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หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 
ชวงเวลาจากน้ีไปจนถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2548 เปนชวงเวลาการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได

นิติบุคคล (Corporate Income Tax) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2547 จึงขอนําหลักเกณฑเกีย่วกับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนาดังนี ้ 

ปุจฉา หลักการท่ัวไปของภาษีเงินไดนิตบุิคคล กําหนดไวอยางไร  
วิสัชนา หลักการท่ัวไปของภาษีเงินไดนิติบุคคลมีดังนี้  
     1. โดยท่ัวไป ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บจาก กําไรสุทธิท่ีไดจากกิจการหรือเนื่องจากกจิการท่ีได

กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หรือท่ีนิยมเรียกกันโดยท่ัวไปวา “กําไรสทุธิทางภาษีอากร” ดังนั้น ในกรณีท่ีใน
รอบระยะเวลาบัญชีใดมีผล “ขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร” จึงไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล นอกจากนี้บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลยงัสามารถนําผลขาดทุนสุทธิดังกลาวไปถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีป
ถัดไปไดไมเกนิ  5  ป ตามมาตรา  65 ตรี (12)  และตามมาตรา 65 ตรี (19) แหงประมวลรัษฎากร ยังบัญญัติ
หามมิใหนํารายจายท่ีกําหนดจายจากผลกําไรท่ีไดเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีมาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิทางเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย  

    2. ภาษีเงนิไดนติิบุคคลจัดเก็บเปนรายรอบระยะเวลาบัญชี ในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิจึงตองคํานึงไวเสมอวา รายไดและรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีใดตองถือเปนรายไดและรายจายของ
รอบระยะเวลาบัญชีปนั้นๆ และรายจายตองเปนรายจายท้ังส้ินเกี่ยวกับรายได หรือเปนรายจายท่ีมี
ความสัมพันธกับรายไดตาม หลักการจับคูของรายจายกับรายได (Matching Principle)  

         รอบระยะเวลาบัญชีโดยท่ัวไปมกีําหนดเวลา 12 เดอืน เวนแตกรณีเร่ิมต้ังกิจการใหม หรือไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปล่ียนแปลงวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีเลิกกจิการ ควบ
กิจการหรือโอนกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีอาจมีกําหนดเวลานอยกวา 12 เดือนกไ็ด  

     3. ภาษีเงินไดนติิบุคคล เปนภาษีทางตรง (Direct Tax) ซ่ึงผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษี
ท่ีตนไดเสียไปยังบุคคลอ่ืน ฉะนั้น ตามมาตรา 65 ตรี (6) แหงประมวลรัษฎากร จึงบัญญัติหามมิใหนาํคาภาษี
เงินไดนิติบุคคลมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ และในกรณท่ีีในรอบระยะเวลาบัญชี
ปใดมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย เกนิกวาจํานวนภาษีท่ีตองเสีย ใหมีสิทธิขอคืนภายใน 3 ป นับแต
วันสุดทายแหงปท่ีถูกหักภาษีไว ณ ท่ีจาย หรือภายใน 3 ป นับแตวนัสุดทายแหงกําหนดเวลายืน่แบบแสดง
รายการภาษี แลวแตกรณี  

     4. ภาษีเงนิไดนติิบุคคลเปนภาษีอากรประเมิน (Assessment Tax) ซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีหรือ
ผูนําสงภาษีมีหนาท่ี ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และภายใน
เวลาท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อแสดงวา มีรายได หรือรายรับ และรายจายหรือเครดิตภาษีเปนจํานวนเทาใด และ
เม่ือไดคํานวณภาษีอากรตามหลักเกณฑ วธีิการ เง่ือนไข และอัตราท่ีกฎหมายกําหนด แลวคิดเปนจํานวนเงิน
ภาษีท่ีตองชําระเปนจํานวนเทาใด และเพื่อใหการเสียภาษีอากรประเมินของผูมีหนาท่ีเสียภาษหีรือผูนําสงภาษี
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ดังกลาวมีความถูกตองครบถวน ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินความถูกตอง ซ่ึงเรียกวา "การ
ประเมินโดยเจาพนักงาน"   

         นอกจากนี้ ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรประเมินยังกาํหนดหนาท่ีอ่ืนท่ีผูตองเสียภาษีอากร
และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติการเพิ่มเติม ตลอดจนอํานาจเจาพนักงานประเมินกรณีตางๆ การขอคืน
ภาษีอากร การอุทธรณ และบทกําหนดโทษทางอาญาอีกดวย   

     5 หลักการจัดเก็บภาษีเงนิไดนติิบุคคล  
         (1) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ใหสํานักงานใหญนํา

รายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ท้ังท่ีไดกระทําในประเทศไทย และหรือท่ีไดกระทําในตางประเทศมา
รวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพือ่เสียภาษเีงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร ตามหลัก World 
Wide Income (รายไดท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก) หรือหลักถ่ินท่ีอยู (Residence  Rule)  

        (2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ใหนํารายได
เฉพาะท่ีเกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกจิการท่ีไดกระทําในประเทศไทยเทานั้น มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ตามหลักแหลงเงินได (Source  Rule)  

     6. การจัดเก็บภาษเีงินไดจากฐานกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร เฉพาะอยางยิ่งสําหรับการจัดเก็บ
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย กําหนดจัดเก็บภาษีเงินไดเปน 2 ระดบั คือ 
ระดับท่ีหนึ่ง จัดเก็บจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
และระดับท่ีสอง จัดเก็บจากเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน โดยถือเปน
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  

          ดังนั้น ในการจดัเกบ็ภาษีเงินไดนติิบุคคลจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึน ตาม
กฎหมายของตางประเทศจึงตองจัดเก็บภาษีเงินไดสองระดับเชนเดยีวกัน คือ ระดับแรก จัดเก็บจากกําไรสุทธิ
ท่ีไดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกจิการในประเทศไทย ในอัตรารอยละ 30 และระดับ
ท่ีสองกําหนดจัดเก็บจากการจําหนายเงินกําไรไปตางประเทศ ในอัตรารอยละ 10 ของเงินกําไรที่จําหนายไป
ตางประเทศอีกระดับหนึ่ง  

         อยางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีจากฐานกําไรสุทธิดงักลาวมีความซํ้าซอน ในการจัดเก็บภาษอียู
บาง ดังนั้น จงึกําหนดใหมีการขจัดความซ้ําซอนโดยการใหเครดิตภาษีในอัตราเทากับ จํานวนอัตราภาษีเงิน
ไดนติิบุคคลท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลนั้นตองเสยี หารดวยผลตางของจํานวนหนึ่งรอยลบดวยอัตรา
ภาษีเงินไดนิตบุิคคลนั้น ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีไดรับเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรท่ีเปนผูมีภมิูลําเนาใน
ไทย หรือเปนผูอยูในไทยถึง 180 วันในปภาษี โดยใหนาํเครดิตภาษีท่ีไดรับไปถือเปนเงินไดพึงประเมินของผู
มีเงินไดดวย ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และสําหรับความซํ้าซอนในการจัดเก็บภาษีจากกําไร
สุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  กระทําโดยการทําอนุสัญญา
วาดวยการขจดัความซํ้าซอนในการจัดเกบ็ภาษีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของตางประเทศนั้นๆ   

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
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ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
 

บอยคร้ังท่ีไขปญหาไดรับคําถามวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไมอยางไร จึงขอนํามาเปน
ประเด็นปุจฉาวิสัชนาดังนี้  

ปุจฉา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงนิไดนติิบุคคบท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคบท่ีตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทย   

วิสัชนา ผูมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล ดงักลาวไดแก  
     1. บริษัทจํากัด หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีต้ังข้ึนโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดแก บริษัทท่ัวไป ไดแก บริษัทจํากัดท่ีมิใช บริษัทจดทะเบียน รวมท้ัง
ธนาคารพาณิชย และกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย และบริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทจด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

     2. หางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงต้ังข้ึนโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก หางหุนสวน
จํากัด หางหุนสวนสามัญนิตบุิคคล  

     3. “สํานักงานปฏบัิติการภูมิภาค” (Regional Operating Headquarters: ROH) ไดแก บริษัทท่ีต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายไทยเพ่ือประกอบกจิการใหบริการดานการบริหารหรือดานเทคนิค หรือการใหบริการ
สนับสนุนแกวสิาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไมวาจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือในตางประเทศ อีกอยาง
นอย 3 ประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 

ปุจฉา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ มีหนาท่ีตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในประเทศไทยในกรณีใด 

วิสัชนา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ จะมีหนาท่ีเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ก็ตอเม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้  

     1. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น เขามากระทํากิจการในประเทศไทย (แหง
เดียวโดยเฉพาะ) เชน บริษทัเชลลแหงประเทศไทย จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ แตเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยแหงเดียวโดยมิไดประกอบกิจการในประเทศอ่ืนรวมท้ังใน
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนประเทศท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท (มาตรา 66 วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร) 

บริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ หากไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา 
66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร โดยตองคํานวณกําไรสุทธิตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน  
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มาตรา 65 มาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร นอกจากนัน้กรณท่ีีบริษัทฯ ประกอบกจิการ
ขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรเลขท่ี กค 0706/4327 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2547) 

     2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศท่ีกระทํากิจการในท่ีอ่ืนๆ  รวมท้ังในประเทศไทย 
(มาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร)  และกิจการท่ีทําในประเทศไทยดังกลาว เปนกิจการอ่ืนใดท่ีมิใช
กิจการขนสงระหวางประเทศ เชน กจิการธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ กิจการประกันภัย กิจการ
อุตสาหกรรมผลิตสินคา กิจการโรงแรม กจิการใหคําปรึกษา หรือสํานกังานภูมิภาคของบริษัทขามชาต ิ

     3. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น กระทํากจิการในที่อ่ืนๆ  รวมท้ังประเทศไทย  
และกิจการท่ีทํานั้นเปน กิจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร) เชน  กิจการสายการ
บินและกจิการสายการเดินเรือระหวางประเทศ เปนตน  

     4. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนัน้ มิไดเขามากระทํากิจการในประเทศไทย
โดยตรง หากแตมีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเปน
เหตุใหไดรับเงนิไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดงักลาวนั้น
ประกอบกิจการในประเทศไทย  (มาตรา 76 ทวิ วรรคแรก  แหงประมวลรัษฎากร) เชน ทําการแทนหรือทํา
การติดตอโดยการตกลงทําสัญญาแทน หรือการเปนตัวเชื่อมใหผูซ้ือและผูขายติดตอกัน  

     5. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น  มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต
ไดรับเงินพึงประเมิน ตามมาตรา  40(2)(3)(4)(5)  หรือ  (6)  แหงประมวลรัษฎากร ท่ีจายจากหรือในประเทศ
ไทย (มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร) 

      ท้ังนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ใหหมายความรวถึง 
กิจการท่ีดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรในประเทศไทย โดยรัฐบาลตางประเทศ  องคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ดวย    

ปุจฉา กิจการรวมคา (Joint Venture) มีลักษณะอยางไร  
วิสัชนา กิจการรวมคา ไดแก กิจการท่ีดําเนนิรวมกนัเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง  
     1. บริษัท กบั บริษัท  
     2. บริษัท กบั หางหุนสวนนิติบุคคล  
     3. หางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนนิติบุคคล  
     4. บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา  
     5. บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล   
     6. บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนสามัญ   
     7. บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ นิติบุคคลอ่ืน   
     โดยท่ัวไปกิจการรวมคาไมถือเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล โดยถือเปนหางหุนสวน ตาม

มาตรา  1012  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แตในทางภาษอีากร ถือวากจิการรวมคาเปน "บริษัท
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หรือหางหุนสวนนิติบุคคล" ซ่ึงถือเปนหนวยทางภาษีอากร แยกตางหากจากผูเขารวมคาแตละราย จึงตองมี
และใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเพ่ือการปฏิบัติการทางภาษีอากรในนามของกิจการรวมคา            

ปุจฉา มูลนิธิหรือสมาคมตองมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิตบุิคคลหรือไมอยางไร  
วิสัชนา มูลนธิิหรือสมาคมท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมท้ีต้ังข้ึนตาม

กฎหมายไทย ซ่ึงประกอบกิจการซ่ึงมีรายได  แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษาใหเปนองคการกุศลสาธารณะตาม มาตรา 47(7) (ข) 
แหงประมวลรัษฎากร 
 

กิจการรวมคากับ Consortium 

 
กิจการรวมคา หรือ Joint Venture เปนรูปแบบหนึ่งของการเขารวมดําเนินการของบริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลอ่ืน ในอันท่ีจะแสวงหากําไรมาเพื่อแบงปนกัน ซ่ึงในทางภาษีอากร โดยเฉพาะ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมท้ังอากรแสตมปถือเปนหนวยทางภาษอีากร 
(Tax Entity) แยกตางหากจากผูเขารวมคาแตละราย และมีสิทธิและหนาท่ีทางภาษีอากรเชนเดยีวกบัหนวงทาง
ภาษีอากรในกรณีอ่ืนๆ จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วสัิชนา ดังนี ้

ปุจฉา "กิจการรวมคา” ในทางภาษีอากรมีลักษณะอยางไร  
วิสัชนา ในทางภาษีอากร กาํหนดให “กิจการรวมคา” เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลตามนัย

มาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี ้  
     1. กิจการรวมคา ไดแก กิจการท่ีดําเนนิรวมกนัเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง (1) บริษัท กับ 

บริษัท (2) บริษัท กับ หางหุนสวนนิติบุคคล (3) หางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนนิติบุคคล (4) บริษัท
และหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา (5) บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ คณะบุคคล
ท่ีมิใชนิติบุคคล (6) บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนสามัญ หรือ (7) บริษทัและหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคล กับ นิติบุคคลอ่ืน   

     2. กิจการรวมคาถือเปนหางหุนสวนสามัญท่ีไมจดทะเบียนเปนนติิบุคคลกับทางราชการ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท้ังนีต้ามนัยมาตรา 1012 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ซ่ึงอาจ
จําแนกลักษณะของกจิการรวมคาในความหมายทางธุรกจิท่ัวไปไดดังนี้  

         (1) ตองมีการลงทุนรวมกันระหวางบุคคลตามขอ 1 ซ่ึงจะสังเกตไดวา บุคคลท่ีเปนแกนในการ
รวมคา ตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคล ไมวาจะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และประกอบกิจการในประเทศไทย  ซ่ึงมีหนาท่ีตอง
เสียภาษเีงินไดนิติบุคคลอยูเปนปกติแลว  

         (2) ตองดําเนินกิจการรวมกันในนามของกิจการรวมคาโดยไมมีการแบงแยก ซ่ึงผูเขารวมคาทุก
คนตองรับผิดในบรรดาหนีท่ี้เกิดข้ึนในนามของกิจการรวมคา ตอบุคคลภายนอกโดยไมจํากัดจํานวน  
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         (3) ตองมีวัตถุประสงคท่ีจะแบงปนผลกําไร เชน บริษัท ก. และหางหุนสวนจาํกัด ข. ไดรวมกัน
ลงทุนซ้ือท่ีดินแลวขายไป เขาลักษณะเปนกิจการรวมคา จะแยกนําสวนแบงกําไรไปเสียภาษไีมได แตตองนํา
เงินไดจากการขายท่ีดินนัน้มาเสียภาษใีนนามของกิจการรวมคา    

ปุจฉา กรณีบริษัทฯ ไดรวมกับบริษัทอ่ืนอีก  2  บริษัททําสัญญาใหบริการแกหนวยราชการในลักษณะ
เปนท่ีปรึกษาโดยรวมกันทําขอเสนอแผนการดําเนินงานในโครงการเดียวกัน เนื่องจากท้ัง 3 บริษัทถูกคัดเลือก
จาก Short List ของหนวยราชการคูสัญญา โดยมีขอเท็จจริงวา (1) ในเอกสารเสนอของสามบริษัท มีการ
แบงแยกงานของแตละบริษัทโดยชดัเจน (2) ท้ังสามบริษัทไมมีการตกลงวาจะนําผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
ทํางานตามสัญญาน้ี มาแบงกัน เพราะตางคนตางทํางานโดยใชทรัพยสินของแตละบริษัท และบริษัทท้ังสาม
ไมมีความประสงคจะเขาเปนกิจการรวมคาระหวางกัน (3) ในการทําสัญญาไมไดระบุในสัญญาวาท้ัง สาม 
บริษัทเปนกิจการรวมคา เพียงแตมีการลงนามพรอมกันท้ังสามบริษัท ท่ีจะเปนคูสัญญากับหนวยราชการนั้น 
และ (4) เม่ือทํางานเสร็จแตละชวงงานท้ังสามบริษัทตางออกใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินในสวนงานของตน
ใหแกหนวยราชการคูสัญญา  และหนวยราชการนัน้ก็จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ ท่ีจายใหแกสาม
บริษัทตามจํานวนเงินท่ีจายใหแตละบริษัท เขาลักษณะเปนกิจการรวมคาหรือไม  

วิสัชนา  การที่บริษัทฯ และบริษัทอ่ืนอีก 2 บริษัททําสัญญาเปนท่ีปรึกษารวมกัน กบัสวนราชการโดย
การดําเนินการตามสัญญาดังกลาวของแตละบริษัทไดแบงแยกการทํางานอยางชัดเจน และไมไดตกลงเขารวม
ทุนดวยกนั ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสิน แรงงาน หรือเทคโนโลยี หรือรวมกันในผลกาํไรหรือขาดทุนอันพึงได
ตามสัญญาท่ีกระทํารวมกนักบัสวนราชการคูสัญญาหรือไมไดระบุไวในสัญญาจางวาท้ังสามบริษัทเปน
กิจการรวมคา  และไมไดรับคาตอบแทนตามสัญญารวมกันเนื่องจากสัญญาไดแบงงานและคาตอบแทน
ระหวางกันไวอยางชัดเจน โดยตางก็ออกใบแจงหนีแ้ละใบเสร็จรับเงินในเฉพาะสวนของแตละบริษัทนั้นไม
เขาลักษณะเปนกิจการรวมคาตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด เขาลักษณะเปนกจิการ 
Consortium เพราะไมเขาเง่ือนไขกิจการรวมคา กลาวคือ ไมมีการลงทุนรวมกัน แมจะลงนามในสัญญา
รวมกัน แตกแ็บงงานกันทําตามสวน และไมมีวัตถุประสงคท่ีจะแบงปนผลกําไร 
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           ขอเปรียบเทียบระหวางกิจการรวมคากับกิจการ Consortium 
            รายการ                            กิจการรวมคา                                 กิจการ Consortium     
1. การรวมทุน                        มีการลงทุนรวมกันระหวางผูเขารวมคา       ไมมีการรวมทุนกัน             
2. การดําเนินกิจการ                   มีการดําเนินกิจการรวมกันโดยไมมีการ        แบงงานกันทําตามสวนที่ตกลงกันโดย  
                                                     การแบงแยก                                  ชัดแจง                  
3. วัตถุประสงคท่ีจะแบงปนผล       กําหนดไวโดยชัดแจงตามหลักเกณฑ      ไมมี                       
    กําไร                                            ของกฎหมายหางหุนสวน                                 
4. ความรับผิดในหน้ีของกิจการ      ไมจํากัดจํานวนตามประมวลกฎหมาย          เชนเดียวกับตามขอตกลงในสัญญา      
   ตอบุคคลภายนอก                         แพงและพาณิชย                 
5. ความเปนหนวยทางภาษีอากร     ถือเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล      ไมเปนหนวยทางภาษีอากร ผูดําเนินกิจ    
                                                         ตามประมวลรัษฎากร ตองมีและใชเลข        การ ตางฝายตางเสียภาษีเงินได และถูก   
                                    ประจําตัวผูเสียภาษีอากร และมีหนาที่          หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในสวนของตน     
                                    ทางภาษีอากรเชนเดียวกับบริษัทหรือหาง    เทาน้ัน                
                                    หุนสวนนิติบุคคล เชน การเสียภาษีเงินได                            
                                                         การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ฯลฯ                              
6. การจดทะเบียนนิติบุคคล            ไมตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล       เชนเดียวกัน                 
7. สถานภาพตาม ปพพ.                  ถือเปนหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติ       ไมถือเปนหางหุนสวนสามัญ       
                                    บุคคล                                              
8. หนาท่ีจัดทําบัญชีตามกฎหมาย   มีหนาที่จัดทําบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา    ไมมีหนาที่จัดทําบัญชีเพราะไมเปนหนวย 
    วาดวยการบัญชี                           บัญชีที่เริ่มต้ังแต 10 ส.ค.2543 เปนตนไป     ทางภาษีอากร หรือหนวยธุรกิจ 

 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
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นิติบุคคลที่ไมมหีนาท่ีเสียภาษีเงินได 
 

ประเด็นความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับภาษเีงินไดนิติบุคคลอีกประเด็นหนึ่งท่ีไขปญหาไดรับคําถาม
บอยคร้ังวา มีนิติบุคคลใดบางท่ีไมมีหนาท่ีตองเสียงภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จงึขอนํามา
เปนประเดน็ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้  

ปุจฉา นติิบุคคลใดบางท่ีไมมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล  
วิสัชนา ดังท่ีไดทราบแลววาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลนั้น

ตองเปนไปตามนิยามศัพทคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล” ตามนัยมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 
ซ่ึงบัญญัติวา  

     "บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง 

     (1) กจิการซ่ึงดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 

     (2) กิจการรวมคา ซ่ึงไดแกกิจการท่ีดาํเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวางบริษัทกับ
บริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนติิบุคคล หรือระหวางบริษัท
และหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติ
บุคคลอ่ืน  

     (3) มูลนธิิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)  

     (4) นิติบุคคลท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานเุบกษา” 
     ดังนั้น สําหรับนติิบุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจากตามนยิามศัพทดังไดกลาวขางตน จึงมิใชบริษัทหรือ

หางหุนสวนนติิบุคคลตามประมวลรัษฎากร และไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ท้ังนี้ เวนแตอธิบดี
กรมสรรพากรจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เพราะฉะน้ัน เม่ือนิติบุคคล
เหลานี้มีเงินได ก็จะไมตองนําเงินไดไปคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และไมตองถูกหักภาษี
เงินได ณ ท่ีจาย แตอยางใด   

     นิติบุคคลท่ีไมตองเสียภาษีเงินได ไดแก  
     1. องคการของรัฐบาลไทย  
         "องคการของรัฐบาล หมายความวา องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวย การจัดต้ังองคการ

ของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกจิท่ีรัฐบาล
เปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนติิบุคคลดวย" (มาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร)  

         จากบทบัญญัติดังกลาว อาจจําแนกองคการของรัฐบาลไดดังนี้   
         1.1 องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล หมายถึง สวนราชการ 

ท้ังหลาย ซ่ึงไดแก กระทรวง ทบวง กรม จังหวดั มหาวทิยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ  
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         1.2 กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนัน้  
             (1) องคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล 

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล  
             (2) รัฐวิสาหกิจท่ีไมมีสถานะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เชน การรถไฟแหง

ประเทศไทย องคการทหารผานศึก การไฟฟา  
         1.3 หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล เชน สถานานุเคราะหของ

กรุงเทพมหานคร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง องคการคาของคุรุสภา นอกจากนี้ กองทุนสวสัดิการของ
สวนราชการตางๆ ก็อนุโลมใหเปนหนวยงานธุรกจิท่ีรัฐบาลเปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนติิบุคคลดวย
เชนเดยีวกัน  

     2. วัดวาอาราม ไมวาในศาสนาใด ซ่ึงมีสภาพเปนนติิบุคคล แตสําหรับสํานักสงฆไมถือเปนนติิ
บุคคล แตก็อาจไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะเปนกิจการเพ่ือศาสนา  

     3. สภากาชาดไทย   
     4. สหกรณ ไมวาจะเปนสหกรณรานคา หรือสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณการเกษตร 
         อนึ่ง สําหรับกลุมเกษตรกรถือเปนคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ซ่ึงมิใชสหกรณ ดังนั้น หากมีเงิน

ไดพึงประเมินก็อาจตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
     5. นิติบุคคลท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายอ่ืนใด เชน นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือนิติ

บุคคลหมูบานจัดสรร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาทนายความ สภาสตรีสงเคราะหแหงประเทศ
ไทย สภาวิชาชีพบัญชี ฯลฯ  

     6. มูลนิธิหรือสมาคมท่ีตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดใหเปนองคการกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมท่ี
เม่ือบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนติิบุคคลบริจาคเงินให สามารถนําเงินบริจาคไปคํานวณหกั
ลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริงตามหลักฐานใบรับ แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดหลังจากหักคาใชจาย
และคาลดหยอนอยางอ่ืนแลว  

         อนึ่ง สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศนั้น ถือเปนนิติบุคคลอ่ืน
ท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของคางประเทศ ซ่ึงหากมูลนิธิหรือสมาคมท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ
ดังกลาวเขามาประกอบกิจการในประเทศไทย ตองเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากรเสมอ   

     7.  รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ  หรือนิตบุิคคลอ่ืนท่ีตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ  ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย แตมิไดดําเนินกจิการเปนทางคาหรือหากําไร  เชน สถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานญัพิเศษของ
สหประชาชาติ เชน องคการยเูนสโก WHO   

พบกันใหมสัปดาหครับ  
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เงินไดท่ีตองเสียภาษีไดนิติบุคคล 
  

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  ใหคํานวณจากเงินไดท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี    คูณดวย
อัตราภาษีท่ีกําหนด ซ่ึงไดกลาวแลววา เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือฐานภาษเีงินไดนติิบุคคลนั้น     
โดยท่ัวไปไดแกกําไรสุทธิท่ีคํานวณตามเง่ือนไขท่ีกําหนดหรือ "กําไรสุทธิทางภาษีอากร" แตในบางกรณีการ
คํานวณกําไรสุทธิอาจเปนไปไดยาก หรือไมอาจเปนไปได ฉะนัน้ เพื่อความเปนธรรมและอุดชองโหวในการ
จัดเก็บภาษเีงินได จึงไดมีขอกําหนดใหจัดเก็บภาษเีงินไดนิติบุคคลจากเงินไดหรือฐานภาษีตางๆ โดยจัดเก็บ
ในอัตราท่ีแตกตางกัน จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วสัิชนาดังนี้  

ปุจฉา ฐานภาษีเงินไดนิตบุิคคลแบงออกเปนก่ีฐาน อะไรบาง 
วิสัชนา ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลแบงออกเปน 4 ฐานดังนี้  
     1. ฐานกําไรสุทธิ ตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร  
     2. ฐานการจําหนายกําไรไปตางประเทศ ตามมาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
     3. ฐานรายไดกอนหักรายจายใดๆ ตามมาตรา 67 และมาตรา 71 มาตรา แหงประมวลรัษฎากร 
     4. ฐานเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร 
ปุจฉา กําไรสุทธิท่ีใชเปนฐานในการจัดเก็บภาษีเงนิไดนติิบุคคลมีหลักเกณฑอยางไร  
วิสัชนา ฐานกําไรสุทธิ เปนฐานภาษีท่ีสําคัญท่ีสุดและจัดเก็บภาษไีดมากท่ีสุดในบรรดาฐานภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล โดยท่ัวไป กําไรสุทธิท่ีใชเปนฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก “กําไรสุทธิทางภาษี
อากร” เปนกําไรสุทธิท่ีคํานวณไดจากรายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการท่ีกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยรับรูรายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด หกัดวยรายจายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี  แหงประมวลรัษฎากร (มาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร) 

     อยางไรก็ตามสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลบางประเภทอาจตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลคร่ึงปจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกาํไรสุทธิท่ีไดจากกิจการหรือเนื่องจากกจิการทีไดกระทําในรอบ
ระยะเวลาหกเดือนแรกและท่ีจะกระทําในระยะเวลาท่ีเหลือของรอบระยะเวลาบัญชี  

ตารางสรุปบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลคร่ึงป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล                                                          ประมาณการกําไรสุทธิ   กําไรสุทธิตามจริง 
1. บริษัทหรือหางฯ ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
    (1) กรณีทั่วไป                                                                                                                √ 
    (2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  สถาบันการเงิน และบริษัทหรือ  
         หางฯ ที่ไดรับอนุมัติใหมีผูสอบทานงบการเงิน                                                                                             √ 

2. บริษัทหรือหางฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ  
    (1) กรณีทั่วไป                                                                                                                √ 
    (2) สถาบันการเงิน                                                                                                                                              √ 
3. กิจการรวมคา                                                                                                                 √ 
4. กิจการที่ไดรับอนุมัติใหมีผูสอบทานงบการเงิน                                                                                                  √ 
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ปุจฉา การจัดเก็บภาษิเงนิไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงนิกําไรหรือเงนิประเภทอื่นใดท่ีกันไวจากกําไร

หรือท่ีถือไดวาเปนเงินกําไรมีหลักเกณฑท่ัวไปอยางไร  
วิสัชนา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไร

หรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกันไวจากกําไรหรือท่ีถือไดวาเปนเงินกําไร ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ี
ต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมีหนาท่ีตองเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ ซ่ึงกระทําการจําหนายเงินได
ดังกลาวหลังจากเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิแลวออกไปจากประเทศไทย โดยกําหนดใหเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 ของเงินได และใหหักภาษเีงินไดดังกลาวออกจากเงินท่ีจําหนายนัน้ 
(มาตรา 70 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร)    

     การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไรหรือเงินประเภทอ่ืนใดท่ีกันไวจากกําไรหรือ
ท่ีถือไดวาเปนเงินกําไรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศอาจแสดง
เปนแผนผังไดดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

                                                      ประเทศไทย                                                                 ตางประเทศ  

 บริษัท/หางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ 

ประกอบกิจการผานลูกจาง ผูทําการ
แทน ผูทําการติดตอตามมาตรา 76 ทวิ 

เขามาต้ังสาขาในประเทศไทย ตาม
มาตรา 66  

ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชกิจการ
ขนสงระหวางประเทศ 

กําไรสุทธิ: NP 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30% NP 

กําไรสะสม 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไร
ไปตางประเทศ 10% ของเงินกําไรที่จําหนาย 
(ภ.ง.ด.54 สวน ข) ตามมาตรา 70 ทวิ 

ภ.ง.ด.50,51 



12 

ปุจฉา การจัดเก็บภาษิเงนิไดนิติบุคคลจากฐานรายไดกอนหักรายจายใดๆ มีหลักเกณฑท่ัวไปอยางไร 
วิสัชนา ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลจากยอดขายหรือยอดรายรับกอนหักรายจายใดๆ จากการกระทํา

กิจการในรอบระยะเวลาบัญชี แบงออกไดเปน 4 กรณดีังนี้  
     1. กรณีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ รวมท้ังกิจการของ

รัฐบาลตางประเทศ ฯลฯ ท่ีประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศในประเทศไทยนั้น ใหเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากฐานรายไดกอนหกัรายจายใด ๆ ในอัตราตามมาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้  

         (1) รอยละ 3 ของคาโดยสาร คาธรรมเนียม หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บในประเทศไทย 
กอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารจากประเทศไทย  

         (2) รอยละ 3 ของคาระวาง คาธรรมเนียม หรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเรียกเก็บไมวาในหรือนอก
ประเทศไทยกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทย   

         การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และเขามาประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยกิจการท่ีกระทําเปนกิจการขนสงระหวางประเทศ อาจแสดงเปนแผนผังไดดังนี้    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     2. กรณีท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดไมยืน่รายการซ่ึงจาํเปนตองใชในการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคล หรือไมไดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน รวมท้ังบัญชีพิเศษแสดงการหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย หรือบัญชีอ่ืนใด ในรอบระยะเวลาบัญชีใด หรือจัดทําไมครบตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 17 และ

                                                      ประเทศไทย                                                                 ตางประเทศ  

 บริษัท/หางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ 

ประกอบกิจการผานลูกจาง ผูทําการ
แทน ผูทําการติดตอตามมาตรา 76 ทวิ 

เขามาต้ังสาขาในประเทศไทย ตาม
มาตรา 66  

ประกอบกิจการขนสงระหวาง
ประเทศ 

3% ของคาโดยสารที่เรียกเก็บใน
ประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ  
3% ของคาระวางเนื่องจากการขน
ของออกจากประเทศไทยไมวา
เรียกเก็บในประไทยหรือไม  

ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนาย
เงินกําไรไปตางประเทศ ตามมาตรา 70 ทวิ 

ภ.ง.ด.52 



13 

มาตรา 68 ทว ิแหงประมวลรัษฎากร หรือไมนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนไปใหเจาพนักงานประเมินทํา
การไตสวนตามหมายเรียกท่ีออกตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 23 แหงประมวลรัษฎากร ใหเจาพนักงานประเมิน
มีอํานาจประเมินภาษใีนอัตรารอยละ 5 ของยอดรายรับกอนหกัรายจายใดๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใดๆ 
ของรอบระยะเวลาบัญชีแลวแตอยางใดจะมากกวา ตามมาตรา 71(1) แหงประมวลรัษฎากร (ดูคําส่ัง
กรมสรรพากรที่ ป.78/2541 ประกอบ)            

     3. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศ รวมท้ังกจิการท่ีดําเนนิเปนทางคาหรือหา
กําไรโดย รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศท่ีกระทํากจิการทั้งในประเทศอื่นๆ และในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวล
รัษฎากร หรือมีลูกจางหรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเปน
เหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกาํไรในประเทศไทย ซ่ึงกฎหมายใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนการประกอบ
กิจการในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยปกติกิจการดังกลาวมีหนาท่ีตองคํานวณ
และเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ แตถาไมสามารถคํานวณกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการท่ีกระทํา
ในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีไดโดยความเห็นชอบของสรรพากร ผูประกอบกิจการดังกลาว อาจขอ
เสียภาษเีงินไดในอัตรารอยละ 5  ของยอดเงินไดกอนหกัรายจายใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี  

      ในทางปฏิบัติ กรมสรรพากรยินยอมใหแกเฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือกิจการ
ของรัฐบาลตางประเทศ ฯลฯ  ท่ีประกอบกิจการการขนสงระหวางประเทศในประเทศไทย แตมีรายไดอยาง
อ่ืนท่ีไมใชรายไดจากการขนสงระหวางประเทศ  เชน รายไดดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียต๋ัวเงิน คาขายกระเปา
เดินทาง เปนตน ซ่ึงรายไดดงักลาวโดยท่ัวไปตองคํานวณและเสียภาษเีงินไดจากกําไรสุทธิ แตยอมใหเสียภาษี
เงินไดในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายไดดังกลาวในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลตางประเทศ รวมท้ังกจิการของรัฐบาลตางประเทศอ่ืนใดไมอาจปฏิบัติเชนท่ีกลาวได ตองคํานวณและ
เสียภาษเีงินไดจากกําไรสุทธิเทานั้น อยางไรก็ตาม กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณ
กําไร ตามขอ 5 แหงคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.13/2529 วา หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว ไมมี
หลักฐานพิสูจนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิก็ใหถือวา มีรายจายไดเทากับอัตราคาใชจายเปนการเหมา
สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

     4. กรณีมูลนิธิหรือสมาคมท่ีมิใชองคการกุศลสาธารณะ ท่ีประกอบกจิการซ่ึงมีรายได ใหนําเงินได
จากการประกอบกิจการไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากยอดรายไดกอนหักรายจายใดๆ  ในรอบระยะเวลา
บัญชี ในอัตรารอยละ 10 ของยอดรายไดสวนท่ีมิใชเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร 
และอัตรารอยละ 2 ของยอดรายไดสวนท่ีเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร  

         ท้ังนี้ ไมรวมถึงเงินไดท่ีเปน คาลงทะเบียน คาบํารุงท่ีไดรับจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสินท่ี
ไดจากการบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา ซ่ึงไดรับยกเวนตามมาตรา 65 ทวิ (13) แหงประมวลรัษฎากร  

ปุจฉา การจัดเก็บภาษีเงนิไดนิติบุคคลจากฐานเงินไดพงึประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) 
แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑท่ัวไปอยางไร   
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วิสัชนา กรณบีริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ มิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย  แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร 
ท่ีจายจากหรือในประเทศไทย ตองมีหนาท่ีเสียภาษเีงินไดนิติบุคคล โดยใหผูจายเงินไดมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ี
จายในอัตรา ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้  

     1. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ท่ีมิใช
เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ใหคํานวณหักภาษ ีณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 15 สําหรับดอกเบื้ยเงินกูยืม
ท่ีกิจการวิเทศธนกิจเปนผูจาย ใหอัตราลงเหลือรอยละ 10 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 270) พ.ศ.2537 

     2. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินปนผลหรือ
เงินสวนแบงของกําไร ใหคํานวณหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10  

     3. กรณกีารจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะเงินไดจากการ
ใหเชาเรือเดินทะเลในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี โดยใหคํานวณหกัภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 ท้ังนี ้ เฉพาะคาเชาท่ีมีการจาย
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2539 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 299) พ.ศ. 2539 
และระหวางวนัท่ี 23 ตุลาคม 2547 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2547  

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ 
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อัตราภาษีไดนิติบุคคลสําหรับฐานกําไรสุทธิ  
  

ในปจจุบันอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิมีหลายอัตราแตกตางกันไปในแตละประเภท
กิจการ  ไมวาจะเปนบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเปนวิสาหากจิขนาดกลางและขนาดยอม บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กิจการวเิทศธนกิจ (BIBF) สํานักงานปฏิบัติการภมิูภาค (ROH) กิจการ
รวมคา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา 
– วิสัชนา ดังนี ้ 

ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิแบงออกเปนก่ีอัตรา อะไรบาง 
วิสัชนา อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิแบงออกเปน 4 ฐานดังนี้  
     1. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ัวไป ซ่ึงจัดเก็บในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ  
     2. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการ SMEs 
     3. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) และสํานักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค (ROH)   
     4. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
     5. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดรับสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) 
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนิตบุิคคลท่ัวไปท่ีกําหนดจัดเก็บในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิมีหลักเกณฑ

อยางไร  
วิสัชนา สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2535 เปนตนมา ไดมีการแกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกาํหนดใหบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลโดยท่ัวไปตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ ซ่ึงประกอบดวย     

     1. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ 
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกวา 5 ลานบาท โดยประกอบกิจการอ่ืนใดที่มิใชกิจการวเิทศธนกิจ 
(BIBF) และกจิการสํานักงานปฏิบัติการภมิูภาค (ROH: Regional Operating Headquarter)  

     2. บริษัทหรือหาหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ท่ีประกอบกจิการใน
ประเทศไทย โดยประกอบกจิการอ่ืนใดท่ีมิใชกิจการวิเทศธนกิจและกจิการขนสงระหวางประเทศ  

     3. กิจการท่ีดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ 
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ โดยประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีมิใชกจิการวิเทศธนกิจ
และกิจการขนสงระหวางประเทศ  

     4. กิจการรวมคา (Joint Venture)  
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกิจการ SMEs มีหลักเกณฑอยางไร  
วิสัชนา กจิการ SMEs ในท่ีนี้ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินกวาหาลานบาท ใหไดรับการลด 
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อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิลงคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้  
     1. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2545 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมกอนวนัท่ี 1 มกราคม 2547 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 394) พ.ศ.2545 ดังนี ้
         (1) รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีไมเกินหนึ่งลานบาท 
           (2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีเกินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท  
     2. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2547 เปนไปตามพระราช

กฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 431) พ.ศ.2548 ดังนี ้
         (1) รอยละ 15 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีไมเกินหนึ่งลานบาท 
           (2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีเกินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท  
     3. สําหรับกําไรสุทธิในสวนท่ีเกนิสามลานบาท ใหยังคงเสียในอัตรารอยละ 30 ตามปกติ   

              ปุจฉา สําหรับกิจการวิเทศธนกิจมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไว
อยางไร  

วิสัชนา ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิสวนท่ีไดจากการประกอบกิจการวิเทศธน
กิจ (BIBF: Bangkok International Banking Facility) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การประกอบ
กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2535 หรือท่ีจะมีการแกไขเพิม่เติมตอไป 
และตามหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ท่ี 47)) ลงเหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธิดังกลาว โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 10 ตุลาคม 253 เปนตนไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 260) พ.ศ.2535 

ปุจฉา สําหรับกิจการสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค มีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลไวอยางไร  

วิสัชนา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 เพื่อลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิลงเหลือรอยละ 
10 ใหแก “สํานักงานปฏิบัตกิารภูมิภาค” ท้ังนี้ โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2545 เปนตนไป 

     “สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค” หมายความวา บริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบ
กิจการใหบริการดานการบริหารหรือดานเทคนิค หรือการใหบริการสนับสนุนแกวสิาหกิจในเครือหรือสาขา
ของตน ไมวาจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือในตางประเทศ โดยการใหบริการสนบัสนุนในเร่ือง (1) การ
บริหารงานท่ัวไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ (2) การจดัหาวัตถุดิบและช้ินสวน 
(3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ (4) การสนับสนุนดานเทคนิค (5) การสงเสริมดานการตลาดและการขาย (6) 
การบริหารดานงานบุคคลและการฝกอบรมในภมิูภาค (7) การใหคําปรึกษาดานการเงิน (8) การวิเคราะหและ
วิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน (8) การจดัการและควบคุมสินเช่ือ (10) การใหบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ ตามท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  
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      “วิสาหกิจในเครือ” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค ในลักษณะดังตอไปนี้  

             (ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงถือหุนในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหาของทุนท้ังหมด  

             (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคถือหุนหรือเปนหุนสวน
ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของทุนท้ังหมด  

             (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (1) ถือหุน
หรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของทุนท้ังหมด  

             (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจควบคุมกิจการหรือกํากับดแูลการดําเนนิงาน
และการบริหารงานของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

             (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีอํานาจควบคุมกิจการ
หรือกํากับดแูลการดําเนินงานและการบริหารงาน  

             (ฉ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม (4) มีอํานาจ
ควบคุมกิจการหรือกํากับดแูลการดําเนินงานและการบริหารงาน  

         (2) ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิลงเหลืออัตรารอยละ 10.0 ของกําไรสุทธิ 
ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภมิูภาค สําหรับรายไดดังตอไปน้ี  

             (ก) รายไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา
ตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

             (ข) ดอกเบ้ียท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานกังานปฏิบัติการ
ภูมิภาค ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบ้ียจากเงินกูยืมท่ีสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไดกูมาเพื่อใหกูยืมตอ  

             (ค) คาสิทธิท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานกังานปฏิบัติการ
ภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี ้ เฉพาะคาสิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคทีก่ระทําข้ึนในประเทศไทย  

             บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของตาม (ค) หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลท่ีนําผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไปใชในการผลิตสินคาหรือ
ใหบริการแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค  

         (3) ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหแกสํานกังานปฏิบัติการภมิูภาค สําหรับเงินไดพึงประเมิน
ท่ีเปนเงินปนผลท่ีไดรับจากวสิาหกิจในเครือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของ
ตางประเทศ  

         (4) สํานกังานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะไดรับสิทธิตาม (2) และ (3) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
             (ก) มีทุนท่ีชําระแลวในวันสุดทายของแตละรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป  
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             (ข) มีการใหบริการแกวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ หรือสาขาของตนในตางประเทศ
อยางนอยสามประเทศ  

             (ค) มีรายไดรายไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคแกวิสาหกิจในเครือ 
หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และคาสิทธิท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา
ตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ 
เฉพาะคาสิทธิท่ีเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยขีองสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่กระทําข้ึนใน
ประเทศไทย ท่ีจายจากหรือในตางประเทศรวมกันไมนอยกวารอยละหาสิบของรายไดท้ังหมด เวนแตภายใน
เวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีแรกนับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตาม 
(4) อาจมีรายไดดังกลาวไมถึงรอยละหาสิบก็ไดแตตองไมนอยกวาหนึง่ในสามของรายไดท้ังหมด กรณีมีเหตุ
สุดวิสัยอันมิใชความผิดของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือมีเหตุจําเปนอยางยิ่ง ใหอธิบดีกรมสรรพากรมี
อํานาจพิจารณาผอนผันใหนอยกวาอัตรารอยละท่ีกําหนดดังกลาวได แตใหผอนผันไดเพียงหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี  

             (ง) ไดจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด   

             (จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีอธิบดกีรมสรรพากรประกาศกําหนด  
         (5) ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย

ของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินท่ีเปนเงินปนผลที่ไดรับ
จากสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค เฉพาะท่ีจายจากกําไรสุทธิอันเกิดจากรายไดตาม (2)   

ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลการประกอบธุรกรรมซ้ือและขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงในทะเลอยางไร  

วิสัชนา  เพื่อสงเสริมใหมีการประกอบธุรกรรมซ้ือและขายนํ้ามันเช้ือเพลิงในทะเล ไดมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 426) พ.ศ. 2547 ลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให
คาน้ํามันเช้ือเพลิงเฉพาะเพ่ือการนําเขาและสงออกไปนอกราชอาณาจกัรในเขตปลอดอากร หรือระหวางเขต
ปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรลงเหลือ 10% ของกําไรสุทธิ โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ึงเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2547 เปนตนไป ท้ังนี้ สําหรับรายไดจากการประกอบ
ธุรกรรมการซ้ือและขายนํ้ามันเช้ือเพลิง ท่ีมีจํานวนไมนอยกวาสองพันลานบาทตอปในกรณีดังตอไปนี้  

     1.  การซ้ือและการขายน้ํามันเช้ือเพลิง เพื่อการนาํเขาและสงออกไปนอกราชอาณาจักรในเขต
ปลอดอากร หรือระหวางเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  

     2.  การซ้ือและการขายน้าํมันเช้ือเพลิงท่ีอยูนอกราชอาณาจักร และไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร  
     ท้ังนี้ ใหรวมถึงรายไดจากการซ้ือและขายนํ้ามันเช้ือเพลิงในกรณีดงักลาวตามสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาดวย  
     อนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตท่ีจะไดรับสิทธิตามมาตรา 3 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
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     1. เปนบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวในวนัสุดทายของแตละ
รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป  

     2. มีคาใชจายในการดําเนนิงานในประเทศไทยไมนอยกวาหาลานบาทตอปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด  

     3. ไดจดแจงการเปนผูไดรับใบอนญุาตจากกระทรวงพลังงานตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด    

ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนิตบุิคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพย มีหลักเกณฑอยางไร  

วิสัชนา เพื่อเปนการจูงใจใหบริษัทนําหลักทรัพยท่ีไดออกไวไปซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย และเพื่อ
กระตุนใหเกิดการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี 387) พ.ศ.2544) ดงันี้  

     1. ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิขอบริษัทจดทะเบียนท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียน
อยูกอนวันท่ี 6 กันยายน  2544 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีไมเกนิ 300 ลานบาท เปนเวลา
หารอบระยะเวลาบัญชีตอเนือ่งกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 6 กันยายน 2544  

        จากหลักเกณฑดังกลาว เปนผลใหบริษัทจดทะเบียนท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนอยูกอนวันท่ี 6 
กันยายน 2544 จะยังไมไดสิทธิลดอัตราภาษีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวนัท่ี 6 กันยายน 2544 ท่ีมีการ
ประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตจะไดสิทธิลดอัตราภาษเีงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปถัดไป เชน 
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป ก็ไดสิทธิลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอยระยะเวลาบัญชีป 2545 จนถึงป 2549 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ 
เฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลานบาท จากนัน้ก็จะกลับไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ
ตามปกติ 

     2. ลดอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีนํา
หลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ต้ังแตวันท่ี 6 กันยายน 2544 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เปน
เวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ีบริษัทท่ีมี
หลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน 2544  

     3. ลดอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนท่ีนํา
หลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย วาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” ต้ังแตวันท่ี 6 กนัยายน 2544 จนถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 ลงเหลือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ  เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ีบริษัทท่ีมีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันท่ี  6 กันยายน 2544  
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     4. บริษัทท่ีจะไดรับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 2 และขอ 3 จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ  และเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

         (1) นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

         (2) ไมเคยมีหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

         (3) ไมเปนบริษัทท่ีควบเขากันกับบริษัทท่ีไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) หรือรับโอน
กิจการท้ังหมดหรือบางสวนจากบริษัทดังกลาว ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

         (4) ไมรับโอนกิจการท้ังหมดหรือบางสวนจากบริษัทท่ีไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) 
อยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได หากมีการรับ
โอนกิจการดังกลาว ใหถือวา บริษัทนั้นหมดสิทธิท่ีจะไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีมีการรับโอนกิจการ    
             ปุจฉา มีหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนอยางไร 
             วิสัชนา สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน อาจไดสิทธิประโยชนทางภาษเีงินไดนิติบุคคล โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
เวลา 3– 8 ป (Tax Holiday) แลวแตกิจการนั้นต้ังอยูในเขตสงเสริมการลงทุนใด (เขต 1 – 3) และสําหรับ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในเขต 3 อาจไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลงกึ่ง
หนึ่งเปนเวลา 5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลาไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล 
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วิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร  (มาตรา 14 ประกอบมาตรา 38 
แหงประมวลรัษฎากร) ซ่ึงไดกําหนดวิธีการเสียภาษเีงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากรไวหลายวิธีแลวแตกิจการที่กระทํา โดยเฉพาะการยืน่รายการประเมินตนเอง การหักภาษีเงิน
ได ณ ท่ีจาย และการตรวจสอบภาษีอากร จึงขอนํามาเปนประเดน็ ปุจฉา – วิสัชนา เกี่ยวกับวิธีการเสียภาษเีงิน
ไดนิติบุคคลดงันี้   

ปุจฉา วิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมีก่ีวิธีอะไรบาง  
วิสัชนา การเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลมี วิธี ดังนี้  
     1. การเสียภาษีโดยถูกหกัไว ณ ท่ีจาย  
     2. การเสียภาษีโดยการยืน่รายการประเมินตนเอง  
     3. การเสียภาษีโดยเจาพนักงานประเมินเรียกเก็บ 
     4. การเสียภาษีเงินไดแทน โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
     5. การเลือกเสียภาษ ี
ปุจฉา มีขอกําหนดเก่ียวกับการเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ท่ีจาย อยางไร  
วิสัชนา การเสียภาษีโดยถูกหกัไว ณ ท่ีจาย มี 2 กรณีคือ  
      1. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบกจิการในประเทศไทยอาจตองถูกหักภาษีเงนิ

ไดนติิบุคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร  สําหรับ
จํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจายดังกลาว ใหถือเปนเครดิตภาษใีนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีไดถูกหกัไว ณ ท่ีจายไวนัน้ 
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         (1) ภาษีเงินไดนติิบุคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีท่ีขายสินคา
หรือใหบริการใดๆ แก รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน อาทิ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารราชการสวนจังหวัด หรือองคการบริหารราชการสวนตําบล 
สวนราชการดงักลาวผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร จะคํานวณหกัภาษีเงินไดไว 
ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได   

         (2) ภาษีเงินไดนิตบุิคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีขาย
อสังหาริมทรัพยใหแก บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ซ่ึงขายอสังหาริมทรัพย ตองถูกหักภาษีเงินไดไว ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 1 เงินได โดยนําสงพนักงาน
เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียนสิทธิหริอนิติกรรมในขณะท่ีมีการจดทะเบียน พรอมกับการถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ี
จาย และคาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีดิน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใน
อัตรารอยละ 3.3 ของราคาท่ีดิน ตามแบบ ภ.ธ.40  

         (3) ภาษีเงินไดนติิบุคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีบริษัทหรือ
หางหุนสวนนติิบุคคลขายสินคาคาหรือใหบริการแกบริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ซ่ึง
ในบางกรณีรวมถึงการใหบริการแกบุคคล หางหุนสวนหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ซ่ึงไมมีหนาท่ีหกั
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายตามมาตรา 69 ทวิ และหรือมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากรดังกลาว อาจตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข และอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 144 และคําส่ัง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528  อาทิ เงินไดตามมาตรา 40(2)(3) แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณหกัภาษเีงิน
ได  ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 3.0  เงินไดตามมาตรา 40(7) หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ในสวนท่ีเปนเงินได
จากการจางทําของหรือบริการอ่ืน ใหคํานวณหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 3.0  เงินไดตามมาตรา 
40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 5.0 เงินไดตามมาตรา 
40(8) แหงประมวลรัษฎากร ในสวนท่ีเปนคาขนสงใหคํานวณหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1.0  
เปนตน  

     2. ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ตางประเทศ ตลอดจนกิจการของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนติิบุคคลอ่ืน
ท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศท่ีมิไดกระทํากิจการในประเทศไทย  แตไดรับเงินไดพึงประเมิน ตาม
มาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ท่ีจายจากหรือในประเทศไทย โดยผูจายเงินไดไมวาจะ
เปนบุคคลใดๆ บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ัง
กิจการของรัฐบาลหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศดงักลาว อาจตองถูกหักภาษไีว ณ ท่ีจาย ในอัตรารอย
ละ 15 หรือรอยละ 10 ของเงินได   

ปุจฉา มีขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการเสียภาษีเงินไดนติิบุคคลโดยการเยื่นรายการประเมนิตนเองอยางไร   
วิสัชนา การเสียภาษีเงินไดนติิบุคคล โดยการยื่นรายการประเมินตนเอง  
     1. สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบุิคคลท่ีเสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองยื่นแบบแสดงรายการ

และเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 คร้ัง คือ  
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         (1) ภาษีเงินไดนิตบุิคคลคร่ึงป โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของ
กําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวนัแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียจาก  

             (ก) ประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ีไดจากกจิการหรือเนื่องจากกจิการท่ีไดกระทํา
หรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ัวไปทั้งท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทยหรือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และกิจการรวมคา  

             (ข) ผลการดําเนินกจิการสําหรับรอบระยะเวลา  6  เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF: Bangkok International Banking 
Facility) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดติฟองซิเอร รวมท้ังบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหมีสอบทานงบการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 43) (มาตรา 67 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)     

         (2) ภาษเีงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนบั
แตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร) 

     2. สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพียงคร้ังเดียว โดยตองยื่นภายใน 150 วันนับแตวนัสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก  

         (1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ังกจิการท่ี
ดําเนินเปนทางคาหรือหากาํไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ ใหยืน่แบบ ภ.ง.ด.52  

         (2) มูลนธิิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายไดโดยใหยืน่แบบ ภ.ง.ด.55  
     3. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ  และมีหนาท่ีตอง

เสียภาษจีากฐานกําไรสุทธิ ไดจําหนาย เงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือท่ีถือไดวาเปนเงิน
กําไร ออกไปจากประเทศไทย โดยตองเสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ  10  ของเงินกําไร หรือเงินประเภทอ่ืน
ซ่ึงกันไวจากกาํไรที่จําหนายออกไปจากประเทศไทยดังกลาว โดยใหหกัภาษอีอกจากเงินท่ีจําหนายนั้น  
พรอมท้ังยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 สวน ข. ภายในเจ็ดวนั นับแตวนัท่ีจําหนาย หรือวันท่ีทราบแนชัดถึง
จํานวนเงินกําไรท่ีจําหนายในบางกรณี (มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)  

ปุจฉา มีขอกําหนดเบี้องตนเก่ียวกับการเสียภาษีโดยเจาพนักงานประเมินเรียกเก็บอยางไร  
วิสัชนา เพื่อใหการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปเปนโดยถูกตองและครบถัวน หรือมีสภาพบังคับตาม

เจตนารมณ จงึมีขอกําหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจท่ีจะประเมินเรียกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมท้ัง
เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  

ปุจฉา มีขอกําหนดเก่ียวกับการเสียภาษีเงนิไดแทนกันอยางไร   
วิสัชนา ใหโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคายาสูบทุกทอดท่ีซ้ือสินคา

จากโรงงานยาสูบ  โดยใหเสียภาษีแทนใหในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง ไมวาทอดใด ๆ และใน
อัตรารอยละ10 ของกําไรของผูขายปลีก ตามมาตรา 65 จัตวา แหงประมวลรัษฎากรประกอบดูกฎกระทรวง 
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ฉบับท่ี 158 (พ.ศ. 2526)  และนําภาษีดังกลาวไปชําระท่ีกองคลัง  กรมสรรพากร ภายในวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไป ภาษีท่ีเสียแทนดังกลาวใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี  

ปุจฉา มีขอกําหนดเก่ียวกับการเลือกเสียภาษีเงินไดอยางไร  
วิสัชนา  กรณีผูมีหนาท่ีเสียภาษเงินไดนติิบุคคลไดรับรางวัลสลากการกุศลงวดพิเศษท่ีคณะรัฐมนตรี

มีมติวาเปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  และยอมใหผูจายเงินไดหกัภาษีเงินได ณ ท่ีจายในอัตรา
รอยละ 1.0 ของรางวัล ก็ใหมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินไดเพียงเทาท่ีถูกหกัภาษเีงินได ณ ท่ีจายดังกลาว โดยไม
ขอรับเงินภาษท่ีีถูกหักไวนัน้คืนหรือไมขอเครดิตภาษีท่ีถูกหักไวนั้น ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
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หนังสือกรมสรรพากรเลขท่ี กค 0706/4327 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2547   
เร่ือง  ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการเสียภาษีของคนตางดาวท่ีเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย   
ขอกฎหมาย   มาตรา 65, มาตรา 65 ทว,ิ มาตรา 65 ตรี, มาตรา 66 วรรคสอง,   
ขอหารือ :  

กรณีบริษัท ก. ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศบริติชเวอรจินไอแลนด ไดยืน่คําขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 โดยขออนุญาต
ประกอบธุรกจิบริการรวบรวมขอมูลธุรกิจผานระบบประมวลขอมูลอิเล็คทรอนิคสใหสํานักงานใหญ เพื่อนํา 
ไปประมวลผลและปรับขอมูลลงในเว็บไซตเพื่อการเผยแพรแกสมาชิก และเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยว 
กับการใหบริการขอมูลการลงทุนใหมในเวบ็ไซตของสํานักงานใหญ รวมท้ังรายงานความเคล่ือนไหวทาง
ธุรกิจใหสํานกังานใหญทราบ โดยไมมีรายไดจากการประกอบธุรกจิในประเทศไทย กรณีดังกลาวบริษัทฯ 
จําเปนตองยืน่รายการเสียภาษีเงินไดและมีภาระตองเสียภาษีหรือไม   
แนววินจิฉัย :  

บริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ หากไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยมีหนาท่ีตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา 
66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร โดยตองคํานวณกําไรสุทธิตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน  
มาตรา 65 มาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร นอกจากนัน้กรณท่ีีบริษัทฯ ประกอบกจิการ
ขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร 
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หนังสือกรมสรรพากรเลขท่ี กค 0811(กม.07)/712 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2545   
เร่ือง  ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5   
ขอกฎหมาย  มาตรา 66 วรรคสอง, มาตรา 76 ทว,ิ มาตรา 65 ทว,ิ มาตรา 65 ตรี   
ขอหารือ :  

ขอหารือกรณกีารไมอนุมัติใหบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนติิบุคคลในอัตรารอยละ 5 ของยอด
รายรับกอนหกัรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหกัรายจายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 71(1) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี ้

1. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การขนสงระหวางประเทศท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
รายรับกอนหกัรายจายใด ๆ ดังนั้น การจะกําหนดคาใชจายสําหรับกจิการอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเกีย่วของกับ กิจการ
ขนสงจึงไมอาจกระทําได  

2. จากเหตุผลตาม (1) บริษัทฯ จึงเลือกท่ีจะชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 จาก
รายไดรวมของกิจการอ่ืน ๆ แทนท่ีจะชําระในอัตรารอยละ 3 ตามอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลของกิจการขนสง
ระหวางประเทศ 

3. กรณีท่ีเจาพนักงานประเมินไมสามารถคํานวณภาษีไดเนื่องจากขาดหลักฐานก็มีอํานาจ
ประเมินภาษีในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายรับกอนหักคาใชจายใด ๆ ดังนั้น เม่ือ บริษัทฯ ไมอาจคํานวณกําไร
สุทธิจากรายไดอ่ืน ๆ หลักการเดียวกันก็ควรจะนํามาใชในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลของรายไดอ่ืน ๆ ของ
บริษัทฯ ไดดวย  
แนววินจิฉัย :  

บริษัทฯ เปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ กระทํากิจการขนสงผาน
ประเทศตาง ๆ และมีรายไดประเภทอ่ืนจากการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองบินโดยสารของสาย
การบินอ่ืน คาท่ีพัก คาอาหาร และคาเคร่ืองดื่มของพนักงาน ซ่ึงไมเขาลักษณะเปนรายไดจากกิจการขนสง 
ดังนั้น รายไดดังกลาวจึงไมใชสวนหน่ึงของรายไดจากกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศหากแตถือเปน
กําไรจากธุรกจิ ฉะนั้น เม่ือสาขาในประเทศไทยของบริษัทฯ เปนผูใหบริการลูกคา จึงถือเปนกรณีท่ีบริษัทฯ 
ใหบริการผานสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ตามขอ 5 วรรค 2 แหงอนุสัญญาระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนฯ สาขาในประเทศไทยจึงตอง
นํารายไดดังกลาวมารวมคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ท้ังนี้ ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากรและขอ 7 วรรค 1 แหงอนุสัญญาฯ 
ดังกลาว การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ ใหคํานวณจากรายไดจากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการท่ีกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ มีปญหาในการเฉล่ียรายจายระหวางรายไดจากกจิการ
ขนสงและรายไดประเภทอ่ืน โดยไมมีหลักฐานท่ีจะนํามาพิสูจนรายจายได หากเจาพนักงานประเมินทําการ
ตรวจสอบและประเมินภาษเีงินไดนิติบุคคล รายจายท่ีเกดิข้ึนใหถือเปนรายจายตองหามท้ังหมดตามมาตรา 65 
ตรี แหงประมวลรัษฎากร แลวจึงนํามาถือเปนรายจายไดตามหลักเกณฑขอ 5 ของคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.
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13/2529 ฯ ลงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2529 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.21/2531 ฯ ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2531 กรณียังไมมีเหตุอันควรอนุมัติใหบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 ของ
ยอดรายรับกอนหักรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 71(1) 
แหงประมวลรัษฎากร และ คําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.78/2541 เร่ือง ขอบเขตการใชอํานาจตามมาตรา 71(1) 
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2541   
 
เลขตู : 65/31578   
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หนังสือกรมสรรพากรเลขท่ี กค 0811/ก.705 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2543   
เร่ือง  : ภาษีเงินไดนติิบุคคล กรณีแนวทางปฏิบัติในการชําระภาษีอากรของสํานักงานผูแทนนิติ 
 บุคคลตางประเทศ   
ขอกฎหมาย  : มาตรา 65 ตรี (13)   
ขอหารือ :  
 บริษัทลูกคาของทานจดทะเบียนเปนสํานกังานผูแทนของบริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย
ตางประเทศซ่ึงมีสํานักงานใหญอยูท่ีลอนดอน วัตถุประสงคของสํานักงานผูแทนเพือ่จัดหาแหลงซ้ือสินคาใน
ประเทศไทยใหสํานักงานใหญและรายงานความเคล่ือนไหวทางธุรกจิในประเทศไทยใหสํานกังานใหญทราบ 
ในการดําเนินกิจการของสํานักงานผูแทนนั้น คาใชจายตาง ๆ เชน คาเชา เงินเดือน คาโทรศัพท หรือคาใชจาย
อ่ืน ๆ สํานักงานใหญจะเปนผูโอนมาให นอกจากนี้สํานกังานผูแทนยังไดติดตอซ้ือสินคาประเภทน้าํตาลจาก
บริษัทในประเทศไทย แตการส่ังซ้ือ การชําระเงิน ตลอดจนการจัดหาบริษัทขนสงน้ําตาลสํานักงานใหญจะ
เปนผูกระทําการเองท้ังส้ินโดยไมผานสํานกังานผูแทน จึงหารือเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษแีละ
การจัดทําบัญชีของสํานักงานผูแทน ดังนี ้
 1. สํานักงานผูแทนมีหนาท่ีตองเสียภาษีอะไรบางและตองจัดทําบัญชีอยางไรบาง  
 2. การซ้ือและขายนํ้าตาล ถือเปนการซ้ือ - ขายของสํานักงานผูแทนหรือไม ถาใชตองปฏิบัติ
อยางไร  
 3. เงินท่ีไดรับจากสํานักงานใหญตองถือเปนรายไดเพื่อเสียภาษีหรือไม และคาใชจายในการ
ดําเนินการตาง ๆ ท่ีจายไป สํานักงานผูแทนตองถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือไม 
 4. สํานักงานผูแทนไดจายคาใชจายบางอยางแทนผูจัดการซ่ึงเปนชาวตางชาติ เชน คาเรียน
ภาษาไทย คาโทรศัพทระหวางประเทศซ่ึงเปนเลขหมายอยูท่ีบานพักของผูจัดการ ใชสําหรับติดตอสํานักงาน
ใหญแตมีบางสวนเปนการโทรสวนตัวซ่ึงแยกไมออก คาใชจายเหลานี้ถือเปนคาใชจายของสํานักงานผูแทน
ไดหรือไม และตองถือเปนเงินไดของผูจัดการเพ่ือนําไปรวมคํานวณเสียภาษีเงินไดดวยหรือไม  
 5. สํานักงานผูแทนไดจายคาขนสงในการสงออกแทนสํานักงานใหญไปจํานวนหนึง่ใหกับ
บริษัทผูขนสงน้ําตาล คาใชจายดังกลาวถือเปนคาใชจายของสํานักงานผูแทนไดหรือไม   
แนววินจิฉัย :  
 1. กรณีสํานักงานผูแทนท่ีกระทํากิจการในประเทศไทยโดยใหบริการตาง ๆ แกสํานักงาน
ใหญท่ีอยูตางประเทศนั้น มีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนกับสํานักงานภูมิภาคของบริษทัขามชาติซ่ึงมี
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการขอต้ังสํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติและการทํางานใน
สํานักงานดังกลาวไวแลว และกรมสรรพากรไดออกประกาศกรมสรรพากร เร่ือง ภาษีเงินได และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติท่ีกระทํากจิการในประเทศไทย เพื่อช้ีแจงและให
ถือเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัภาระและหนาท่ีในการเสียภาษีอากรของสํานักงานภูมิภาค และผูท่ีไดรับ
อนุญาตใหทํางานในสํานกังานดังกลาวจึงใหทานปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากรตามส่ิงท่ีสงมาดวย  
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 2. กรณีท่ีสํานักงานผูแทนติดตอซ้ือน้ําตาลใหกับสํานักงานใหญแตเพียงอยางเดยีวโดยการ
ส่ังซ้ือการชําระเงิน การจัดหาผูขนสง สํานักงานใหญเปนผูกระทําเองโดยตรงไปยังผูขายโดยไมผาน
สํานักงานผูแทน การซ้ือขายน้ําตาลในกรณีนี้ไมถือวาเปนการกระทําของสํานักงานผูแทนแตอยางใด  
 3. กรณีสํานักงานผูแทนไดจายคาขนสงในการสงออกน้ําตาลใหกับบริษัทผูขนสงแทน
สํานักงานใหญไปกอน หากตอมาสํานักงานใหญสงเงินมาใชคืน เงินคาขนสงท่ีจายไปเขาลักษณะเปนการทด
รองจายแทนสํานักงานใหญ มิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของสํานักงานผูแทน ดังนั้น 
สํานักงานผูแทนจะนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได ตองหามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหง
ประมวลรัษฎากร   
 
ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 3 


