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บทที่ 7

การบญัชีภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 



ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษเีงินได้นิติบุคคคค 

การจัดท าบัญชีของนิติบุคคคค ตามประมว รัษฎากร

ฐานภาษเีงินได้นิติบุคคคค 

การคค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษเีงินได้นิติบุคคคค  

อตัราภาษเีงินได้นิติบุคคคค 

หัวข้อส าคคญั

การบันทกึบัญชีเกีย่วกบัภาษเีงินได้นิติบุคคคค 
แบบแสดงรายการภาษเีงินได้นิติบุคคคค 
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3. กจิการซ่ึงด าเนินการเป็นทางค้คาหรือหาก าไร 

4.  กจิการร่วมค้คา

2. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายของประเทศ  

1. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย

5. มู นิธิหรือสมาคคมทีป่ระกอบกจิการซ่ึงมรีายได้

6.  นิติบุคคคค อ่ืนทีอ่ธิบดีก าหนด

ผู้มีหน้าที่เสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 
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3. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคคค 

4. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ทีอ่ยู่ในประเทศทีม่อีนุสัญญาว่าด้วยการเว้น   
การเกบ็ภาษซ้ีอน

2. บริษทัจ ากดัทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ งทุน

1. บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ตามข้อผูกพนัทีป่ระเทศไทยมอียู่ตามสัญญา

นิติบุคคคค ทีไ่ม่ต้องเสียภาษเีงนิได้



ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคคค 

1. ฐานเงินได้จากก าไรสุทธิ

2. ฐานเงินได้จากยอดรายได้
ก่อนหักรายจ่าย

3. ฐานเงินได้จากเงินได้ที่จ่ายจาก
หรือในประเทศไทย

4. ฐานเงินได้จากการ
จ าหน่ายก าไรออกไปจากประเทศไทย

ฐานภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 
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1.1 บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย  
1.2 บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
1.3 กจิการร่วมค้คา   

1. ฐานเงินได้จากก าไรสุทธิ  

ใหญ่ท่ีสุด
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ผู้ทีม่หีน้าทีจ่ัดท าบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี (พ.ศ.2543) ต้องจัดให้มกีารท าบัญชี
แ ะปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน  ( 1 ม.คค.        31 ธ.คค.)

รอบระยะเว าบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน  
- เร่ิมตั้งใหม่
- เป ีย่นรอบบัญชี
- เ กิกจิการ
- คควบเข้าด้วยกนั

รอบระยะเว าบัญชีมากกว่า 12 เดือน
- เ กิกจิการ
- ขยายรอบระยะเว า

การจดัท าบัญชีของนิตบุิคคคค ตามประมว รัษฎากร
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ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษ ี = ก าไรสุทธิ + หรือ - เง่ือนไข ตามมาตรา 65 ตรี , มาตรา 65 ทว ิ 

ก าไรสุทธิ  = ก าไรทางบัญชี หรือ ก าไรจากการด าเนินงาน  - ภาษเีงินได้ของงวดบัญชี

ก าไรทางบัญชี หรือ ก าไรจากการด าเนินงาน เป็น ก าไรทีย่งัไม่ได้น าเงินค่คาภาษเีงินได้
ของงวดบัญชีน้ันมาหักออก

การคค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 



เง่ือนไขการคค านวณก าไรสุทธิตามประมว รัษฎากร 
1. มาตรา 65 ทวิ
2. มาตรา 65 ตรี 
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1. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษ ี
รายการทีร่ะบุไว้ในมาตรา 65 ตรี (1)–(20) ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย 
ต้องน ามา บวกก บั เพ่ือคค านวณก าไรสุทธิ

รายจ่ายตามมาตรา 65 ทว ิแห่งประมว รัษฎากร มเีง่ือนไขดังนี้

เงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ



2. ค่คาสึกหรอแ ะค่คาเส่ือมราคคาของทรัพย์สิน
2.1 การคค านวณ หัก ค่คาเส่ือมราคคาของทรัพย์สินให้คค านวณหักตามส่วนเฉ ีย่แห่งระยะเว า

ทีไ่ด้ทรัพย์สินน้ัน “ตามอตัราทีก่ าหนด”    

จะต้องไม่เกนิอตัราร้อย ะของมู ค่คาต้นทุน ตามประเภทของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้
- อาคคารถาวร ร้อย ะ  5 
- อาคคารช่ัวคคราว ร้อย ะ 100 
- ทรัพย์สินอย่างอ่ืนนอกจากทีด่ินแ ะสินค้คา              ร้อย ะ 20



2.2 จะต้องหักค่คาสึกหรอแ ะค่คาเส่ือมราคคาโดยเ ือกใช้วิธีการทางบัญชี
ที่รับรองทั่วไป “เม่ือได้เ ือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปแ ะอัตราที่จะหัก
อย่างใดแ ้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีแ ะอัตราน้ัน” ต อดไปจะเป ี่ยนแป งได้
ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร

2.3 การคค านวณค่คาเส่ือมราคคาของทรัพย์สินให้คค านวณหักตามส่วนเฉ ีย่แห่ง
ระยะเว าทีไ่ด้ทรัพย์สินน้ัน

* กรณซ้ืีอ นับตั้งแต่วนัทีซ้ื่อทรัพย์สิน         วนัส้ินปี
* กรณขีาย นับตั้งแต่วนัวนัต้นปี          วนัทีข่ายทรัพย์สิน



ตัวอย่าง : บริษทัแห่งหน่ึงมรีอบระยะเว าบัญชีปกติตามปีปฏทินิได้ซ้ือเคคร่ืองจักร 
มู ค่คา 500,000 บาท เม่ือวนัที ่1 ธันวาคคม 25x0

คค านวณ ค่คาเส่ือมราคคาของเคคร่ืองจักร ดังนี้
ค่คาเส่ือมราคคา ในปี 25x0 = 500,000 x 20/100 x 1/12

= 8,333.33 บาท



2.4 กรณทีรัพย์สินทีไ่ด้มาโดยการเช่าซ้ือหรือซ้ือขายเงนิผ่อน 
“ให้หักค่คาเส่ือมราคคาของทรัพย์สินตามราคคามู ค่คาต้นทุน”

2.5 การหัก ค่คาเส่ือมราคคา ส าหรับทรัพย์สินไม่ว่าในกรณใีดจะหักจนหมดมู ค่คาต้นทุนของ
ทรัพย์สินน้ันไม่ได้  ให้คคงเห ือมู ค่คาของทรัพย์สินน้ันเป็น “จ านวนเงินอย่างน้อย 1 บาท” 

2.6 ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารทีม่ีทีน่ั่งไม่เกนิ 10 คคน หรือรถยนต์น่ังทีม่มูี ค่คา
ต้นทุนเกนิ 1  ้านบาท ให้หักค่คาเส่ีอมราคคาจากมู ค่คา ต้นทุนเฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิ 1  ้านบาท

2.7 การหักค่คาเส่ือมราคคาของทรัพย์สินประเภทเคคร่ืองจักรแ ะอปุกรณ์เคคร่ืองจักรทีใ่ช้
ส าหรับการวจิัยแ ะพฒันา ให้หัก ค่คาเส่ือมราคคาเบ้ืองต้นในวนัทีไ่ด้ทรัพย์สินน้ันมาในอตัรา
ร้อย ะ 40 ของมู ค่คาต้นทุน ฯ



3. การตีราราทรัพย์สิน : ราคคาทรัพย์สินอ่ืนนอกจากราคคาสินค้คาคคงเห ือ ให้ถือตามราคคาทีพ่งึซ้ือ
ทรัพย์สินน้ันได้ตามปกติแ ะในกรณทีีม่ีการตีราคคาทรัพย์สินเพิม่ขึน้ ห้ามมิให้น าราคคาทีต่ีราคคา
เพิม่ขึน้ มารวมคค านวณ

4. การโอนทรัพย์สิน : เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินค่คาตอบแทน ค่คาบริการ หรือดอกเบีย้
น้ัน ตามราคคาต าด  เช่น บริษัทแห่งหน่ึง จ าหน่ายรถยนต์ซ่ึงมีราคคา 100,000 บาท ซ่ึงเป็นราคคาต าด 
ให้กบัผู้จัดการบริษัทในราคคา 10,000 บาท 

“เจ้าพนักงานประเมิน มีอ านาจประเมินราคคาขายรถยนต์ ให้เท่ากบัราคคาต าดได้”



5. การคค านวณมู ค่คาของทรัพย์สินแ ะหนีสิ้น : ทีม่ีค่คาหรือราคคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
“ให้คค านวณค่คาหรือราคคาของหนีสิ้นเป็นเงินตราไทย ตามอตัราถัวเฉ ีย่ทีธ่นาคคารพาณชิย์ขาย
หรือ ตามอตัราถัวเฉ ีย่ระหว่างอตัราซ้ือแ ะอตัราขาย” 

6. การตีราคคาสินค้คาคคงเห ือ : คค านวณตามราคคาทุนหรือราคคาต าด แ ้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า 
แ ะให้ถือราคคานีเ้ป็นราคคาสินค้คาคคงเห ือยกมาส าหรับรอบระยะเว าบัญชีใหม่



7. การคค านวณราคคาทุนของสินค้คาทีส่่งเข้ามาจากต่างประเทศ : เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจ
ประเมิน โดยเทยีบเคคียงกบัราคคาทุนของสินค้คาประเภทแ ะชนิดเดียวกันทีส่่งเข้าไปในประเทศอ่ืนได้

8. การคค านวณราคคาทุนของสินค้คาเป็นเงินตราต่างประเทศ : คค านวณเป็นเงินตราไทยตามอตัรา
แ กเป ีย่นในท้องต าดของวนัทีไ่ด้สินค้คาน้ันมา  เว้นแต่เงินตราต่างประเทศน้ันจะแ กได้ในอตัรา
ทางราชการกใ็ห้คค านวณเป็นเงินตราไทยตามอตัราทางราชการน้ัน



9. การจ าหน่ายหนีสู้ญ : มีห กัฐานการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้
9.1 หนังสือบอกก ่าวทวงถาม ูกหนีข้องทนายคความ แ ะใบตอบรับการส่งหนังสือ
9.2 รายงานการติดตามแ ะสืบทรัพย์ ูกหนี้

10.การคค านวณเงินปันผ หรือส่วนแบ่งของก าไรให้ถือเป็นรายได้มีเง่ือนไขการคค านวณ ดังนี้
10.1 เป็นบริษัททีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย
10.2 เป็นบริษัททีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย แ ะจดทะเบียนในต าดห กัทรัพย์
10.3 เป็นบริษัททีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่ได้จดทะเบียนในต าดห กัทรัพย์



11. ดอกเบีย้กู้ยืมทีอ่ยู่ในบังคคับต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายไว้ตามกฎหมาย : ห้ามมิให้น าค่คาดอกเบีย้
เงินกู้ยืม มาถือเป็นรายจ่ายในการคค านวณก าไรสุทธิให้น าเฉพาะส่วนที่เห ือจากถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
มาคค านวณเป็นรายได้

12. เงินปันผ หรือเงินส่วนแบ่งของก าไรทีอ่ยู่ในบังคคับ : ให้น ามารวมคค านวณเป็นรายได้เพยีง
เท่าทีเ่ห ือจากถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายไว้



13. มู นิธิหรือสมาคคมทีป่ระกอบกจิการซ่ึงมีรายได้ : กจิการซ่ึงมีรายได้ ไม่ต้องน าเงิน
ค่คา งทะเบียนหรือค่คาบ ารุงทีไ่ด้รับจากสมาชิกเงินหรือทรัพย์สินทีไ่ด้รับจากการรับบริจาคค 
หรือจากการให้โดยเสน่หาแ ้วแต่กรณ ีมารวมคค านวณเป็นรายได้

14. ภาษีขาย ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู ค่คาเพิม่ได้รับหรือพงึได้รับ แ ะภาษีมู ค่คาเพิม่
ซ่ึงได้รับคืคนจากการขอคืคน ไม่ต้องน ามารวมคค านวณเป็นรายได้



1. เงนิส ารองต่าง ๆ เป็นรายจ่ายต้องห้าม นอกจากเงินส ารองดังต่อไปนีส้ามารถน ามาเป็นรายจ่ายใน
การคค านวณก าไรสุทธิได้

1.1 เงนิส ารองจากเบีย้ประกันภัย เพ่ือสมทบทุนประกันชีวิต ได้ไม่เกินร้อย ะ 65 ของจ านวนเบีย้
ประกนัชีวติ ที่ได้รับในรอบระยะเว าบัญชี

1.2 เงินส ารองจากเบี้ยประกันภัย เพ่ือสมทบทุนประกันภัยอ่ืน ที่กันไว้ก่อนคค านวณก าไรเฉพาะ
ส่วนที่ไม่เกนิร้อย ะ 40 ของจ านวนเบีย้ประกนัภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเว าบัญชี

1.3 เงินส ารองที่กันไว้เป็นค่คาเผ่ือหนีสู้ญหรือหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับหนีท้ี่เกิดจากการให้สินเช่ือ
ของธนาคคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทห ักทรัพย์ หรือบริษัทเคครดิตฟองซิเอร์ ให้กันไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการธนาคคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกจิเงนิทุน 

เงื่อนไขในการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี



ตัวอย่าง 7.1 บริษัทใจดี จ ากดั มีรายการเกีย่วกบัการด าเนินงานในปีที ่1 แ ะ ปีที่ 2 ดังนี้
ปีที ่1 บริษัทใจดี จ ากดั มียอดคคงเห ือบัญชี ูกหนีจ้ านวน 600,000 บาท บัญชีค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
จ านวน 6,000 บาท บริษัทฯ มีการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 3% ของยอด ูกหนี ้ส้ินงวดบัญชีมี
ก าไรสุทธิ 500,000 บาท การบันทกึรายการทางการบัญชี ดังนี้

ธ.คค. 31 เดบิต    หนีส้งสัยจะสูญ 12,000
เคครดิต   ค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 12,000

บันทกึการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 3% ของยอด ูกหนี ้(600,000x3%) - 6,000 = 12,000



ตัวอย่าง : ปีที ่2 บริษัทใจดี จ ากดั มีการจ าหน่ายบัญชี ูกหนีจ้ านวน 6,500 บาท เป็นหนีสู้ญซ่ึงเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางภาษี แ ะมีการรับช าระจาก ูกหนีท้ีต่ัดบัญชีเป็นหนีสู้ญจ านวน 2,500 บาท ส้ินปีบริษัท
ฯ มียอดคคงเห ือบัญชี ูกหนีจ้ านวน 800,000 บาท แ ะมีก าไรสุทธิ 600,000 บาท 
ธ.คค. 31 เดบิต    ค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 6,500

เคครดิต    ูกหนี้ 6,500
บันทกึการจ าหน่ายหนีสู้ญ
เดบิต     ูกหนี ้ 2,500

เคครดิต   ค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 2,500
บันทกึ  ูกหนีแ้ ะค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญก บัคืคน



ธ.คค. 31 เดบิต    เงินสด 2,500
เคครดิต    ูกหนี้ 2,500

บันทกึการรับช าระจากหนีสู้ญได้รับคืคน
เดบิต    หนีส้งสัยจะสูญ 10,000

เคครดิต   ค่คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 10,000
บันทกึการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 3% ของยอด ูกหนี้
(800,000x3%) – (18,000 - 6,500 + 2,500) = 10,000



การคค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคคค  20% ส้ินปีที ่1 ส้ินปีที ่2
ก าไรทางบัญชี 500,000 600,000
บวก หนีส้งสัยจะสูญ 12,000       10,000
หัก จ าหน่ายหนีสู้ญตามเง่ือนไขทางภาษี (6,500)
บวก หนีสู้ญได้รับคืคน 2,500
ก าไรทางภาษี 512,000 606,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคคค  20% 102,400 121,200



2. เงินทีจ่่ายเข้ากองทุนใด ๆ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม เว้นแต่ เงินทีบ่ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค 
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเ ีย้งชีพ ตามพระราชบัญญตัิกองทุนส ารองเ ีย้งชีพ ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ 

ตัวอย่าง 7.2 บริษัทใจดี จ ากดั มีรายการเกีย่วกบัการจ่ายเงินเพ่ือสมทบเข้ากองทุนส ารองเ ีย้งชีพให้กบั
พนักงานจ านวนรวมทั้งส้ิน 21,200 บาท แต่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง การบันทกึ
รายการทางการบัญชี ดังนี้

เดบิต    เงินกองทุนส ารองเ ีย้งชีพ 21,200

เคครดิต   เงินสด / เงินฝากธนาคคาร 21,200

บันทกึ การจ่ายเงินเพ่ือสมทบเข้ากองทุนส ารองเ ีย้งชีพ (ต้องบวกก บัทั้งจ านวน)



3. รายจ่ายอนัมี กัษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศ  ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 
เว้นแต่รายจ่ายเพ่ือการกุศ สาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณะประโยชน์ ตามทีอ่ธิบดีก าหนดในส่วนที่
ไม่เกนิร้อย ะ 2 ของก าไรสุทธิแ ะรายจ่ายเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการกฬีา ตามทีอ่ธิบดีก าหนดใน
ส่วนทีไ่ม่เกนิร้อย ะ 2 ของก าไรสุทธิ 



ตัวอย่าง 7.3 บริษัทใจดี จ ากดั มีรายการเกีย่วกบัการจ่ายเงินช่วยงานขึน้บ้านใหม่ให้พนักงานจ านวน 
2,000 บาท จ่ายช่วยงานบวช ูกชายพนักงานจ านวน 1,500 บาท แ ะจ่ายเงินค่คาเดินทางให้กบั
กรรมการบริษัทจ านวน 25,000 บาท แต่ไม่ห กัฐาน การบันทกึรายการทางการบัญชี ดังนี้

เดบิต    สวสัดิการ 2,000

เคครดิต   เงินสด  2,000

บันทกึ การจ่ายเงินช่วยงานขึน้บ้านใหม่ให้พนักงาน (ต้องบวกก บัทั้งจ านวน)

เดบิต    สวสัดิการ 1,500

เคครดิต   เงินสด  1,500

บันทกึ การจ่ายเงินช่วยงานบวช ูกชายพนักงาน (ต้องบวกก บัทั้งจ านวน)



4 .ค่คารับรองหรือค่คาบริการ เป็นค่คาใช้จ่ายอนัเกีย่วเน่ืองโดยตรงกบัการรับรอง หรือการบริการ
ทีจ่ะอ านวยประโยชน์แก่กจิการ เช่น ค่คาทีพ่กั ค่คาอาหาร ค่คาเคคร่ืองด่ืม ค่คาดูมหรสพ ค่คาใช้จ่ายการกฬีา 
เป็นค่คาส่ิงของทีใ่ห้แก่บุคคคค  ซ่ึงได้รับการรับรองหรือรับบริการ

* ไม่เกนิคคน ะ 2,000 บาท ในแต่ ะคคราวทีม่ีการรับรอง 
* น ามาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากบัจ านวนเท่าทีต้่องจ่าย แต่รวมกนัต้องไม่เกินร้อย ะ 0.3 ของ 
จ านวนเงินยอดรายได้ หรือยอดขาย 

* จะต้องมีจ านวนสูงสุดไม่เกนิ 10  ้านบาท 



ตัวอย่าง 7.4 บริษัทใจดี จ ากดั มีรายได้จากการประกอบกจิการรวมทั้งส้ิน 3,800,000 บาท บริษัทฯ 
จ่ายค่คาอาหารแ ะทีพ่กัจ านวน 6,500 บาท แ ะจ่ายค่คาของขวญัให้ ูกค้คา 2 รายจ านวน 5,000 บาท 
การบันทกึรายการทางการบัญชี ดังนี้

เดบิต    ค่คารับรอง 6,500
ค่คาของขวญั 5,000
เคครดิต   เงินสด  11,500

บันทกึ การจ่ายเงินค่คารับรอง แ ะค่คาของขวญั



5. รายจ่ายอนัมี กัษณะเป็นการ งทุน เช่น บริษัทแห่งหน่ึง เช่าทีด่ินมาเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง
อาคคารส านักงานแ ะคค งัสินค้คา

6. เบีย้ปรับแ ะหรือเงินเพิม่ภาษีอากร เป็นรายจ่ายต้องห้าม

7. การถอนเงินโดยปราศจากค่คาตอบแทน เป็นรายจ่ายต้องห้าม

8. เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน เป็นรายจ่ายต้องห้าม



9. รายจ่ายซ่ึงก าหนดขึน้เองโดยไม่มีการจ่ายจริง เป็นรายจ่ายต้องห้าม 

10. ค่คาตอบแทนแก่ทรัพย์สินซ่ึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค เป็นรายจ่ายต้องห้าม

11. ดอกเบีย้ทีค่คิดให้ส าหรับเงิน งทุน เงินส ารองต่าง ๆ หรือเงินกองทุนของบริษัทตนเอง
ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (ต้องบวกก บั) 

12. ผ เสียหายอนัอาจได้ก บัคืคน ผ ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเว าบัญชีก่อน ๆ ถือเป็นรายจ่าย
ต้องห้าม เว้นแต่ผ ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบระยะเว าบัญชีปีปัจจุบัน 



13. รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพ่ือหาก าไร เป็นรายจ่ายต้องห้าม

14. รายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายเพ่ือกจิการในประเทศไทย เป็นรายจ่ายต้องห้าม  

15. ค่คาซ้ือทรัพย์สินแ ะรายจ่ายเกีย่วกบัการซ้ือหรือขายทรัพย์สินในส่วนทีเ่กินปกติ

16. ค่คาของทรัพยากรธรรมชาติทีสู่ญหรือส้ินไป เป็นรายจ่ายต้องห้าม

17. ค่คาของทรัพย์สินนอกจากสินค้คาทีต่ีราคคาต ่า ง



18. รายจ่ายซ่ึงผู้จ่ายพสูิจน์ไม่ได้ว่าใคครเป็นผู้รับถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

19. รายจ่ายใด ๆ ทีก่ าหนดจ่ายจากผ ก าไรทีไ่ด้เม่ือส้ินสุดรอบระยะเว าบัญชีแ ้ว

20. รายจ่ายทีม่ี กัษณะท านองเดียวกบัทีร่ะบุไว้ใน (1) ถึง (19)



ก าไรสุทธิ SME Non SME

ไม่เกนิ 300,000 บาท ยกเว้น 20%

เกนิ 300,001 บาท แต่ไม่เกนิ 3,000,000 บาท 15% 20%

เกนิ 3,000,000 บาท ขึน้ไป 20% 20%

ส าหรับรอบระยะเว าบัญชี เร่ิมวนัที ่1 มกราคคม - วนัที ่31 ธันวาคคม ส าหรับรอบ
ภาษีปี 2560 เป็นต้นไป

อตัราภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 



38

การค านวณเงินได้นิติบุคคล

xxx

จากงบก าไรขาดทุน
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เปรียบเทียบภาษี
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การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัภาษเีงนิได้นิตบุิคคคค 
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ไดรั้บยกเวน้ก่ึงหน่ึง
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(8) คา่บรจิาคการกศุลสาธารณะ 250,000 บาท ซึง่เกินกวา่ที่ค  านวณไดจ้ึงตอ้งค านวณยอดที่หกั

คา่บรจิาคการกศุลสาธารณะ ท่ีหกัเป็นรายจ่ายได ้8,136,818.18 x 2/102 = 159,545.45

(9) การค านวณภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลในอตัรา SMEs จากก าไรสทุธิทางภาษี 7,834,113.64

300,000 x 0%  ไดร้บัยกเวน้ = 0.00

2,700,000 x 15%                                          = 405,000

7,834,113.64 – 3,000,001 x 20%                = 966,822.73

รวมภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  7,834,113.64                             =  1,371,822.73
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ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเว า

“ประจ าปี” บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย/ตามกฎหมายต่างประเทศ
แ ะกระท ากจิการในประเทศไทย

ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วนั
นับจากส้ินปีภาษี

“คคร่ึงรอบระยะเว าบัญชี” บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคคค ทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย/ตามกฎหมาย
ต่างประเทศแ ะกระท ากจิการในประเทศไทย

ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจาก
ส้ินรอบ 6 เดือนแรก

ของปีภาษี

แบบแสดงรายการภาษเีงินได้นิติบุคคคค 



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเว า

“ประจ าปี” บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคคค ที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย/ตามกฎหมายต่างประเทศ
แ ะกระท ากจิการในประเทศไทยด าเนินกจิการ
ขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ 

ภ.ง.ด. 52 ภายใน 150 วนั
นับจากส้ินปีภาษี

ส าหรับนิติบุคคคค หักภาษี ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด. 53 ภายในวนัที ่7
นับจากวนัสุดท้ายของ
เดือนทีเ่กดิรายการภาษี

แบบแสดงรายการภาษเีงินได้นิติบุคคคค 



ประเภทเงินได้ แบบแสดงรายการเสียภาษี ระยะเว า

ส าหรับรายการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายแ ะ
จ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ

ภ.ง.ด. 54 ภายในวนัที ่7
นับจากวนัสุดท้ายของ
เดือนทีเ่กดิรายการภาษี

ส าหรับมู นิธิหรือสมาคคมทีป่ระกอบกจิการซ่ึงมี
รายได้ แต่ไม่รวมถึงมู นิธิหรือสมาคคมทีรั่ฐมนตรี
ประกาศก าหนด

ภ.ง.ด. 55 ภายใน 150 วนั
นับจากส้ินปีภาษี

แบบแสดงรายการภาษเีงินได้นิติบุคคคค 
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