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อ.จิราพรรณ  พูลศรีเอี�ยม 

เงื�อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตาม ม. 65 ตรี

รายการต่อไปนี�ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ
1. เงินสํารองต่าง ๆ นอกจาก

ก) เงินสํารองจากเบี�ยประกันภัยเพื�อสมทบทุนประกันชีวิต ส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 65
ข) เงินสํารองจากเบี�ยประกัน เพื�อสมทบทุนประกันภัยอื�นที�กันไว้ก่อนคํานวณกําไร

เฉพาะส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนเบี�ยประกันภัยที�ได้รับเงินสํารองที�
กันไว้นี� จะต้องถือเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื�อเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป

ค)    เงินสํารองที�กันไว้เป็นค่าเผื�อหนี�สูญหรือหนี�สงสัยจะสูญ

2. เงินกองทุน เว้นแต่กองทุนสํารองเลี�ยงชีพซึ�งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขที�กําหนดโดยกฎกระทรวง
3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลเว้นแต่ การ
กุศลสาธารณะ หรือการสาธารณประโยชน์ ตามที�อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
ทั�งนี�ในส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิและรายจ่ายเพื�อการศึกษาหรือเพื �อการ
กีฬาตามที�อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วนที�ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
กําไรสุทธิ
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1. รายจ่ายเพื�อการกุศลสาธารณะ
2. รายจ่ายเพื�อการศึกษาหรือกีฬา

ดู P.148

กาํไรสุทธิ x 2/102

กาํไรสุทธิ x 2/104

เงื�อนไข การหักเป็นรายจ่าย
ทั �งสองรายการสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104 แต่ละรายการหักได้ 2/104
รายการใดรายการหนึ�งสูงกว่าหรือเท่ากับ 2/104
อีกรายการหนึ�งตํ�ากว่า 2/104

1.หกัรายการที�มีจาํนวนตํ�ากว่า
ก่อน
2.หกัอีกรายการได้ไม่เกิน 2/102 
ของกําไรสุทธิหลงัจากหัก 1.

ทั �งสองรายการตํ�ากว่า 2/104 แต่ละรายการหักได้ตามที�จ่าย
จริง โดยหักรายการใดก่อนก็ได้

4. ค่ารับรองหรือค่าบริการ ส่วนที�ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดโดยกฎกระทรวง
5. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติมเปลี�ยนแปลงขยาย

ออกไป หรือทําให้ดีขึ�นซึ�งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
6. เบี�ยปรับและหรือเงินเพิ�มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา
7. การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
8. เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน เฉพาะส่วนที�จ่ายเกินสมควร

20.
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ค่ารับรอง
เป็นไปตามมาตรา 65 ตรี (4) และกฎกระทรวง ฉบับที� 143
1. คุณลักษณะของค่ารับรองหรือค่าบริการ  
    (1) เป็นกรณีจําเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั�วไป และผู้ที�ถูกรับรองต้อง

ไม่ใช่ลกูจ้าง เว้นแต่ลูกจ้างจะมีส่วนเข้าร่วมในการนั�น
    (2) เป็นค่าใช้จ่ายอันอาจอํานวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที�พัก ค่า

เครื�องดื�ม ค่าดูมหรสพ หรือค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการกีฬา เป็นต้น   
    (3) กรณีให้เป็นสิ�งของต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท/คน/คราว 

4) ต้องมีหลักฐานการจ่าย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจในกิจการค่ารับรอง
ดังกล่าวให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�มด้วย 

ค่ารับรอง (ต่อ)
2. จํานวนค่ารับรองหรือค่าบริการที�จะนําไปถือเป็นรายจ่าย   
    (1) ตามจํานวนที�จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.3% ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที�นํามา

คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร หรือเงินทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

    (2) จํานวนค่ารับรองสูงสุดต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท 
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ประเภทของรายจ่าย

1. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure)

2. รายจ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expenditure) 

ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
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เงินได้ที�ได้รับการยกเว้นตามประมวลฯ
ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงินปันผล/ส่วนแบ่งกําไร

บริษทัจดทะเบียน บริษทัจํากัด กองทุนรวม/
สถาบันการเงิน

Joint Venture

บริษทัจดทะเบียน ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน
บริษทัจํากัด (ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25)

ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน ทั�งจํานวน

บริษทัจํากัด ยกเวน้ 50% ยกเวน้ 50% ยกเวน้ 50% ทั�งจํานวน

ห้างฯ ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ ทั�งจํานวน

1. การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ�งรอบระยะเวลาบัญชี
2. การคํานวณภาษีเงินนิติบุคคลเมื�อสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี

การคํานวณ CIT จากฐานกําไรสุทธิ

การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ�งรอบระยะเวลาบัญชี
 เสียจากประมาณการกําไรสุทธิ

ผู้มีหน้าที�เสียภาษี – บริษัท หรือ หจก. ทั�วไป
การคํานวณภาษี - ให้คํานวณและชําระภาษีจากกึ�งหนึ�งของประมาณการกําไรสุทธิ

 เสียจากกําไรสุทธิจริงของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้มีหน้าที�เสียภาษี

1. บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
2. ธนาคารพาณิชย์
3. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
4. นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�อธิบดีกําหนด
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ตัวอย่าง บริษัท ก จํากัด ได้ประมาณการกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีไว้ 
7,000,000 บาท จะต้องเสียภาษีจากประมาณการดังนี�
กึ�งหนึ�งของประมาณการกําไรสุทธิ 3,500,000
ภาษีที�ต้องชําระ (3,500,000 x 30%) 1,050,000

**หากบริษัทฯ มีทุนที�ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษี ??

การคํานวณ CIT เมื�อสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี

จากหน้า  157



แบบฝึกหัด
ขอ้ 1. บริษทั กา้วหน้า จาํกดั จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายประเทศไทย มีทุนทดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 5 ลา้นบาทมีกาํไรสุทธิทาง
บญัชีปี 2552 เท่ากบั 500,000 บาทจากการตรวจสอบพบขอ้มูลดงันี�

1. ไดร้ับเงินปันผลจากบริษทั คิดไกล จาํกดั จาํนวน 50,000 บาท
2. จ่ายค่าก่อสร้างอาคารในการขยายชั�น 3 ของบริษทั จาํนวน 200,000 บาท ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทั�งจาํนวนในงบ

กาํไรขาดทุน (อาคารสร้างเสร็จ วนัที� 1 สิงหาคม 2552 คิดค่าเสื�อมราคาอาคาร 5% ต่อปี)
3. บริจาคเงินเพื�อการกุศลสาธารณะ จาํนวน  50,000 บาท
4. ค่ารับรอง จาํนวน 20,000 บาท
5. บริษทัมีผลกาํไรและขาดทุนยกมาในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนๆ ดงันี�

กําไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
2546 500,000
2547 100,000
2548 200,000
2549 300,000
2550 300,000
2551 200,000

คําสั�ง แสดงการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที�บริษัท ก้าวหน้า จํากัดต้องชําระ

ข้อ 2.  บริษทั พฒันกิจ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีทุนชาํระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 100 ลา้นบาท ประกอบกิจการขายส่ง และขายปลีก สินคา้ประเภทเครื�องใชส้าํนักงาน  ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2552 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิทางบัญชี 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ�มเติมของงบกาํไรขาดทุนดงันี�

1. ไดร้ับเงินปันผลจาก บมจ.ปูนซีเมนต์ไทยจาํนวน 30,000 บาท
2. บริจาคเงินเพื�อการกุศลสาธารณะ จาํนวน  20,000 บาท
3. บริจาคเงินเพื�อการศึกษา จาํนวน 10,000 บาท
4. หนี�สงสัยจะสูญที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 10,000 บาท
5. ในระหว่างปี บริษทัฯ ไดต้ีราคาที�ดินของบริษทัฯ เพิ�มขึ�นอีก 80,000 บาท โดยกิจการบนัทึ�กบญัชีดงันี�

Dr. ที�ดิน 80,000
Cr. รายไดจ้ากการตีราคาทรัพยสิ์น 80,000

คําสั�ง แสดงการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที�กิจการ
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