ ายต้องห้ าม, รายได้
ทียกเว้ น

ความหมายของกําไรสุทธิ
ขาย / รายได้

XX

หัก ต้นทุนขาย

XX

กําไรขันต้น

XX

หัก รายจ่ายการขาย

XX

รายจ่ายบริหาร

XX

กําไรก่อนภาษี

XX

หัก CIT

XX

กําไรสุทธิ ( ขาดทุนสุทธิ )

XX

ประเภทของรายจ่าย
1. รายจ่ ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน (Capital Expenditure)
2. รายจ่ ายในการดําเนินงาน (Operating Expenditure)
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รอบระยะเวลาบัญชี
รายการ
1. เริมประกอบกิจการ (มาตรา 65)
2. ทีดําเนินกิจการเป็ นปกติ (มาตรา 65)
3. ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ เปลียนแปลงวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 65)
4. เลิกกิจการ (มาตรา 72) ควบโอนกิจการ
(มาตรา 73)
5. ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ ขยายรอบระยะเวลาบัญชี
(มาตรา 72)

<12 ด.

=12 ด.


>12 ด.
-


-

-





-








?

 อัตราภาษี 30% ของกําไรสุ ทธิ(และ 25%,15%ของกําไรสุ ทธิ)
 -การชําระภาษี 1. ตอนสินรอบระยะเวลาบัญชี

2.ตอนครึงรอบระยะเวลาบัญชี
3.การหักภาษี ณ ทีจ่ าย
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การคํานวณกําไรสุ ทธิเพือเสี ย CIT
ม.65 ใช้ เกณฑ์ สทิ ธิ
ม.65 ทวิ การหักค่ าสึกหรอ ค่ าเสื อม การตีราคาทรัพย์ สิน สินค้ าคงเหลือ การ
จําหน่ ายหนีสูญ การยกเว้น ภงด., ด/บ, ปันผล
ม.65 ตรี รายจ่ ายต้องห้ าม รายจ่ ายมีเงือนไข
ม.70 ตรี บริษทั , ห้ างหุ้ นส่ วน ส่ ง ส/ค ไปต่างประเทศ ให้ สาํ นักงาน,สาขา = ขาย

เงือนไขการคํานวณกําไรสุ ทธิตาม ม. 65 ทวิ
(1) รายการทีระบุไว้ใน 65 ตรี ไม่ ให้ ถอื เป็ นรายจ่ าย
(2) ค่ าสึ กหรอและค่ าเสื อมราคาของทรั พย์สิน ให้หักได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงือนไข และอัตราทีกําหนดโดย พรฏ (พรฎ. ฉ.145) และให้คาํ นวณหักค่ าเสื อม
ตามส่ วนเฉลียแห่งระยะเวลาทีได้ทรัพย์สินนันมา (P.138)
(3) ราคาทรั พย์สิน (นอกจากสินค้ า) ให้ ถอื ตามราคาทีพึงซือทรัพย์สินนันได้ตามปกติ
(4) โอนทรัพย์สิน ให้บริ ก าร หรื อให้กยู้ มื เงิน โดยไม่ มคี ่ าตอบแทน หรื อตํากว่าราคา
ตลาด โดยไม่ มเี หตุอนั ควร
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บริษทั จะให้ กรรมการผู้ จดั การและกรรมการผู้ ถอื หุน้ ของตนเอง
กูย้ มื เงินโดยไม่ คดิ ดอกเบียได้หรือไม่ ???
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(5) เงินตรา ทรั พย์สิน หรือ หนีสิ นซึงมีค่ าหรื อราคาเป็ นเงินตราต่างประเทศที
เหลืออยู่ในวันสุ ด ท้ายรอบระยะเวลาบัญชี ให้คาํ นวณเป็ นเงินตราไทย
(ก) กรณีบริ ษทั หรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิตบิ คุ คล เงินตรา หรื อทรั พย์สิน ให้ ใช้ อตั ราถัว
เฉลียรั บซือ หนีสิน ให้ ใช้อัตราถัวเฉลียขาย
(ข) กรณีธนาคารหรือสถาบันการเงิน ให้ ใช้ อตั ราถัวเฉลียระหว่างอัตราซือและ
อัตราขาย
เงินตรา ทรั พย์สิน หรือหนีสิน ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีรั บมาหรื อจ่ ายไป
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คํานวณเป็ นเงินตราไทยตามราคาตลาด
ในวันทีรั บมาหรื อจ่ ายไป

(6) ราคาสินค้ าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ คาํ นวณราคาทุนหรื อ
ราคาตลาด แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ ถอื ราคานีเป็ นราคาสินค้ าคงเหลือยก
มาด้วย
การคํานวณราคาทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี และหากใช้ วธิ กี ารใดแล้วให้
ใช้ วธิ กี ารนั นไปตลอด เว้นแต่ได้รั บอนุมตั จิ ากอธิบดีจงึ จะเปลียนหลักเกณฑ์ได้
(7) การคํานวณราคาทุนของสินค้ าทีส่ งเข้ามาจากต่างประเทศ จพง. ประเมินมีอาํ นาจ

ประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสิ นค้ าประเภทและชนิดเดียวกันทีส่งเข้าไป
ในประเทศอืนได้
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(8) ถ้าราคาทุนของสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ให้ คาํ นวณเป็ นเงินตราไทยตามอัตรา
แลกเปลียนในท้องตลาดของวันทีได้สินค้ านันมา
(9) การจําหน่ ายหนีสูญจากบัญชีลกู หนี ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง (ฉ. 186) แต่ถา้
ได้รั บชํ าระหนีในรอบระยะเวลาบัญชี ใด ให้นาํ มาคํานวณเป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี นนั
(12) มูลนิธหิ รือสมาคมทีประกอบกิจการซึงมีรายได้ ไม่ ต้องนําเงินค่ าลงทะเบียน หรื อ
ค่ าบํารุ งทีได้รั บจากสมาชิ ก หรื อเงิน/ทรั พย์สนิ ทีได้รั บบริ จาคหรือจากการให้ โดย
เสน่ หา มารวมคํานวณเป็ นรายได้
(13) ภาษีขาย ไม่ ต้องนํามารวมเป็ นรายได้
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