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หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิติบุคคล
ชวงเวลาจากนีไ้ ปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เปนชวงเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได
นิติบุคคล (Corporate Income Tax) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2547 จึงขอนําหลักเกณฑเกีย่ วกับ
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลมาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนาดังนี้
ปุจฉา หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล กําหนดไวอยางไร
วิสัชนา หลักการทั่วไปของภาษีเงินไดนิติบคุ คลมีดังนี้
1. โดยทั่วไป ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บจาก กําไรสุทธิที่ไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได
กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หรือทีน่ ิยมเรียกกันโดยทัว่ ไปวา “กําไรสุทธิทางภาษีอากร” ดังนั้น ในกรณีทใี่ น
รอบระยะเวลาบัญชีใดมีผล “ขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร” จึงไมตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล นอกจากนี้บริษัท
หรือหางหุน สวนนิติบุคคลยังสามารถนําผลขาดทุนสุทธิดังกลาวไปถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีป
ถัดไปไดไมเกิน 5 ป ตามมาตรา 65 ตรี (12) และตามมาตรา 65 ตรี (19) แหงประมวลรัษฎากร ยังบัญญัติ
หามมิใหนํารายจายทีก่ ําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิทางเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย
2. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจัดเก็บเปนรายรอบระยะเวลาบัญชี ในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิจึงตองคํานึงไวเสมอวา รายไดและรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีใดตองถือเปนรายไดและรายจายของ
รอบระยะเวลาบัญชีปนั้นๆ
และรายจายตองเปนรายจายทั้งสิ้นเกี่ยวกับรายได
หรือเปนรายจายที่มี
ความสัมพันธกับรายไดตาม หลักการจับคูของรายจายกับรายได (Matching Principle)
รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปมีกําหนดเวลา 12 เดือน เวนแตกรณีเริ่มตั้งกิจการใหม หรือไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปลีย่ นแปลงวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี หรือกรณีเลิกกิจการ ควบ
กิจการหรือโอนกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีอาจมีกําหนดเวลานอยกวา 12 เดือนก็ได
3. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล เปนภาษีทางตรง (Direct Tax) ซึ่งผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษี
ที่ตนไดเสียไปยังบุคคลอื่น ฉะนั้น ตามมาตรา 65 ตรี (6) แหงประมวลรัษฎากร จึงบัญญัติหามมิใหนาํ คาภาษี
เงินไดนิติบุคคลมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ และในกรณีที่ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปใดมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย เกินกวาจํานวนภาษีที่ตองเสีย ใหมีสิทธิขอคืนภายใน 3 ป นับแต
วันสุดทายแหงปที่ถูกหักภาษีไว ณ ทีจ่ าย หรือภายใน 3 ป นับแตวนั สุดทายแหงกําหนดเวลายืน่ แบบแสดง
รายการภาษี แลวแตกรณี
4. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลเปนภาษีอากรประเมิน (Assessment Tax) ซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษี หรือ
ผูนําสงภาษีมหี นาที่ ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง ตามแบบทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด และภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อแสดงวา มีรายได หรือรายรับ และรายจายหรือเครดิตภาษีเปนจํานวนเทาใด และ
เมื่อไดคํานวณภาษีอากรตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กฎหมายกําหนด แลวคิดเปนจํานวนเงิน
ภาษีที่ตองชําระเปนจํานวนเทาใด และเพื่อใหการเสียภาษีอากรประเมินของผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูนําสงภาษี
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ดังกลาวมีความถูกตองครบถวน ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินความถูกตอง ซึ่งเรียกวา "การ
ประเมินโดยเจาพนักงาน"
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรประเมินยังกําหนดหนาที่อื่นที่ผูตอ งเสียภาษีอากร
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตองปฏิบัติการเพิ่มเติม ตลอดจนอํานาจเจาพนักงานประเมินกรณีตางๆ การขอคืน
ภาษีอากร การอุทธรณ และบทกําหนดโทษทางอาญาอีกดวย
5 หลักการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
(1) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหสาํ นักงานใหญนํา
รายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ทัง้ ที่ไดกระทําในประเทศไทย และหรือที่ไดกระทําในตางประเทศมา
รวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร ตามหลัก World
Wide Income (รายไดทเี่ กิดขึน้ ทั่วโลก) หรือหลักถิ่นที่อยู (Residence Rule)
(2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ใหนํารายได
เฉพาะที่เกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยเทานั้น มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ตามหลักแหลงเงินได (Source Rule)
6. การจัดเก็บภาษีเงินไดจากฐานกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร เฉพาะอยางยิ่งสําหรับการจัดเก็บ
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กําหนดจัดเก็บภาษีเงินไดเปน 2 ระดับ คือ
ระดับที่หนึ่ง จัดเก็บจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
และระดับที่สอง จัดเก็บจากเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน โดยถือเปน
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
ดังนั้น ในการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายของตางประเทศจึงตองจัดเก็บภาษีเงินไดสองระดับเชนเดียวกัน คือ ระดับแรก จัดเก็บจากกําไรสุทธิ
ที่ไดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการในประเทศไทย ในอัตรารอยละ 30 และระดับ
ที่สองกําหนดจัดเก็บจากการจําหนายเงินกําไรไปตางประเทศ ในอัตรารอยละ 10 ของเงินกําไรที่จําหนายไป
ตางประเทศอีกระดับหนึ่ง
อยางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีจากฐานกําไรสุทธิดงั กลาวมีความซ้ําซอน ในการจัดเก็บภาษีอยู
บาง ดังนั้น จึงกําหนดใหมกี ารขจัดความซ้ําซอนโดยการใหเครดิตภาษีในอัตราเทากับ จํานวนอัตราภาษีเงิน
ไดนติ ิบุคคลทีบ่ ริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลนั้นตองเสีย หารดวยผลตางของจํานวนหนึ่งรอยลบดวยอัตรา
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลนั้น ทัง้ นี้ สําหรับผูที่ไดรับเงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่เปนผูมีภมู ิลําเนาใน
ไทย หรือเปนผูอยูในไทยถึง 180 วันในปภาษี โดยใหนาํ เครดิตภาษีทไี่ ดรับไปถือเปนเงินไดพึงประเมินของผู
มีเงินไดดวย ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร และสําหรับความซ้ําซอนในการจัดเก็บภาษีจากกําไร
สุทธิของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ กระทําโดยการทําอนุสัญญา
วาดวยการขจัดความซ้ําซอนในการจัดเก็บภาษีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของตางประเทศนั้นๆ
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ
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ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล
บอยครั้งที่ไขปญหาไดรับคําถามวา
บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไมอยางไร
จึงขอนํามาเปน
ประเด็นปุจฉาวิสัชนาดังนี้
ปุจฉา
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคบที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คบทีต่ ั้งขึน้ ตาม
กฎหมายไทย
วิสัชนา ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังกลาวไดแก
1. บริษัทจํากัด หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดแก บริษัททั่วไป ไดแก บริษัทจํากัดที่มใิ ช บริษัทจดทะเบียน รวมทั้ง
ธนาคารพาณิชย และกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย และบริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทจด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. หางหุนสวนนิติบคุ คล ซึ่งตั้งขึ้นโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก หางหุนสวน
จํากัด หางหุนสวนสามัญนิตบิ ุคคล
3. “สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (Regional Operating Headquarters: ROH) ไดแก บริษัททีต่ ั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการใหบริการดานการบริหารหรือดานเทคนิค
หรือการใหบริการ
สนับสนุนแกวสิ าหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไมวาจะตั้งอยูใ นประเทศไทยหรือในตางประเทศ อีกอยาง
นอย 3 ประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545
ปุจฉา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลทีต่ ั้งขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศ มีหนาที่ตองเสียภาษี
เงินไดนิติบคุ คลในประเทศไทยในกรณีใด
วิสัชนา บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศ จะมีหนาที่เสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย ก็ตอเมื่อเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
1. บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น เขามากระทํากิจการในประเทศไทย (แหง
เดียวโดยเฉพาะ) เชน บริษทั เชลลแหงประเทศไทย จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ แตเขามาประกอบกิจการในประเทศไทยแหงเดียวโดยมิไดประกอบกิจการในประเทศอืน่ รวมทั้งใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (มาตรา 66 วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร)
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ หากไดรบั อนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา
66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร โดยตองคํานวณกําไรสุทธิตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่กําหนดไวใน
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มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร นอกจากนัน้ กรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ
ขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/4327 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547)
2. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศที่กระทํากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย
(มาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร) และกิจการที่ทําในประเทศไทยดังกลาว เปนกิจการอืน่ ใดที่มิใช
กิจการขนสงระหวางประเทศ เชน กิจการธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ กิจการประกันภัย กิจการ
อุตสาหกรรมผลิตสินคา กิจการโรงแรม กิจการใหคําปรึกษา หรือสํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติ
3. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น กระทํากิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย
และกิจการที่ทาํ นั้นเปน กิจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร) เชน กิจการสายการ
บินและกิจการสายการเดินเรือระหวางประเทศ เปนตน
4. บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตางประเทศนัน้ มิไดเขามากระทํากิจการในประเทศไทย
โดยตรง หากแตมีลูกจาง หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปน
เหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ใหถือวา บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวนั้น
ประกอบกิจการในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ วรรคแรก แหงประมวลรัษฎากร) เชน ทําการแทนหรือทํา
การติดตอโดยการตกลงทําสัญญาแทน หรือการเปนตัวเชื่อมใหผูซื้อและผูขายติดตอกัน
5. บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตางประเทศนั้น มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แต
ไดรับเงินพึงประเมิน ตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ทีจ่ ายจากหรือในประเทศ
ไทย (มาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร)
ทั้งนี้ บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ใหหมายความรวถึง
กิจการที่ดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรในประเทศไทย โดยรัฐบาลตางประเทศ
องคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอืน่ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ดวย
ปุจฉา กิจการรวมคา (Joint Venture) มีลักษณะอยางไร
วิสัชนา กิจการรวมคา ไดแก กิจการที่ดําเนินรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง
1. บริษัท กับ บริษัท
2. บริษัท กับ หางหุนสวนนิติบุคคล
3. หางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุน สวนนิติบุคคล
4. บริษัทและหรือหางหุน สวนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา
5. บริษัทและหรือหางหุน สวนนิติบุคคล กับ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
6. บริษัทและหรือหางหุน สวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนสามัญ
7. บริษัทและหรือหางหุน สวนนิติบุคคล กับ นิติบุคคลอื่น
โดยทั่วไปกิจการรวมคาไมถือเปนบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล โดยถือเปนหางหุนสวน ตาม
มาตรา 1012 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตในทางภาษีอากร ถือวากิจการรวมคาเปน "บริษัท
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หรือหางหุนสวนนิติบคุ คล" ซึ่งถือเปนหนวยทางภาษีอากร แยกตางหากจากผูเขารวมคาแตละราย จึงตองมี
และใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเพื่อการปฏิบัติการทางภาษีอากรในนามของกิจการรวมคา
ปุจฉา มูลนิธิหรือสมาคมตองมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลหรือไมอยางไร
วิสัชนา มูลนิธิหรือสมาคมที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมที้ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ซึ่งประกอบกิจการซึ่งมีรายได
แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปนองคการกุศลสาธารณะตาม มาตรา 47(7) (ข)
แหงประมวลรัษฎากร

กิจการรวมคากับ Consortium
กิจการรวมคา หรือ Joint Venture เปนรูปแบบหนึ่งของการเขารวมดําเนินการของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบคุ คลกับบุคคลอื่น ในอันทีจ่ ะแสวงหากําไรมาเพื่อแบงปนกัน ซึ่งในทางภาษีอากร โดยเฉพาะ
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งอากรแสตมปถือเปนหนวยทางภาษีอากร
(Tax Entity) แยกตางหากจากผูเขารวมคาแตละราย และมีสิทธิและหนาที่ทางภาษีอากรเชนเดียวกับหนวงทาง
ภาษีอากรในกรณีอื่นๆ จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา "กิจการรวมคา” ในทางภาษีอากรมีลักษณะอยางไร
วิสัชนา ในทางภาษีอากร กําหนดให “กิจการรวมคา” เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามนัย
มาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้
1. กิจการรวมคา ไดแก กิจการที่ดําเนินรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง (1) บริษัท กับ
บริษัท (2) บริษัท กับ หางหุน สวนนิติบุคคล (3) หางหุนสวนนิติบุคคล กับ หางหุนสวนนิติบุคคล (4) บริษัท
และหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล กับ บุคคลธรรมดา (5) บริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล กับ คณะบุคคล
ที่มิใชนิติบุคคล (6) บริษัทและหรือหางหุน สวนนิติบุคคล กับ หางหุน สวนสามัญ หรือ (7) บริษทั และหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล กับ นิติบุคคลอื่น
2. กิจการรวมคาถือเปนหางหุน สวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับทางราชการ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ทั้งนีต้ ามนัยมาตรา 1012 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งอาจ
จําแนกลักษณะของกิจการรวมคาในความหมายทางธุรกิจทั่วไปไดดังนี้
(1) ตองมีการลงทุนรวมกันระหวางบุคคลตามขอ 1 ซึ่งจะสังเกตไดวา บุคคลที่เปนแกนในการ
รวมคา ตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไมวาจะเปนบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งมีหนาที่ตอง
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูเปนปกติแลว
(2) ตองดําเนินกิจการรวมกันในนามของกิจการรวมคาโดยไมมกี ารแบงแยก ซึ่งผูเขารวมคาทุก
คนตองรับผิดในบรรดาหนีท้ ี่เกิดขึ้นในนามของกิจการรวมคา ตอบุคคลภายนอกโดยไมจํากัดจํานวน
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(3) ตองมีวัตถุประสงคที่จะแบงปนผลกําไร เชน บริษัท ก. และหางหุนสวนจํากัด ข. ไดรวมกัน
ลงทุนซื้อที่ดินแลวขายไป เขาลักษณะเปนกิจการรวมคา จะแยกนําสวนแบงกําไรไปเสียภาษีไมได แตตองนํา
เงินไดจากการขายที่ดินนัน้ มาเสียภาษีในนามของกิจการรวมคา
ปุจฉา กรณีบริษัทฯ ไดรวมกับบริษัทอื่นอีก 2 บริษัททําสัญญาใหบริการแกหนวยราชการในลักษณะ
เปนที่ปรึกษาโดยรวมกันทําขอเสนอแผนการดําเนินงานในโครงการเดียวกัน เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทถูกคัดเลือก
จาก Short List ของหนวยราชการคูสัญญา โดยมีขอเท็จจริงวา (1) ในเอกสารเสนอของสามบริษัท มีการ
แบงแยกงานของแตละบริษทั โดยชัดเจน (2) ทั้งสามบริษัทไมมีการตกลงวาจะนําผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
ทํางานตามสัญญานี้ มาแบงกัน เพราะตางคนตางทํางานโดยใชทรัพยสินของแตละบริษัท และบริษทั ทั้งสาม
ไมมีความประสงคจะเขาเปนกิจการรวมคาระหวางกัน (3) ในการทําสัญญาไมไดระบุในสัญญาวาทั้ง สาม
บริษัทเปนกิจการรวมคา เพียงแตมีการลงนามพรอมกันทั้งสามบริษทั ที่จะเปนคูส ัญญากับหนวยราชการนั้น
และ (4) เมื่อทํางานเสร็จแตละชวงงานทัง้ สามบริษัทตางออกใบแจงหนี้และใบเสร็จรับเงินในสวนงานของตน
ใหแกหนวยราชการคูสัญญา และหนวยราชการนัน้ ก็จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแกสาม
บริษัทตามจํานวนเงินที่จายใหแตละบริษัท เขาลักษณะเปนกิจการรวมคาหรือไม
วิสัชนา การที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นอีก 2 บริษัททําสัญญาเปนที่ปรึกษารวมกัน กับสวนราชการโดย
การดําเนินการตามสัญญาดังกลาวของแตละบริษัทไดแบงแยกการทํางานอยางชัดเจน และไมไดตกลงเขารวม
ทุนดวยกัน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสิน แรงงาน หรือเทคโนโลยี หรือรวมกันในผลกําไรหรือขาดทุนอันพึงได
ตามสัญญาที่กระทํารวมกันกับสวนราชการคูสัญญาหรือไมไดระบุไวในสัญญาจางวาทั้งสามบริษัทเปน
กิจการรวมคา
และไมไดรับคาตอบแทนตามสัญญารวมกันเนื่องจากสัญญาไดแบงงานและคาตอบแทน
ระหวางกันไวอยางชัดเจน โดยตางก็ออกใบแจงหนีแ้ ละใบเสร็จรับเงินในเฉพาะสวนของแตละบริษัทนั้นไม
เขาลักษณะเปนกิจการรวมคาตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร แตอยางใด เขาลักษณะเปนกิจการ
Consortium เพราะไมเขาเงือ่ นไขกิจการรวมคา กลาวคือ ไมมีการลงทุนรวมกัน แมจะลงนามในสัญญา
รวมกัน แตกแ็ บงงานกันทําตามสวน และไมมีวัตถุประสงคที่จะแบงปนผลกําไร
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ขอเปรียบเทียบระหวางกิจการรวมคากับกิจการ Consortium
รายการ
กิจการรวมคา
กิจการ Consortium
มีการลงทุนรวมกันระหวางผูเขารวมคา
มีการดําเนินกิจการรวมกันโดยไมมีการ
การแบงแยก
3. วัตถุประสงคที่จะแบงปนผล กําหนดไวโดยชัดแจงตามหลักเกณฑ
กําไร
ของกฎหมายหางหุนสวน
4. ความรับผิดในหนี้ของกิจการ ไมจํากัดจํานวนตามประมวลกฎหมาย
ตอบุคคลภายนอก
แพงและพาณิชย
5. ความเปนหนวยทางภาษีอากร ถือเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร ตองมีและใชเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร และมีหนาที่
ทางภาษีอากรเชนเดียวกับบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล เชน การเสียภาษีเงินได
การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ฯลฯ
6. การจดทะเบียนนิติบุคคล
ไมตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
7. สถานภาพตาม ปพพ.
ถือเปนหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติ
บุคคล
8. หนาที่จัดทําบัญชีตามกฎหมาย มีหนาที่จัดทําบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
วาดวยการบัญชี
บัญชีที่เริ่มตั้งแต 10 ส.ค.2543 เปนตนไป
1. การรวมทุน
2. การดําเนินกิจการ

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

ไมมีการรวมทุนกัน
แบงงานกันทําตามสวนที่ตกลงกันโดย
ชัดแจง
ไมมี
เชนเดียวกับตามขอตกลงในสัญญา
ไมเปนหนวยทางภาษีอากร ผูดําเนินกิจ
การ ตางฝายตางเสียภาษีเงินได และถูก
หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในสวนของตน
เทานั้น

เชนเดียวกัน
ไมถือเปนหางหุนสวนสามัญ
ไมมีหนาที่จัดทําบัญชีเพราะไมเปนหนวย
ทางภาษีอากร หรือหนวยธุรกิจ
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นิติบุคคลที่ไมมหี นาที่เสียภาษีเงินได
ประเด็นความรูเบื้องตนเกีย่ วกับภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกประเด็นหนึ่งที่ไขปญหาไดรับคําถาม
บอยครั้งวา มีนิติบุคคลใดบางที่ไมมีหนาที่ตองเสียงภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงขอนํามา
เปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา นิติบุคคลใดบางทีไ่ มมหี นาที่เสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล
วิสัชนา ดังทีไ่ ดทราบแลววาบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
ตองเปนไปตามนิยามศัพทคาํ วา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล” ตามนัยมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
ซึ่งบัญญัติวา
"บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง
(1) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
(2) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการทีด่ าํ เนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวางบริษัทกับ
บริษัท บริษัทกับหางหุน สวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิตบิ ุคคลกับหางหุนสวนนิติบคุ คล หรือระหวางบริษัท
และหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติ
บุคคลอื่น
(3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ดังนั้น สําหรับนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตามนิยามศัพทดังไดกลาวขางตน จึงมิใชบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร และไมมหี นาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบคุ คล ทั้งนี้ เวนแตอธิบดี
กรมสรรพากรจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เพราะฉะนั้น เมือ่ นิติบุคคล
เหลานี้มีเงินได ก็จะไมตองนําเงินไดไปคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และไมตองถูกหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย แตอยางใด
นิติบุคคลที่ไมตองเสียภาษีเงินได ไดแก
1. องคการของรัฐบาลไทย
"องคการของรัฐบาล หมายความวา องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวย การจัดตั้งองคการ
ของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย" (มาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร)
จากบทบัญญัติดังกลาว อาจจําแนกองคการของรัฐบาลไดดังนี้
1.1 องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หมายถึง สวนราชการ
ทั้งหลาย ซึ่งไดแก กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ
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1.2 กิจการของรัฐตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งกิจการนัน้
(1) องคการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
(2) รัฐวิสาหกิจที่ไมมีสถานะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล เชน การรถไฟแหง
ประเทศไทย องคการทหารผานศึก การไฟฟา
1.3 หนวยงานธุรกิจทีร่ ัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคล เชน สถานานุเคราะหของ
กรุงเทพมหานคร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง องคการคาของคุรุสภา นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการของ
สวนราชการตางๆ
ก็อนุโลมใหเปนหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย
เชนเดียวกัน
2. วัดวาอาราม ไมวาในศาสนาใด ซึ่งมีสภาพเปนนิติบุคคล แตสําหรับสํานักสงฆไมถือเปนนิติ
บุคคล แตก็อาจไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะเปนกิจการเพื่อศาสนา
3. สภากาชาดไทย
4. สหกรณ ไมวาจะเปนสหกรณรานคา หรือสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณการเกษตร
อนึ่ง สําหรับกลุมเกษตรกรถือเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งมิใชสหกรณ ดังนั้น หากมีเงิน
ไดพึงประเมินก็อาจตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
5. นิติบคุ คลที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายอื่นใด เชน นิตบิ ุคคลตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาทนายความ สภาสตรีสงเคราะหแหงประเทศ
ไทย สภาวิชาชีพบัญชี ฯลฯ
6. มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดใหเปนองคการกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมที่
เมื่อบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนติ ิบุคคลบริจาคเงินให สามารถนําเงินบริจาคไปคํานวณหัก
ลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจริงตามหลักฐานใบรับ แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดหลังจากหักคาใชจาย
และคาลดหยอนอยางอื่นแลว
อนึ่ง สําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศนั้น ถือเปนนิติบุคคลอื่น
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของคางประเทศ
ซึ่งหากมูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
ดังกลาวเขามาประกอบกิจการในประเทศไทย
ตองเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากรเสมอ
7. รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แตมิไดดําเนินกิจการเปนทางคาหรือหากําไร เชน สถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ เชน องคการยูเนสโก WHO
พบกันใหมสัปดาหครับ
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เงินไดที่ตอ งเสียภาษีไดนิติบคุ คล
การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น ใหคํานวณจากเงินไดที่ใชเปนฐานในการคํานวณภาษี คูณดวย
อัตราภาษีที่กําหนด ซึ่งไดกลาวแลววา เงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลหรือฐานภาษีเงินไดนติ ิบุคคลนั้น
โดยทั่วไปไดแกกําไรสุทธิที่คํานวณตามเงือ่ นไขที่กําหนดหรือ "กําไรสุทธิทางภาษีอากร" แตในบางกรณีการ
คํานวณกําไรสุทธิอาจเปนไปไดยาก หรือไมอาจเปนไปได ฉะนัน้ เพื่อความเปนธรรมและอุดชองโหวในการ
จัดเก็บภาษีเงินได จึงไดมขี อกําหนดใหจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินไดหรือฐานภาษีตางๆ โดยจัดเก็บ
ในอัตราที่แตกตางกัน จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนาดังนี้
ปุจฉา ฐานภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลแบงออกเปนกี่ฐาน อะไรบาง
วิสัชนา ฐานภาษีเงินไดนิติบคุ คลแบงออกเปน 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 กําไรสุทธิที่ใชเปนฐานในการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบุคคลมีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา ฐานกําไรสุทธิ เปนฐานภาษีที่สาํ คัญที่สุดและจัดเก็บภาษีไดมากที่สุดในบรรดาฐานภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล โดยทั่วไป กําไรสุทธิที่ใชเปนฐานในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก “กําไรสุทธิทางภาษี
อากร” เปนกําไรสุทธิที่คํานวณไดจากรายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
โดยรับรูรายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร (มาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร)
อยางไรก็ตามสําหรับบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลบางประเภทอาจตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลครึ่งปจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการทีไดกระทําในรอบ
ระยะเวลาหกเดือนแรกและที่จะกระทําในระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลาบัญชี
ตารางสรุปบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลครึ่งป
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ประมาณการกําไรสุทธิ กําไรสุทธิตามจริง
1. บริษัทหรือหางฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(1) กรณีทั่วไป
√
(2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สถาบันการเงิน และบริษัทหรือ
หางฯ ที่ไดรับอนุมัติใหมีผูสอบทานงบการเงิน
√
2. บริษัทหรือหางฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
(1) กรณีทั่วไป
√
(2) สถาบันการเงิน
√
3. กิจการรวมคา
√
4. กิจการที่ไดรับอนุมัติใหมีผูสอบทานงบการเงิน
√
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ปุจฉา การจัดเก็บภาษิเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไร
หรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรมีหลักเกณฑทั่วไปอยางไร
วิสัชนา บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีม่ ีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไร
หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมีหนาที่ตองเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ ซึ่งกระทําการจําหนายเงินได
ดังกลาวหลังจากเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิแลวออกไปจากประเทศไทย โดยกําหนดใหเสีย
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลในอัตรารอยละ 10 ของเงินได และใหหักภาษีเงินไดดังกลาวออกจากเงินทีจ่ ําหนายนัน้
(มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)
การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนายเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือ
ที่ถือไดวาเปนเงินกําไรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศอาจแสดง
เปนแผนผังไดดังนี้
ประเทศไทย

เขามาตั้งสาขาในประเทศไทย ตาม
มาตรา 66

ตางประเทศ

ประกอบกิจการผานลูกจาง ผูทําการ
แทน ผูทําการติดตอตามมาตรา 76 ทวิ

ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชกิจการ
ขนสงระหวางประเทศ
กําไรสุทธิ: NP
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30% NP

ภ.ง.ด.50,51

กําไรสะสม

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

บริษัท/หางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ
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ปุจฉา การจัดเก็บภาษิเงินไดนิติบุคคลจากฐานรายไดกอนหักรายจายใดๆ มีหลักเกณฑทั่วไปอยางไร
วิสัชนา ฐานภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจากยอดขายหรือยอดรายรับกอนหักรายจายใดๆ จากการกระทํา
กิจการในรอบระยะเวลาบัญชี แบงออกไดเปน 4 กรณีดังนี้
1. กรณีทบี่ ริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ รวมทั้งกิจการของ
รัฐบาลตางประเทศ ฯลฯ ที่ประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศในประเทศไทยนั้น ใหเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากฐานรายไดกอนหักรายจายใด ๆ ในอัตราตามมาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร ดังนี้
(1) รอยละ 3 ของคาโดยสาร คาธรรมเนียม หรือประโยชนอนื่ ใดที่เรียกเก็บในประเทศไทย
กอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารจากประเทศไทย
(2) รอยละ 3 ของคาระวาง คาธรรมเนียม หรือประโยชนอื่นใด ที่เรียกเก็บไมวาในหรือนอก
ประเทศไทยกอนหักรายจายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทย
การเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และเขามาประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยกิจการทีก่ ระทําเปนกิจการขนสงระหวางประเทศ อาจแสดงเปนแผนผังไดดังนี้
ประเทศไทย

เขามาตั้งสาขาในประเทศไทย ตาม
มาตรา 66

ตางประเทศ

ประกอบกิจการผานลูกจาง ผูทําการ
แทน ผูทําการติดตอตามมาตรา 76 ทวิ

บริษัท/หางหุนสวนนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศ

ประกอบกิจการขนสงระหวาง
ประเทศ
3% ของคาโดยสารที่เรียกเก็บใน
ประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ
3% ของคาระวางเนื่องจากการขน
ของออกจากประเทศไทยไมวา
เรียกเก็บในประไทยหรือไม

ภ.ง.ด.52

ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการจําหนาย
เงินกําไรไปตางประเทศ ตามมาตรา 70 ทวิ

2. กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลใดไมยนื่ รายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคล หรือไมไดทาํ บัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน รวมทัง้ บัญชีพิเศษแสดงการหัก
ภาษี ณ ที่จาย หรือบัญชีอื่นใด ในรอบระยะเวลาบัญชีใด หรือจัดทําไมครบตามที่กําหนดไวในมาตรา 17 และ
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มาตรา 68 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร หรือไมนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นไปใหเจาพนักงานประเมินทํา
การไตสวนตามหมายเรียกทีอ่ อกตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 23 แหงประมวลรัษฎากร ใหเจาพนักงานประเมิน
มีอํานาจประเมินภาษีในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายรับกอนหักรายจายใดๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใดๆ
ของรอบระยะเวลาบัญชีแลวแตอยางใดจะมากกวา ตามมาตรา 71(1) แหงประมวลรัษฎากร (ดูคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ป.78/2541 ประกอบ)
3. กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตางประเทศ รวมทั้งกิจการที่ดําเนินเปนทางคาหรือหา
กําไรโดย รัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศทีก่ ระทํากิจการทั้งในประเทศอื่นๆ และในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวล
รัษฎากร หรือมีลูกจางหรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปน
เหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศไทย ซึ่งกฎหมายใหถอื วาการกระทําดังกลาวเปนการประกอบ
กิจการในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยปกติกิจการดังกลาวมีหนาที่ตอ งคํานวณ
และเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ แตถาไมสามารถคํานวณกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทํา
ในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีไดโดยความเห็นชอบของสรรพากร ผูประกอบกิจการดังกลาว อาจขอ
เสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 5 ของยอดเงินไดกอนหักรายจายใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี
ในทางปฏิบัติ กรมสรรพากรยินยอมใหแกเฉพาะบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล หรือกิจการ
ของรัฐบาลตางประเทศ ฯลฯ ที่ประกอบกิจการการขนสงระหวางประเทศในประเทศไทย แตมรี ายไดอยาง
อื่นที่ไมใชรายไดจากการขนสงระหวางประเทศ เชน รายไดดอกเบีย้ เงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน คาขายกระเปา
เดินทาง เปนตน ซึ่งรายไดดงั กลาวโดยทัว่ ไปตองคํานวณและเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ แตยอมใหเสียภาษี
เงินไดในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายไดดังกลาวในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลตางประเทศ รวมทั้งกิจการของรัฐบาลตางประเทศอื่นใดไมอาจปฏิบัติเชนที่กลาวได ตองคํานวณและ
เสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิเทานั้น อยางไรก็ตาม กรมสรรพากรไดวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณ
กําไร ตามขอ 5 แหงคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.13/2529 วา หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว ไมมี
หลักฐานพิสูจนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิก็ใหถือวา มีรายจายไดเทากับอัตราคาใชจายเปนการเหมา
สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
4. กรณีมูลนิธิหรือสมาคมที่มิใชองคการกุศลสาธารณะ ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได ใหนําเงินได
จากการประกอบกิจการไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากยอดรายไดกอนหักรายจายใดๆ
ในรอบระยะเวลา
บัญชี ในอัตรารอยละ 10 ของยอดรายไดสวนที่มิใชเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร
และอัตรารอยละ 2 ของยอดรายไดสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินไดที่เปน คาลงทะเบียน คาบํารุงที่ไดรับจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสนิ ที่
ไดจากการบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา ซึ่งไดรับยกเวนตามมาตรา 65 ทวิ (13) แหงประมวลรัษฎากร
ปุจฉา การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6)
แหงประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑทั่วไปอยางไร
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วิสัชนา กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร
ที่จายจากหรือในประเทศไทย ตองมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยใหผูจายเงินไดมีหนาทีห่ ักภาษี ณ ที่
จายในอัตรา ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
1. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ที่มิใช
เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไร ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 สําหรับดอกเบื้ยเงินกูยืม
ที่กิจการวิเทศธนกิจเปนผูจาย ใหอัตราลงเหลือรอยละ 10 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537
2. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แหงประมวลรัษฎากร หรือเงินปนผลหรือ
เงินสวนแบงของกําไร ใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10
3. กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะเงินไดจากการ
ใหเชาเรือเดินทะเลในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซึ่งการเชาเรือนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี โดยใหคํานวณหักภาษี ณ ที่จา ย ในอัตรารอยละ 1 ทั้งนี้ เฉพาะคาเชาที่มีการจาย
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539
และระหวางวันที่ 23 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2547
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ
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อัตราภาษีไดนิติบุคคลสําหรับฐานกําไรสุทธิ
ในปจจุบนั อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิมีหลายอัตราแตกตางกันไปในแตละประเภท
กิจการ ไมวาจะเปนบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่เปนวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอม บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) กิจการ
รวมคา บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา
– วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลจากฐานกําไรสุทธิแบงออกเปนกี่อัตรา อะไรบาง
วิสัชนา อัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจากฐานกําไรสุทธิแบงออกเปน 4 ฐานดังนี้
1. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดเก็บในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
2. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการ SMEs
3. อัตราภาษีเงินไดนิติบคุ คลสําหรับกิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) และสํานักงานปฏิบัตกิ าร
ภูมิภาค (ROH)
4. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียน
5. อัตราภาษีเงินไดนิติบคุ คลสําหรับสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับสงเสริมการ
ลงทุน (BOI)
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลทั่วไปทีก่ ําหนดจัดเก็บในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิมีหลักเกณฑ
อยางไร
วิสัชนา สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535 เปนตนมา ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกําหนดใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลโดยทั่วไปตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ ซึ่งประกอบดวย
1. บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกวา 5 ลานบาท โดยประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชกิจการวิเทศธนกิจ
(BIBF) และกิจการสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH: Regional Operating Headquarter)
2. บริษัทหรือหาหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยประกอบกิจการอื่นใดที่มใิ ชกิจการวิเทศธนกิจและกิจการขนสงระหวางประเทศ
3. กิจการทีด่ ําเนินเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ
หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ โดยประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชกจิ การวิเทศธนกิจ
และกิจการขนสงระหวางประเทศ
4. กิจการรวมคา (Joint Venture)
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลสําหรับกิจการ SMEs มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา กิจการ SMEs ในที่นี้ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินกวาหาลานบาท ใหไดรับการลด
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อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิลงคงจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี้
1. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2545 ดังนี้
(1) รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท
(2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท
2. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 431) พ.ศ.2548 ดังนี้
(1) รอยละ 15 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท
(2) รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท
3. สําหรับกําไรสุทธิในสวนที่เกินสามลานบาท ใหยังคงเสียในอัตรารอยละ 30 ตามปกติ
ปุจฉา
สําหรับกิจการวิเทศธนกิจมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดนิติบคุ คลไว
อยางไร
วิสัชนา ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไดจากการประกอบกิจการวิเทศธน
กิจ (BIBF: Bangkok International Banking Facility) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบ
กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2535 หรือที่จะมีการแกไขเพิม่ เติมตอไป
และตามหลักเกณฑ
วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับ
ที่ 47)) ลงเหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธิดังกลาว โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 10 ตุลาคม 253 เปนตนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2535
ปุจฉา สําหรับกิจการสํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค มีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลไวอยางไร
วิสัชนา ไดมกี ารตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 เพื่อลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจากฐานกําไรสุทธิลงเหลือรอยละ
10 ใหแก “สํานักงานปฏิบตั กิ ารภูมิภาค” ทั้งนี้ โดยใหมผี ลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2545 เปนตนไป
“สํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค” หมายความวา บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบ
กิจการใหบริการดานการบริหารหรือดานเทคนิค หรือการใหบริการสนับสนุนแกวสิ าหกิจในเครือหรือสาขา
ของตน ไมวา จะตั้งอยูใ นประเทศไทยหรือในตางประเทศ โดยการใหบริการสนับสนุนในเรื่อง (1) การ
บริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ (2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน
(3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (4) การสนับสนุนดานเทคนิค (5) การสงเสริมดานการตลาดและการขาย (6)
การบริหารดานงานบุคคลและการฝกอบรมในภูมภิ าค (7) การใหคําปรึกษาดานการเงิน (8) การวิเคราะหและ
วิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน (8) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ (10) การใหบริการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
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“วิสาหกิจในเครือ” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ
สํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าค ในลักษณะดังตอไปนี้
(ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งถือหุนในสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหาของทุนทั้งหมด
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคถือหุน หรือเปนหุน สวน
ไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของทุนทั้งหมด
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตาม (1) ถือหุน
หรือเปนหุน สวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของทุนทั้งหมด
(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งมีอํานาจควบคุมกิจการหรือกํากับดูแลการดําเนินงาน
และการบริหารงานของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คล ซึ่งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีอํานาจควบคุมกิจการ
หรือกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงาน
(ฉ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลซึ่งบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลตาม (4) มีอํานาจ
ควบคุมกิจการหรือกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงาน
(2) ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิลงเหลืออัตรารอยละ 10.0 ของกําไรสุทธิ
ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค สําหรับรายไดดังตอไปนี้
(ก) รายไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าคแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา
ตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(ข) ดอกเบี้ยทีไ่ ดรบั จากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกูยืมทีส่ าํ นักงานปฏิบัติการภูมภิ าคไดกูมาเพื่อใหกูยืมตอ
(ค) คาสิทธิที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เฉพาะคาสิทธิที่เกิดจากผลการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคทีก่ ระทําขึ้นในประเทศไทย
บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลทีเ่ กี่ยวของตาม (ค) หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่นําผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคไปใชในการผลิตสินคาหรือ
ใหบริการแกสํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค
(3) ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหแกสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค สําหรับเงินไดพึงประเมิน
ที่เปนเงินปนผลที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ
(4) สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะไดรับสิทธิตาม (2) และ (3) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) มีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของแตละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป
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(ข) มีการใหบริการแกวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ หรือสาขาของตนในตางประเทศ
อยางนอยสามประเทศ
(ค) มีรายไดรายไดจากการใหบริการของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าคแกวิสาหกิจในเครือ
หรือสาขาตางประเทศของสํานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค และคาสิทธิที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขา
ตางประเทศของสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
เฉพาะคาสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าคที่กระทําขึน้ ใน
ประเทศไทย ที่จายจากหรือในตางประเทศรวมกันไมนอ ยกวารอยละหาสิบของรายไดทั้งหมด เวนแตภายใน
เวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีแรกนับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่จดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคตาม
(4) อาจมีรายไดดังกลาวไมถึงรอยละหาสิบก็ไดแตตองไมนอยกวาหนึง่ ในสามของรายไดทั้งหมด กรณีมีเหตุ
สุดวิสัยอันมิใชความผิดของสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าคหรือมีเหตุจําเปนอยางยิ่ง ใหอธิบดีกรมสรรพากรมี
อํานาจพิจารณาผอนผันใหนอ ยกวาอัตรารอยละที่กําหนดดังกลาวได
แตใหผอนผันไดเพียงหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
(ง) ไดจดแจงการเปนสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าคตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอืน่ ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(5) ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เปนเงินปนผลที่ไดรับ
จากสํานักงานปฏิบัติการภูมภิ าค เฉพาะทีจ่ า ยจากกําไรสุทธิอันเกิดจากรายไดตาม (2)
ปุจฉา
มีหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลการประกอบธุรกรรมซื้อและขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงในทะเลอยางไร
วิสัชนา เพื่อสงเสริมใหมีการประกอบธุรกรรมซื้อและขายน้ํามันเชื้อเพลิงในทะเล ไดมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 426) พ.ศ. 2547 ลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให
คาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะเพือ่ การนําเขาและสงออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหวางเขต
ปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรลงเหลือ 10% ของกําไรสุทธิ โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป ทั้งนี้ สําหรับรายไดจากการประกอบ
ธุรกรรมการซื้อและขายน้ํามันเชื้อเพลิง ที่มจี ํานวนไมนอยกวาสองพันลานบาทตอปในกรณีดังตอไปนี้
1. การซื้อและการขายน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการนําเขาและสงออกไปนอกราชอาณาจักรในเขต
ปลอดอากร หรือระหวางเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
2. การซื้อและการขายน้าํ มันเชื้อเพลิงที่อยูนอกราชอาณาจักร และไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร
ทั้งนี้
ใหรวมถึงรายไดจากการซื้อและขายน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีดงั กลาวตามสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดวย
อนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตทีจ่ ะไดรับสิทธิตามมาตรา 3 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
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1. เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในวันสุดทายของแตละ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป
2. มีคาใชจา ยในการดําเนินงานในประเทศไทยไมนอยกวาหาลานบาทตอปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
3. ไดจดแจงการเปนผูไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
ปุจฉา อัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพย มีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา เพื่อเปนการจูงใจใหบริษัทนําหลักทรัพยที่ไดออกไวไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และเพื่อ
กระตุนใหเกิดการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544) ดังนี้
1. ลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล สําหรับกําไรสุทธิขอบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน
อยูกอนวันที่ 6 กันยายน 2544 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา
หารอบระยะเวลาบัญชีตอเนือ่ งกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 6 กันยายน 2544
จากหลักเกณฑดังกลาว เปนผลใหบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนอยูกอนวันที่ 6
กันยายน 2544 จะยังไมไดสิทธิลดอัตราภาษีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 6 กันยายน 2544 ที่มีการ
ประกาศใชกฎหมายดังกลาว แตจะไดสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปถัดไป เชน
บริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ก็ไดสิทธิลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอยระยะเวลาบัญชีป 2545 จนถึงป 2549 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
เฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท จากนัน้ ก็จะกลับไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ
ตามปกติ
2. ลดอัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนทีน่ ํา
หลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2544 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลงเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เปน
เวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทที่มี
หลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2544
3. ลดอัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคลจากฐานกําไรสุทธิ สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนทีน่ ํา
หลักทรัพยมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย วาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” ตัง้ แตวันที่ 6 กันยายน 2544 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2548 ลงเหลือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่บริษัทที่มีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2544
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4. บริษัทที่จะไดรับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 2 และขอ 3 จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) นําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(2) ไมเคยมีหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวย
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ในระหว า งระยะเวลาสามป ก อ นการจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย กั บ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3) ไมเปนบริษัทที่ควบเขากันกับบริษัทที่ไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) หรือรับโอน
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทดังกลาว ในระหวางระยะเวลาสามปกอนการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ไมรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทที่ไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก)
อยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได หากมีการรับ
โอนกิจการดังกลาว ใหถือวา บริษัทนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการรับโอนกิจการ
ปุจฉา มีหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลสําหรับกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนอยางไร
วิสัชนา
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน อาจไดสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
เวลา 3– 8 ป (Tax Holiday) แลวแตกิจการนั้นตั้งอยูใ นเขตสงเสริมการลงทุนใด (เขต 1 – 3) และสําหรับ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ประกอบกิจการในเขต 3 อาจไดรบั การลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลลงกึ่ง
หนึ่งเปนเวลา 5 ปนับแตวันพนกําหนดเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
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วิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเปนภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 14 ประกอบมาตรา 38
แหงประมวลรัษฎากร) ซึ่งไดกําหนดวิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตาม
ประมวลรัษฎากรไวหลายวิธแี ลวแตกิจการที่กระทํา โดยเฉพาะการยืน่ รายการประเมินตนเอง การหักภาษีเงิน
ได ณ ทีจ่ าย และการตรวจสอบภาษีอากร จึงขอนํามาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสชั นา เกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลดังนี้
ปุจฉา วิธีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกี่วิธีอะไรบาง
วิสัชนา การเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลมี วิธี ดังนี้
1. การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จาย
2. การเสียภาษีโดยการยืน่ รายการประเมินตนเอง
3. การเสียภาษีโดยเจาพนักงานประเมินเรียกเก็บ
4. การเสียภาษีเงินไดแทน โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
5. การเลือกเสียภาษี
ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จาย อยางไร
วิสัชนา การเสียภาษีโดยถูกหักไว ณ ที่จาย มี 2 กรณีคือ
1. กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองถูกหักภาษีเงิน
ไดนติ ิบุคคล ณ ที่จาย ตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี และมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
จํานวนภาษีเงินไดหกั ณ ที่จายดังกลาว ใหถือเปนเครดิตภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ไดถูกหักไว ณ ทีจ่ ายไวนนั้
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(1) ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จาย ตามมาตรา 69 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีที่ขายสินคา
หรือใหบริการใดๆ แก รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่น อาทิ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารราชการสวนจังหวัด หรือองคการบริหารราชการสวนตําบล
สวนราชการดังกลาวผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร จะคํานวณหักภาษีเงินไดไว
ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินได
(2) ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ณ ที่จาย ตามมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีขาย
อสังหาริมทรัพยใหแก บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล
ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย ตองถูกหักภาษีเงินไดไว ณ ทีจ่ า ย ในอัตรารอยละ 1 เงินได โดยนําสงพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิหริอนิติกรรมในขณะที่มกี ารจดทะเบียน พรอมกับการถูกหักภาษีเงินได ณ ที่
จาย และคาธรรมเนียมตามกฎหมายทีด่ ิน บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลผูขายตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใน
อัตรารอยละ 3.3 ของราคาที่ดิน ตามแบบ ภ.ธ.40
(3) ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร ในกรณีบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลขายสินคาคาหรือใหบริการแกบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่ง
ในบางกรณีรวมถึงการใหบริการแกบุคคล หางหุน สวนหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งไมมีหนาที่หกั
ภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 69 ทวิ และหรือมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากรดังกลาว อาจตองถูกหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข และอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 และคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 อาทิ เงินไดตามมาตรา 40(2)(3) แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณหักภาษีเงิน
ได ณ ทีจ่ ายในอัตรารอยละ 3.0 เงินไดตามมาตรา 40(7) หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ในสวนที่เปนเงินได
จากการจางทําของหรือบริการอื่น ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 3.0 เงินไดตามมาตรา
40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 5.0 เงินไดตามมาตรา
40(8) แหงประมวลรัษฎากร ในสวนที่เปนคาขนสงใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1.0
เปนตน
2. ภาษีหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล
ตางประเทศ ตลอดจนกิจการของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่น
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มิไดกระทํากิจการในประเทศไทย แตไดรบั เงินไดพึงประเมิน ตาม
มาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากร ทีจ่ ายจากหรือในประเทศไทย โดยผูจายเงินไดไมวา จะ
เปนบุคคลใดๆ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้ง
กิจการของรัฐบาลหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศดังกลาว อาจตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย ในอัตรารอย
ละ 15 หรือรอยละ 10 ของเงินได
ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลโดยการเยื่นรายการประเมินตนเองอยางไร
วิสัชนา การเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคล โดยการยื่นรายการประเมินตนเอง
1. สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่เสียภาษีจากกําไรสุทธิ ตองยื่นแบบแสดงรายการ
และเสียภาษีรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 ครั้ง คือ
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(1) ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลครึ่งป โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแตวันสุดทายของ
กําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียจาก
(ก) ประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทํา
หรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลทั่วไปทั้งที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และกิจการรวมคา
(ข) ผลการดําเนินกิจการสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF: Bangkok International Banking
Facility) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมทั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติใหมีสอบทานงบการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 43) (มาตรา 67 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)
(2) ภาษีเงินไดนิติบุคคลประจํารอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับ
แตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 68 มาตรา 68 ทวิ มาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร)
2. สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพียงครั้งเดียว โดยตองยื่นภายใน 150 วันนับแตวนั สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก
(1) บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ รวมทั้งกิจการที่
ดําเนินเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบคุ คลอื่นที่ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ซึ่งประกอบกิจการขนสงระหวางประเทศ ใหยนื่ แบบ ภ.ง.ด.52
(2) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดโดยใหยนื่ แบบ ภ.ง.ด.55
3. กรณีบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมีหนาที่ตอ ง
เสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ ไดจําหนาย เงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงิน
กําไร ออกไปจากประเทศไทย โดยตองเสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 10 ของเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่น
ซึ่งกันไวจากกําไรที่จําหนายออกไปจากประเทศไทยดังกลาว
โดยใหหกั ภาษีออกจากเงินทีจ่ ําหนายนั้น
พรอมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.54 สวน ข. ภายในเจ็ดวัน นับแตวนั ที่จําหนาย หรือวันที่ทราบแนชัดถึง
จํานวนเงินกําไรที่จําหนายในบางกรณี (มาตรา 70 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)
ปุจฉา มีขอกําหนดเบี้องตนเกี่ยวกับการเสียภาษีโดยเจาพนักงานประเมินเรียกเก็บอยางไร
วิสัชนา เพื่อใหการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไปเปนโดยถูกตองและครบถัวน หรือมีสภาพบังคับตาม
เจตนารมณ จึงมีขอกําหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีเงินไดนิติบคุ คล รวมทั้ง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดแทนกันอยางไร
วิสัชนา ใหโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคายาสูบทุกทอดที่ซื้อสินคา
จากโรงงานยาสูบ โดยใหเสียภาษีแทนใหในอัตรารอยละ 12.5 ของกําไรของผูขายสง ไมวาทอดใด ๆ และใน
อัตรารอยละ10 ของกําไรของผูขายปลีก ตามมาตรา 65 จัตวา แหงประมวลรัษฎากรประกอบดูกฎกระทรวง
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ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2526) และนําภาษีดังกลาวไปชําระที่กองคลัง กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ภาษีทเี่ สียแทนดังกลาวใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี
ปุจฉา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเลือกเสียภาษีเงินไดอยางไร
วิสัชนา กรณีผูมีหนาที่เสียภาษเงินไดนติ ิบุคคลไดรับรางวัลสลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรี
มีมติวาเปนโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน และยอมใหผูจายเงินไดหกั ภาษีเงินได ณ ทีจ่ ายในอัตรา
รอยละ 1.0 ของรางวัล ก็ใหมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินไดเพียงเทาที่ถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายดังกลาว โดยไม
ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนนั้ คืนหรือไมขอเครดิตภาษีที่ถกู หักไวนั้น ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ
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หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/4327 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
เรื่อง
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล กรณีการเสียภาษีของคนตางดาวที่เขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ขอกฎหมาย มาตรา 65, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี, มาตรา 66 วรรคสอง,
ขอหารือ :
กรณีบริษัท ก. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศบริติชเวอรจินไอแลนด ไดยนื่ คําขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 โดยขออนุญาต
ประกอบธุรกิจบริการรวบรวมขอมูลธุรกิจผานระบบประมวลขอมูลอิเล็คทรอนิคสใหสํานักงานใหญ เพื่อนํา
ไปประมวลผลและปรับขอมูลลงในเว็บไซตเพื่อการเผยแพรแกสมาชิก และเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยว
กับการใหบริการขอมูลการลงทุนใหมในเว็บไซตของสํานักงานใหญ รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวทาง
ธุรกิจใหสํานักงานใหญทราบ โดยไมมีรายไดจากการประกอบธุรกิจในประเทศไทย กรณีดังกลาวบริษัทฯ
จําเปนตองยืน่ รายการเสียภาษีเงินไดและมีภาระตองเสียภาษีหรือไม
แนววินจิ ฉัย :
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ หากไดรบั อนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิตามมาตรา
66 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร โดยตองคํานวณกําไรสุทธิตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่กําหนดไวใน
มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร นอกจากนัน้ กรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ
ขายสินคาหรือใหบริการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/2 แหง
ประมวลรัษฎากร
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หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811(กม.07)/712 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2545
เรื่อง
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลในอัตรารอยละ 5
ขอกฎหมาย มาตรา 66 วรรคสอง, มาตรา 76 ทวิ, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี
ขอหารือ :
ขอหารือกรณีการไมอนุมัติใหบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคลในอัตรารอยละ 5 ของยอด
รายรับกอนหักรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 71(1) แหง
ประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
1. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การขนสงระหวางประเทศที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
รายรับกอนหักรายจายใด ๆ ดังนั้น การจะกําหนดคาใชจายสําหรับกิจการอื่น ๆ ที่มีสวนเกีย่ วของกับ กิจการ
ขนสงจึงไมอาจกระทําได
2. จากเหตุผลตาม (1) บริษัทฯ จึงเลือกที่จะชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 จาก
รายไดรวมของกิจการอื่น ๆ แทนทีจ่ ะชําระในอัตรารอยละ 3 ตามอัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคลของกิจการขนสง
ระหวางประเทศ
3. กรณีที่เจาพนักงานประเมินไมสามารถคํานวณภาษีไดเนื่องจากขาดหลักฐานก็มีอํานาจ
ประเมินภาษีในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายรับกอนหักคาใชจายใด ๆ ดังนั้น เมื่อ บริษัทฯ ไมอาจคํานวณกําไร
สุทธิจากรายไดอื่น ๆ หลักการเดียวกันก็ควรจะนํามาใชในการชําระภาษีเงินไดนิติบคุ คลของรายไดอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ ไดดวย
แนววินจิ ฉัย :
บริษัทฯ เปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ กระทํากิจการขนสงผาน
ประเทศตาง ๆ และมีรายไดประเภทอื่นจากการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบินโดยสารของสาย
การบินอื่น คาที่พัก คาอาหาร และคาเครื่องดื่มของพนักงาน ซึ่งไมเขาลักษณะเปนรายไดจากกิจการขนสง
ดังนั้น รายไดดังกลาวจึงไมใชสวนหนึ่งของรายไดจากกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศหากแตถือเปน
กําไรจากธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อสาขาในประเทศไทยของบริษัทฯ เปนผูใหบริการลูกคา จึงถือเปนกรณีที่บริษัทฯ
ใหบริการผานสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ตามขอ 5 วรรค 2 แหงอนุสัญญาระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนฯ สาขาในประเทศไทยจึงตอง
นํารายไดดังกลาวมารวมคํานวณกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ทั้งนี้ ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แหงประมวลรัษฎากรและขอ 7 วรรค 1 แหงอนุสัญญาฯ
ดังกลาว การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ ใหคํานวณจากรายไดจากกิจการหรือ
เนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และ
มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ มีปญหาในการเฉลี่ยรายจายระหวางรายไดจากกิจการ
ขนสงและรายไดประเภทอื่น โดยไมมีหลักฐานที่จะนํามาพิสูจนรายจายได หากเจาพนักงานประเมินทําการ
ตรวจสอบและประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคล รายจายที่เกิดขึ้นใหถือเปนรายจายตองหามทั้งหมดตามมาตรา 65
ตรี แหงประมวลรัษฎากร แลวจึงนํามาถือเปนรายจายไดตามหลักเกณฑขอ 5 ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.
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13/2529 ฯ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.21/2531 ฯ ลงวันที่ 7
มิถุนายน พ.ศ. 2531 กรณียังไมมีเหตุอันควรอนุมัติใหบริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 ของ
ยอดรายรับกอนหักรายจายใด ๆ หรือยอดขายกอนหักรายจายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 71(1)
แหงประมวลรัษฎากร และ คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.78/2541 เรื่อง ขอบเขตการใชอํานาจตามมาตรา 71(1)
แหงประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2541
เลขตู : 65/31578
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หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811/ก.705 ลงวันที่ 20 กันยายน 2543
เรื่อง
: ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล กรณีแนวทางปฏิบตั ิในการชําระภาษีอากรของสํานักงานผูแทนนิติ
บุคคลตางประเทศ
ขอกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (13)
ขอหารือ :
บริษัทลูกคาของทานจดทะเบียนเปนสํานักงานผูแทนของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่ลอนดอน วัตถุประสงคของสํานักงานผูแทนเพือ่ จัดหาแหลงซื้อสินคาใน
ประเทศไทยใหสํานักงานใหญและรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยใหสํานักงานใหญทราบ
ในการดําเนินกิจการของสํานักงานผูแทนนั้น คาใชจายตาง ๆ เชน คาเชา เงินเดือน คาโทรศัพท หรือคาใชจาย
อื่น ๆ สํานักงานใหญจะเปนผูโอนมาให นอกจากนี้สํานักงานผูแทนยังไดติดตอซื้อสินคาประเภทน้าํ ตาลจาก
บริษัทในประเทศไทย แตการสั่งซื้อ การชําระเงิน ตลอดจนการจัดหาบริษัทขนสงน้ําตาลสํานักงานใหญจะ
เปนผูกระทําการเองทั้งสิ้นโดยไมผานสํานักงานผูแทน จึงหารือเกีย่ วกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษีและ
การจัดทําบัญชีของสํานักงานผูแทน ดังนี้
1. สํานักงานผูแ ทนมีหนาที่ตอ งเสียภาษีอะไรบางและตองจัดทําบัญชีอยางไรบาง
2. การซื้อและขายน้ําตาล ถือเปนการซื้อ - ขายของสํานักงานผูแทนหรือไม ถาใชตองปฏิบัติ
อยางไร
3. เงินที่ไดรับจากสํานักงานใหญตองถือเปนรายไดเพื่อเสียภาษีหรือไม และคาใชจายในการ
ดําเนินการตาง ๆ ที่จายไป สํานักงานผูแทนตองถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือไม
4. สํานักงานผูแทนไดจายคาใชจายบางอยางแทนผูจัดการซึ่งเปนชาวตางชาติ เชน คาเรียน
ภาษาไทย คาโทรศัพทระหวางประเทศซึง่ เปนเลขหมายอยูที่บานพักของผูจัดการ ใชสําหรับติดตอสํานักงาน
ใหญแตมีบางสวนเปนการโทรสวนตัวซึ่งแยกไมออก คาใชจายเหลานี้ถือเปนคาใชจายของสํานักงานผูแทน
ไดหรือไม และตองถือเปนเงินไดของผูจัดการเพื่อนําไปรวมคํานวณเสียภาษีเงินไดดว ยหรือไม
5. สํานักงานผูแทนไดจายคาขนสงในการสงออกแทนสํานักงานใหญไปจํานวนหนึง่ ใหกับ
บริษัทผูขนสงน้ําตาล คาใชจา ยดังกลาวถือเปนคาใชจายของสํานักงานผูแทนไดหรือไม
แนววินจิ ฉัย :
1. กรณีสาํ นักงานผูแทนที่กระทํากิจการในประเทศไทยโดยใหบริการตาง ๆ แกสํานักงาน
ใหญที่อยูตางประเทศนั้น
มีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนกับสํานักงานภูมภิ าคของบริษทั ขามชาติซึ่งมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอตั้งสํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติและการทํางานใน
สํานักงานดังกลาวไวแลว และกรมสรรพากรไดออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสํานักงานภูมภิ าคของบริษัทขามชาติที่กระทํากิจการในประเทศไทย เพื่อชีแ้ จงและให
ถือเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระและหนาที่ในการเสียภาษีอากรของสํานักงานภูมภิ าค
และผูที่ไดรับ
อนุญาตใหทํางานในสํานักงานดังกลาวจึงใหทานปฏิบัตติ ามประกาศกรมสรรพากรตามสิ่งที่สงมาดวย
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2. กรณีที่สาํ นักงานผูแทนติดตอซื้อน้ําตาลใหกับสํานักงานใหญแตเพียงอยางเดียวโดยการ
สั่งซื้อการชําระเงิน การจัดหาผูขนสง สํานักงานใหญเปนผูกระทําเองโดยตรงไปยังผูขายโดยไมผาน
สํานักงานผูแทน การซื้อขายน้ําตาลในกรณีนี้ไมถือวาเปนการกระทําของสํานักงานผูแทนแตอยางใด
3.
กรณีสํานักงานผูแทนไดจายคาขนสงในการสงออกน้ําตาลใหกับบริษัทผูขนสงแทน
สํานักงานใหญไปกอน หากตอมาสํานักงานใหญสงเงินมาใชคนื เงินคาขนสงที่จายไปเขาลักษณะเปนการทด
รองจายแทนสํานักงานใหญ มิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของสํานักงานผูแทน ดังนั้น
สํานักงานผูแทนจะนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได ตองหามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหง
ประมวลรัษฎากร
ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3

