
รุ่นที ่2/62 
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562

โดย ดร.ปรชีา สวน

คุยสบายๆ เร่ืองบญัชีและการ

วเิคราะห์งบการเงนิ
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ข้อเสนอปฏิรูประบบ

ภาษสีรรพากร
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ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา
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ลดอตัราภาษี

35% เหลอื 25%
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ขยายช่วงเงนิได้
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ยกเลกิการยกเว้น 150,000

บาทแรก 

โดยให้เสียภาษใีนอตัราตํา่
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ให้มกีารหักค่าใช้จ่ายได้เพิม่มากขึน้

ตามประเภทของประเภทเงนิได้จาก

ปัจจุบนัทีหั่กค่าใช้จ่ายได้

ไม่เกนิ 1 แสนบาท
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หักภาษ ีณ ทีจ่่าย

อตัราเดยีว 

0.5%-1% 
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ปรับวงเงนิขั้นตํา่ที่

จะต้องหักภาษใีห้

สูงขึน้
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

13



ลดอตัราภาษี

รวม

28% เหลอื 25%
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เดมิภาระภาษรีวมของนิติบุคคล 28%

• ภาษนิีติบุคคล 20%

• ภาษเีงินปันผล 10%
((100x20%)+(80x10%)=28%)
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ให้กลุ่มบริษทัเดยีวกนัมีสิทธิ

คาํนวณกาํไรเสียภาษรีวม

แบบกลุ่ม
(คาํนวณภาษจีากงบการเงินรวม)
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เงนิได้ที่ได้จากการประกอบ

ธุรกจิ (Business Income) เสนอ

ให้หักภาษ ีณ ที่จ่ายเพยีงอตัรา

เดยีว 
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ปรับวงเงนิขั้นตํา่ที่

จะต้องหักภาษเีงนิได้ 

ณ ทีจ่่าย
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ภาษทีีหั่กไว้เกนิ 

ให้ยกไปเป็นเครดติ

ภาษปีีต่อไปได้
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ให้สิทธิผู้เสียภาษสีามารถยกยอด

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคลทีชํ่าระเกนิไป

เป็นเครดติภาษเีมือ่ถงึกาํหนดชําระ

ภาษคีร้ังถดัไปได้โดยไม่ต้องขอคนื
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ภาษมูีลค่าเพิม่
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• ขยายวงเงินในการเข้าระบบภาษมูีลค่าเพิม่

เมือ่มรีายได้เกนิ 1.80 ล้านบาทเป็น 10.00

ล้านบาท

• ยกเลกิการยกเว้น VAT เช่น สอบบัญชี
ว่าความ โรงเรียนกวดวชิา เป็นต้น
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ผู้ประกอบการทีม่รีายได้ไม่ถงึ 10

ล้านบาท ไม่ต้องจดทะเบยีน

ภาษมูีลค่าเพิม่

แต่ต้องเสียภาษจีากรายรับ 2%
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ปรับปรุงยกเลกิประเภท

กจิการยกเว้นภาษมูีลค่าเพิม่

บางประเภท

24



ภาษธุีรกจิเฉพาะ
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ยกเลกิจดัเกบ็ภาษธุีรกจิเฉพาะ

อตัรา 0.1% จากรายรับจากการ

ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
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อากรแสตมป์
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ยกเลกิการเกบ็ภาษี

อากรแสตมป์
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225 บาท

ไม่ใช้สิทธิ 

เงินหาย … ไม่ได้คนื
34



75 บาท

ไม่ใช้สิทธิ 

เงินหาย … ไม่ได้คนื
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450 บาท

เงินออม(ชราภาพ)ของเรา 

ได้คนืเมือ่อายุครบ 55 ปี
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37

เงินออมประกนัสังคม

(ชราภาพ)

รับ

คนื

บํานาญชราภาพ

(เงินรายเดอืน

จนตาย)

บําเหน็จชราภาพ

(เงินก้อนคร้ังเดยีว)



เง่ือนไข

1. จ่ายไม่ครบ 1 ปี

รับบาํเหน็จชราภาพ

• ส่วนท่ีตนเองจ่ายสมทบ(ไม่ได้ของนายจ้าง)

ตวัอย่าง

- จ่าย 750 บาท/เดอืน 10 เดอืน หักเงนิออม 450 บาท      

- อายุครบ 55 ปี ได้คนื 450 บาทx10 เดอืน=4,500 บาท
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เง่ือนไข

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถงึ 15 ปี

รับบาํเหน็จชราภาพ 2 ส่วน

• ส่วนท่ีตนเองจ่ายสมทบ

• ส่วนท่ีนายจ้างจ่ายสมทบ

ตวัอย่าง

- จ่าย 750 บาท 7 ปี (84 เดอืน) 

- ได้รับคนื 450 + 450 บาท x 84 เดอืน = 75,600 บาท
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เง่ือนไข

3. จ่าย 15 ปีพอดี

รับบาํนาญชราภาพ

• 20% ของเงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย

ตวัอย่าง

- สมมติ 60 เดอืนสุดท้าย เฉลีย่ 15,000 บาท จะได้รับ 

เดอืนละ 3,000 บาท (20% 15,000) ไปจนตาย
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เง่ือนไข

4. จ่ายมากกว่า 15 ปี

รับบาํนาญชราภาพ

• 20% ของเงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย

• โบนัส 1.5% ต่อปี(ได้ทุกปี)ของเงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืน

สุดท้าย(ต้องเต็มปี)
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เง่ือนไข

4. จ่ายมากกว่า 15 ปี

ตวัอย่าง
จ่ายครบ 20 ปี 

ได้รับ คอื 20% ของเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือน + 

1.5% ของเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือน x 5 ปี 

(จ่าย 20 ปี เกนิจากท่ีกาํหนดขั้นต่ํามา 5 ปี)
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เง่ือนไข

4. จ่ายมากกว่า 15 ปี(ต่อ)

ตัวอย่าง

เฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท จะได้รับ

= 3,000 (15,000x20%)+(15,000 x1.5% x 5 ปี) 

=  4,125 บาทต่อเดือน ไปจนตาย

43



กรณทีีไ่ด้รับเงนิบาํนาญชราภาพแล้ว

แต่ยงัไม่ครบ 5 ปีแล้วเสียชีวติไปก่อน

จะได้รับบําเหน็จ 10 เท่าของเงนิ

บํานาญรายเดอืนทีไ่ด้รับ 

เช่น รับบาํนาญเดอืนล่าสุด 4,125 บาท พอ

เสียชีวติ จะได้รับ 41,250 บาท
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ตารางคาํนวณ
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48

• เดิมใหล้าเฉพาะหลงัคลอดบุตร 90 วนั ใหม่

ลาไปตรวจครรภร์วมระยะเวลา 98 วนั เป็น

การใชส้ิทธิรว่มกบัลาคลอดเดิม"ลกูจา้งหญิงมีครรภ ์มี
สิทธิลาเพ่ือตรวจครรภร์ะหว่างตัง้ครรภไ์ด ้โดยใหถื้อว่า

เป็นการใชส้ิทธิเพ่ือคลอดบตุร 98 วนั เดิมลา

เฉพาะหลงัคลอดบตุร 90 วนัเท่านัน้

สิทธิลาตรวจครรภ ์
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ลาป่วย
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ลาป่วย
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• เดิมทํางานครบ 10 ปี ไดร้บัเงินชดเชย 300 วนั

• เพ่ิมใหม่ทํางานครบ 20 ปี ไดร้บัเงินชดเชย

400 วนั
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การคาํนวณค่าทรัพย์สินหรือ

หน้ีสินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 65ทว(ิ5)

ตัวอย่าง
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ไม่จําเป็นต้อง

•ทรัพย์สินใช้อัตราซ้ือ

• หน้ีสินใช้อัตราขาย
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กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไป 

(ไม่ใช่ธนาคาร)

1.ใช้อัตราถวัเฉลีย่ระหว่างอตัรา

ซ้ือและอตัราขายของธนาคาร

พาณชิย์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

ได้คาํนวณไว้
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2. 

1)ทรัพย์สินคาํนวณโดยใช้อตัราถัวเฉลีย่ทีธ่นาคาร

พาณชิย์รับซ้ือซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้

คาํนวณไว้ 

2)หน้ีสินคาํนวณโดยเป็นเงนิตราไทยตามอตัราถัว

เฉลีย่ทีธ่นาคารพาณชิย์ขายซ่ึงธนาคารแห่งประเทศ

ไทยได้คาํนวณไว้

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไป 

(ไม่ใช่ธนาคาร)
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*** เมื่อใช้วธีิการใดในการ

คาํนวณแล้ว ให้ใช้วธีิการน้ัน

ตลอดไป เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัตจิากอธิบดี

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลทัว่ไป 

(ไม่ใช่ธนาคาร)
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บัญชี

บัญชี เป็นศิลปะ ของ

•การจดบันทกึ (Recording)
•การจาํแนก (Classifying)
•การสรุปผล (Summarizing)
•การแปลความหมาย (Interpreting)

64



ขั้นตอนการทาํบญัชี
การทําบัญชี (Bookkeeping) โดยผู้ทําบัญชี 

(Bookkeeper)

•รวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมรายการค้า
ทีเ่กดิขึน้ประจําวนัและหลักฐานข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการดาํเนิน

ธุรกจิ เช่น หลกัฐานการซ้ือ ขาย การรับเงนิ จ่ายเงนิ เป็นต้น

•บนัทกึ (Recording) หมายถึง  การจดบนัทกึรายการค้า

ทีเ่กดิขึน้แต่ละคร้ังให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป
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ขั้นตอนการทาํบญัชี (ต่อ)

• จําแนก (Classifying) หมายถึง  จําแนกให้เป็น
หมวดหมู่ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วน
ของเจ้าของ  รายได้  และค่าใช้จ่าย

• สรุปข้อมูล (Summarizing)  หมายถึง  การนํา
ข้อมูลมาสรุปเป็นรายงานทางการเงนิ 
(Accounting  Report)
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รายการค้าและการวเิคราะห์รายการค้า

ขั้นตอนการบัญชี (Accounting Cycle)

วเิคราะห์รายการค้า               บันทึกในสมุดรายวนัขั้นต้น               ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

- สมุดรายวนัทั่วไป

- สมุดรายวนัเฉพาะ

จัดทํางบทดลอง

ออกงบการเงนิ บันทึกรายการปรับปรุง

- งบแสดงฐานะการเงนิ

-งบกาํไรขาดทุน
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การบนัทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทั่วไป

สมุดรายวัน (Journal)

ใชบ้นัทึกรายการคา้ มี 2 ประเภท ไดแ้ก่

• สมุดรายวนัท่ัวไป (General  Journal) ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนทนัทีโดย

เรียงตามลาํดบัวนัทีท่ี่เกิดรายการ

• สมุดรายวนัเฉพาะ (Special  Journal) ใชบ้นัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะ
เดียวกนั แต่แยกเฉพาะบญัชี  ไดแ้ก่  สมุดรายวนัซ้ือ  สมุดรายวนัขาย  สมุดเงิน
สด



69

บญัชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท  (Ledger) แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี

• สมุดแยกประเภททั่วไป เป็นสมุดที่แยกประเภททุก ๆ บญัชี
เช่น  ลูกหนี ้ เจ้าหนี ้ สินค้า  ที่ดิน  อาคาร  เป็นต้น

• สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (ทะเบียนคุม)  เป็นสมุดแยกประเภท

สําหรับบนัทกึรายการเคลื่อนไหวของบญัชีแยก
ประเภททัว่ไป

แบบฟอร์มของบัญชีแยกประเภท

- แบบมาตรฐาน หรือรูปตัวที (Standard Account Form)

- แบบแสดงยอดดุล หรือแบบสามช่อง (Balance Account Form)
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รายการผดิพลาดทีไ่ม่อาจพบในงบทดลอง

• รายการท่ีไม่ได้บันทึกบัญชี

• การลงลงบัญชีผิดช่ือบัญชี เช่น บัญชีวสัดุสํานักงาน ไปบันทึกเป็น บัญชีค่าใช้จ่าย
สํานักงาน เป็นต้น

• รายการบันทึกบัญชีผิดท่ียอดรวมชดเชยกันเอง เช่น ขายสินค้าเป็นเงินสด 100
บาท และรับดอกเบีย้เป็นเงินสด  120 บาท

เดบิต   เงินสด 100

เครดิต ขาย 120

เดบิต เงินสด 120

เครดิต ดอกเบีย้รับ 100
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การจัดทาํงบการเงนิ

• งบการเงนิทีต้่องจัดทาํหลงัจากได้งบทดลองแล้ว ได้แก่

• งบแสดงฐานะการเงนิ(งบดุล) 

- ใช้ยอดหมวดสินทรัพย์ หนีสิ้น และทุน

• งบกาํไรขาดทุน

- ใช้ยอดในหมวดรายได้และรายจ่าย
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เกร่ินนํางบการเงิน
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เงินสด

รายได้อืน่

ภาษีเงินได้

เจ้าหนีก้ารค้า

รายได้
ต้นทุนขาย

เงินฝาก

ธนาคาร

เงนิเบิกเกนิบัญชีและ

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน

เงินปันผลจ่าย

สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีนอื่น

ค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร

ลูกหนี้

ต้นทุนทางการเงนิ

ทุน
หนีสิ้นตามสัญญา

เช่าการเงนิ

สินค้าคงเหลอื เงินให้กู้ยมื

งบทดลอง

สินทรัพย์

หมุนเวียน
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เงนิสดตดิลบ

เงนิสดเป็นเศษสตางค์

เงนิสดเหลอืจาํนวนมาก

เงนิสดไม่มอียู่จริง

เงนิสด
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ยอดคงเหลอืไม่ตรงกบัสมุดเงนิฝากธนาคาร

เงนิฝากธนาคาร

80

รายการบันทกึบัญชีไม่ตรงกบัยอดเคลือ่นไหวในเงนิฝากธนาคาร

เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกนั
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เงนิฝากธนาคาร (ต่อ)

สจล.ระบุพบผดิปกต ิ2 กรณ ีคอื 

• เบิก-ถอนตามคาํส่ัง สจล. จริงแต่

เงนิเข้าบัญชีปลอม

• เบิก-ถอนตามคาํส่ัง แต่ไม่นําเงนิ

เข้าตามคาํส่ัง

Presenter
Presentation Notes
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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เงนิฝากประจาํธนาคาร

การแสดงรายการ

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

• เงนิลงทุนช่ัวคราว

• เงนิลงทุนระยะยาว

• เงนิฝากประจําธนาคารติดภาระคํา้ประกนั

• ดอกเบีย้ค้างรับ
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ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินรับ

• ตรวจสอบรายละเอยีดลูกหนีก้ารค้ากบัยอดคงเหลอืใน

บญัชีย่อยลูกหนีร้ายตวั

• ลูกหนีก้ารค้าทีค้่างนาน

• ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ

• หนีสู้ญ (กฎกระทรวงฉบบัที ่186) (กค 0811-14069)

• ฟ้องศาลต่างประเทศ (กค 0706/11057)



ตดัหนีสู้ญกรณหีนี้

เกนิ 500,000 บาท
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• ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทว ิ(9)

• กฎกระทรวง ฉบับที ่186

• ข้อหารือ กค 0702/7565

กฎหมายอ้างอิง
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1. ฟ้องลูกหน้ีในคดแีพ่ง

2. ยืน่คาํขอเฉลี่ยหน้ีกรณเีจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดแีพ่ง

กรณทีี ่1

มีคาํบังคบัหรือคาํส่ังของศาลแล้ว

แต่
ลกูหน้ีไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชําระหน้ี
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1. รายงานการติดตามหาทรัพย์สินของ

ลูกหน้ีของทนายความท่ีเป็นหนังสือ

ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและมี

หลกัฐานการรับทราบของเจ้า

พนักงานบังคับคดี

หลกัฐาน
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2. สําเนารายงานการยดึทรัพย์ของเจ้า

พนักงานบงัคบัคดี ท่ีแสดงวา่ลูกหน้ี

ไม่มทีรัพย์สินใดๆ ทีจ่ะชําระหน้ีได้

โดยเจ้าพนักงานบงัคบัคดต้ีองรับรอง

ความถูกต้องของรายงานนั้นดว้ย

หลกัฐาน(ต่อ)
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1. ฟ้องลกูหน้ีในคดล้ีมละลาย

2. ยืน่คาํขอรับชําระหน้ีกรณี

เจ้าหน้ีรายอ่ืนฟ้องในคดี

ล้มละลาย 

กรณทีี่ 2
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กรณทีี่ 2 (ต่อ)

1.ศาลมีคาํส่ังเห็นชอบด้วยกบัการ

ประนอมหนี้

2.ลูกหนีถู้กศาลพพิากษาให้เป็น

บุคคลล้มละลาย
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ได้มีการแบ่งทรัพย์สินของ

ลูกหนีค้ร้ังแรกแล้ว
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1. เจ้าพนักงานพทัิกษ์ทรัพย์ได้จัดการแบ่ง

ทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้ีคร้ังแรก

2. เจ้าพนักงานพทัิกษ์ทรัพย์ได้รายงานขอให้

ศาลมีคาํส่ังปิดคดีในคดีล้มละลาย โดยไม่มี

การแบ่งทรัพย์สิน

ปรากฏว่า
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ศาลมคีาํส่ังอนุญาต

ให้ปิดคดี
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ได้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ 

และเง่ือนไขในรอบระยะเวลาบัญชีใด

ต้องตัดหน้ีสูญและถอืเป็นรายจ่ายใน

รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน
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จะตัดหน้ีสูญและถอืเป็น

รายจ่ายในรอบระยะเวลา

บัญชีอ่ืนไม่ได้
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

• ภาษธุีรกจิเฉพาะมไีหม ***

บริษัทให้กรรมการกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีย้ บัญชีผิดไหม สรรพากรว่าอย่างไร

สรรพากรถอืว่าเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 

Presenter
Presentation Notes
ภงด.50 รายการที่ 3 ข้อ 10



Q: บริษทัใหกู้ย้มืเงิน บริษทัฯ ตอ้งคดิดอกเบี้ยอย่างไรจึงไม่ตํ่ากวา่

ราคาตลาดตามมาตรา 65 ทวิ (4)

A : 1. กรณีบริษทัฯ นาํเงินทุนหมุนเวยีนมาใหกู้ย้มื บริษทัฯ 

สามารถคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบีย้เงินฝาก

ธนาคารประเภทเงินฝากประจํา

2. กรณีบริษทัฯ กูเ้งินจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาใหกู้ย้มื 

สามารถคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบีย้เงินกู้ใน

เวลาทีบ่ริษทัฯ ได้กู้ยมืเงินมา

(กค 0702-8010)
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สินค้าคงเหลอื

• การตรวจนับสินค้าคงเหลอื

• ราคาทุนของสินค้าตามบญัชี VS ภาษี

• ค่าเผือ่มูลค่าสินค้า

• การทาํลายสินค้า (ป. 79-2541)



Q: การทาํลายของเสีย สินค้าทีเ่ส่ือมคุณภาพ สินค้าทีม่ตีาํหนิสินค้าที่

หมดสมยันิยม สินค้าทีห่มดอายุ และเศษซาก มวีธีิปฏิบัตอิย่างไร

A : 1.โดยสภาพสินคา้ไม่สามารถเกบ็รักษาไว้ได้

- เชิญผู้สอบบญัชีมาเป็นพยานในการทาํลาย

- ไม่จําเป็นต้องแจ้งเจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากรมาเป็นพยาน

2. โดยสภาพสินคา้สามารถเกบ็รักษาและรอการทาํลายได้

- เชิญผู้สอบบญัชีมาเป็นพยานในการทาํลาย

- ให้แจ้งการทาํลายใหส้รรพากรมาเป็นพยาน

(ป. 79/2541)     
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน

• มอีะไรบ้างทีต้่องจดัเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

• แนวปฏิบัตเิหมอืนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์



101

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

• ราคาทุนของสินทรัพย์ (ได้มาไม่ต้องซ้ือบันทกึบัญชีอย่างไร)

• ทรัพย์สินมตีวัตนอยู่จริง

• ทรัพย์สิน VS ค่าใช้จ่าย

• ทรัพย์สินชํารุด เสียหาย (ทรัพย์สินเสียหาย&ชํารุด)

• ต้นทุนการกู้ยมื

• มูลค่าคงเหลอื

• สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่า สัญญาลสิซ่ิง (กค 0706-11508)

• ทาํลายทรัพย์สินไม่ได้แจ้งสรรพากร (กค 0811/09658)
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ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

• คาํนวณถูกหรือเปล่า

• บันทกึบัญชีถูกหรือไม่

• ใครเป็นคนคาํนวณ



ระวงั! 
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การจัดประเภท

เงนิกู้ยมืระยะยาว
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ผดินัดชําระหนีเ้งนิกู้ยมืระยะยาว

ควรจดัประเภทเป็น
เงนิกู้ยมืระยะส้ัน

(จ่ายคนืเมื่อทวงถาม) หรือไม่
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หนีสิ้นกลายเป็นหนีห้มุนเวยีน

เมื่อผดินัดชําระหนี้

เงนิกู้ยมืระยะยาว

TAS 1 ย่อหน้า 74
106



เจ้าหนีม้หีนังสือว่าจะไม่เรียกคนื

107

• หนังสือลงวนัทีห่ลังวันทีใ่นงบการเงนิ

• หนีสิ้นเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน
TAS 1 ย่อ

หน้า 74

• หนังสือลงวนัที่ภายในวันที่ในงบการเงิน

• หนีสิ้นเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน

TAS 1 ย่อ

หน้า 75
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กาํไร(ขาดทุน)สะสม

• กาํไรสะสมเป็นกาํไรทีถู่กเสียภาษใีนอตัราเท่าไหร่บ้าง

• เงนิปันผลจ่าย

- หัก ณ ทีจ่่าย

- หนังสือรับรองการหัก ณ ทีจ่่าย

- กาํไรทีจ่่ายเคยเสียภาษอีตัราเท่าใด

• ทุนสํารองตามกฎหมาย

- มส่ีวนเกนิมูลค่าหุ้น



#จ่ายจากกาํไรสะสม

#ภาษไีม่ได้เรียกเงนิปันผล

เสมอไป
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1. จ่ายปันผล มาตรา 40(4) ข

2. ลดทุนมีกาํไรสะสมอยู่ มาตรา 40(4) ง

3. เลกิกจิการแล้วปันกาํไรสะสม มาตรา 

40(4) ฉ

113



ภาษเีงินได้นิติบุคคล

ประเภทเงิน

ได้

บริษัทท่ัวไป

(หน้า 3 หลัง 3)

บริษัทถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 25% 

(หน้า 3 หลัง 3 

ไม่ถือไขว้)

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์

(หน้า 3 หลัง 3)

40(4) ข เสียคร่ึงเดยีว ยกเว้น ยกเว้น

40(4) ง
เสียทัง้จํานวน

40(4) ฉ
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ภาษเีงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่าย

ประเภทเงิน

ได้

บริษัทท่ัวไป

(หน้า 3 หลัง 3)

บริษัทถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 25% 

(หน้า 3 หลัง 3 

ไม่ถือไขว้)

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์

(หน้า 3 หลัง 3)

40(4) ข 10% ยกเว้น ยกเว้น

40(4) ง
10%

40(4) ฉ
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ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา

ประเภทเงินได้ หัก ณ ทีจ่่าย ภาษเีงินได้

40(4) ข 10%
ส้ินปีรวมยืน่ภาษี

หรือไม่กไ็ด้(Final tax)

40(4) ง หักตามอัตรา

ภาษี
ส้ินปียืน่ภาษี

40(4) ฉ หักตามอัตรา

ภาษี
ส้ินปียืน่ภาษี
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หักตามอัตราภาษี

หมายถงึ

เงินได้ x อัตราก้าวหน้าบุคคลธรรมดา

(ไม่ให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน)
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Q:บริษทัเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง โดยมีลกูคา้อยูใ่นลาวและก่อสร้างในลาว ถามวา่ 

บริษทัตอ้งเสียภาษมูีลค่าเพิม่หรือไม่ และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากงาน

โครงการน้ีขอคืนไดห้รือไม่

A :ไม่มีหน้าทีต้่องเสียภาษมูีลค่าเพิม่ ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวล

รัษฎากร เน่ืองจากบริษทัไดใ้หบ้ริการท่ีกระทาํในต่างประเทศและ

ไดมี้การใชบ้ริการนั้นในต่างประเทศ ถือวา่การใหบ้ริการนั้นเป็น

การใหบ้ริการนอกราชอาณาจกัร และภาษซ้ืีอขอคนืไม่ได้ เน่ืองจาก

การประกอบกิจการดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 6 ของคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป.104/2544ฯ
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Q:  บริษทัฯ ได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษทัจีน เงินปันผลที่

ได้รับจากบริษทัจีนดงักล่าว ได้รับยกเว้นภาษหีรือไม่  

A : กรณบีริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทัจีนไว้ไม่น้อยกว่า 25%

ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด และถือไว้ไม่น้อยกว่า 6

เดอืนก่อนการจ่ายปันผล โดยภาษเีงินได้ของจีนมอีตัรา

ไม่ต่ํากว่า 15% เงนิปันผลทีไ่ด้รับดงักล่าว ไม่ต้องนํามารวม

คาํนวณเป็นรายได้เพือ่เสียภาษใีนไทย ตาม ม.5 วสีตแิห่ง

พรฎ. ฉบบัที ่10/2500

(กค 0706/(กม.06)/2972 ลว. 27 ก.ย.2550)      
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ใบกาํกบัภาษซ้ืีอที่นํามา

หักในการคาํนวณ

ภาษมูีลค่าเพิม่ได้
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ข้อผดิพลาดไม่ทาํให้สําคญั

ผดิในตวัผู้ประกอบการว่า

เป็นผู้ประกอบการรายอืน่
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ช่ือบริษทัฯ คาํว่า "ฮาร์ดแวร์" เป็น "ฮาร์

แวร์“ แต่มช่ืีอภาษาองักฤษว่า 

"P.HARDWARE 

CO., LTD" กาํกบัอยู่และทีอ่ยู่ของบริษทัฯ 

ตรงกบัทีต่ั้งของบริษทัฯ ตามทีไ่ด้จด

ทะเบยีนภาษมูีลค่าเพิม่ (ภ.พ.01)
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มไิด้ระบุแขวงไว้

แต่ทีอ่ยู่ของผู้ซ้ือ ซ่ึงระบุไว้

สามารถบอกตาํแหน่งทีต่ั้งที่

ชัดแจ้งถูกต้อง
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ใบกาํกบัภาษซ้ืีอระบุ

รหัสไปรษณย์ีคลาดเคลือ่น 

ใช้เป็นใบกาํกบัภาษซ้ืีอได้
(รหัสไปรษณย์ีไม่ใช่รายการตามมาตรา 86/4)
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Q:  มติทีป่ระชุมของบริษทัฯ กาํหนดให้มกีารจ่ายค่าเบีย้

ประกนัชีวติให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะนําค่าเบีย้

ประกนัชีวติทีจ่่ายดงักล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไรสุทธิเพือ่เสียภาษเีงนิได้นิติบุคคล ได้หรือไม่ 

A : ถือเป็นรายจ่ายทีเ่ป็นการส่วนตัวหรือการให้โดย

เสน่หา เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม ม. 65 ตรี (3) และ (13)

(กค 0706/5334 ลว. 26 มิ.ย.2549)      
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Q:  ลูกค้าทาํหนังสือขอการสนับสนุนด้านการเงนิ

เพือ่จัดงานเลีย้งพนักงานของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เงนิสนับสนุนทีบ่ริษทัฯ จ่ายไป ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ 

(กค 0706/5823 ลว. 13 มิ.ย.2550)        

A : เข้าลกัษณะเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ใช่รายจ่ายเพือ่

หากาํไรหรือเพือ่กจิการโดยเฉพาะของห้างฯจึงนํามาถือเป็น

รายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิไม่ได้ เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ตาม ม. 65 ตรี (3) และ (13) 
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Q:  กรณบีริษทัฯ มผีลกาํไรจากการประกอบกจิการ บริษทัฯ 

จะทาํประกนัชีวติให้แก่พนักงาน โดยกาํไรสุทธิทุก 100 บาท 

ทาํประกนั 50 บาท ค่าเบีย้ประกนัชีวติ จะถือเป็นรายจ่าย

ได้หรือไม่ 

A : ถือเป็นรายจ่ายทีจ่่ายจากผลกาํไร เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ตาม ม.65 ตรี(19) 

(กค 0706/5334 ลว. 26 มิ.ย.2549)      
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ค่าเคร่ืองบนิ ค่าทีพ่กั และ ค่าอาหาร อนัเป็นค่าใช้จ่าย

เกีย่วกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ เมือ่โจทก์ไม่มี

พยานหลักฐานมาสืบให้เพือ่ได้ว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็น

รายจ่ายทีโ่จทก์ได้จ่ายไปในธุรกจิของโจทก์  จึงถือว่าเป็น

รายจ่ายทีม่ลีกัษณะเป็นการส่วนตัว ต้องห้ามมใิห้ถือเป็น

รายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร  ตาม 

ม. 65 ตรี (3)

ฎกีาที ่  5816 / 2534
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ม. 65 ตรี (18)  รายจ่ายซึง่ผูจ่้ายพสิจูน์ไม่ไดว่้า

ใครเป็นผูรั้บ ถอืเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม เวน้แต่

จ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเป็นชือ่ผูรั้บเงิน 

และเช็คผ่านการข้ึนเงินแลว้ 

โอนเงินเขา้บัญชขีองผูรั้บเงิน

สาํเนาบัตรประชาชนของผูรั้บเงิน พรอ้มลายเซ็น

และผูรั้บเงินสามารถยนืยนัว่าไดรั้บเงินจริง

หลกัฐานอื่นๆ
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เบีย้ปรับและเงินเพิม่

•ภาษศุีลกากร

•ภาษมูีลค่าเพิม่

•ภาษเีงนิได้นิติบุคคล

•ภาษธุีรกจิเฉพาะ

•ภาษป้ีาย

•ขบัรถฝ่าไฟแดง



เบีย้ปรับ เงนิเพิม่
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คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษอีากรที ่40/2560

เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ภาษอีากร และค่าปรับอาญา ตาม ม. 65 ตรี(6)

• หมายความถงึ เบีย้ปรับและหรือเงนิเพิม่
ภาษอีากร และค่าปรับอาญา

ตามกฎหมายภาษอีากรทุกประเภท 

• ยกเลกิคาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
วนิิจฉัยภาษอีากร ที ่10/2528
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คาํถาม : ค่าปรับพนักงานกระทาํความผดิตามกฎหมาย

จราจรทางบก สามารถถือเป็นรายจ่ายทาง

ภาษไีด้หรือไม่

134

คาํตอบ : ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายจราจรทางบก 

ไม่เข้าลกัษณะเป็นค่าปรับทางอาญาตาม

ประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามถือเป็น

รายจ่ายในการ คาํนวณกาํไรสุทธิ ตามมาตรา 

65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร



คาํถาม : ตวัอย่างค่าปรับทางอาญาตาม

กฎหมายภาษอีากร

135

คาํตอบ : • ไม่ได้ยืน่แบบภาษีภายในกาํหนด

• เจตนาละเลยไม่ยืน่แบบภาษีภายใน

กาํหนดเพือ่เลีย่งภาษี

• หนีภาษี
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• กรมสรรพากร

• กรมสรรพสามิต

• กรมศุลกากร
137



• องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เช่น
1) ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน

2) ภาษป้ีาย

3) ภาษบีํารุงท้องท่ี

138



• กระทรวงมหาดไทย เช่น
1) ภาษสุีราและสรรพสามติ

2) อากรรังนกอีแอ่น

139



1) ค่าปรับยืน่งบการเงินล่าช้าจ่ายให้กรมพฒันาธุรกจิการค้า

2) ค่าเบี้ยปรับเน่ืองจากการนําส่งงบการเงินล่าช้า จ่ายให้ ก.ล.ต.

3) เบี้ยปรับทีนํ่าส่งเงินสมทบล่าช้ากว่ากาํหนดจ่ายให้ คปภ.

4) เบี้ยปรับยืน่เพิม่เติมนําส่งเงินสมทบไม่ครบตามเกณฑ์ที่

กาํหนดจ่ายให้ คปภ.

5) เบี้ยปรับส่งเงินสมทบประกนัสังคมเกนิเวลา

6) ค่าปรับจราจร
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ต้นทุนทางการเงิน

• ดอกเบีย้สูงมากอย่างผดิปกติ

• ไม่มเีงนิกู้แต่มดีอกเบีย้

• ดอกเบีย้ไม่มเีลย

• ดอกเบีย้น้อยแสดงในค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้หรือไม่
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• รายได้ทีไ่ด้รับการยกเว้น

- เงนิปันผล

• กจิการ BOI

- คาํนวณภาษ ีBOI

- ขาดทุนสุทธิในระหว่างได้รับ BOI
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ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

• ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

- ค่ารับรอง ค่าของขวญั

- ค่าการกศุล

- ปรับลดมูลค่าสินค้าอย่างไรสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

- ค่าเส่ือมราคารถยนต์น่ังส่วนบุคคลทีไ่ม่เกนิ 10 ทีน่ั่ง

- ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าประเภทต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายหักได้ 2 เท่า

- ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 รอบ



คาํถาม : ไม่ได้นําผลขาดทุนสุทธิมาใช้ในปีทีผ่่านมา

(ไม่ได้กรอกผลขาดทุนสุทธิยกมาในแบบ ภ.ง.ด.

50) ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่หลอืสามารถใช้สิทธิปี

ถัดไปได้หรือไม่

144

คาํตอบ : • ไม่ได้นําผลขาดทุนสุทธิยกมามาใช้ในปีทีผ่่านมาแล้ว 

แต่ภายหลงัได้ยืน่แบบ ภ.ง.ด. 50 เพิม่เตมิ โดยได้นํา

ผลขาดทุนสุทธิยกมาดงักล่าวมาหักเป็นรายจ่ายใน

แบบ ภ.ง.ด. 50 เพือ่ปรับปรุงแบบฯ ให้ถูกต้อง ก็

สามารถกระทาํได้ 

กค 0702/6605 



ตวัอย่างกรณีบันทกึผลขาดทุนผดิพลาด

145
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ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกนิ 5 รอบ

• ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 รอบระยะเวลาบญัชี

•จะต้องใช้อย่างต่อเน่ือง จะข้ามหรือเว้นเพือ่
หักในรอบระยะเวลาบญัชีอ่ืนไม่ได้ 

• ปี 2559 ต้องสละสิทธ์ิผลขาดทุนสะสม 120 ล้านบาท

• ปี 2560 จะต้องเสียภาษจีากกาํไรสุทธิ 110 ล้านบาท
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https://www.rd.go.th/publish/40628.0.html

https://www.rd.go.th/publish/40628.0.html


หน้าทีผู่้ ชําระบัญชี

152



คาํถาม

เจ้าหน้ียกหน้ีให้

• เจ้าหน้ีการค้า

• เงินกู้ยมื

153



รับรู้เป็นรายได้ต้องเสียภาษี

คาํตอบ
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บริษทัไม่มีเงินจ่ายภาษี

คาํถาม
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ไม่ต้องจ่าย

(จ่ายเท่ากบัจํานวนเงินที่

บริษทัมีอยู่)

คาํตอบ

156



ผู้ชําระบญัชีมหีน้าทีร่วบรวมจํานวนเงินที่

บริษทัฯ มอียู่เพือ่ชําระค่าภาษเีงินได้นิติ

บุคคลเพยีงเท่าทีม่ส่ีวนทีเ่หลอืเท่าน้ัน ไม่

สามารถจะไปหาจากทีใ่ดมาชําระหน้ี

หน้าทีผู่้ ชําระบญัชี
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คาํพพิากษาฎกีาที่ 4638/2546

เร่ือง ความรับผิดของผู้ชําระบัญชี
http://www.rd.go.th/publish/19515.0.html
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http://www.rd.go.th/publish/19515.0.html


มติพเิศษ
159



เร่ืองทีสํ่าคญั
ที่ต้องใช้การตดัสินใจอย่างรอบคอบ

จากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

มติพเิศษคอือะไร

160



คณะกรรมการทาํเองไม่ได้

ต้องใช้มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น

161



เร่ืองท่ีบริษทัต้องขอมติพเิศษจากท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น

1. เปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ/ข้อบงัคบับริษทั 

มาตรา 1145

2. เพิม่ทุน มาตรา 1220

3. เพิม่ทุนชําระด้วยส่ิงอืน่ทีไ่ม่ใช่เงนิ มาตรา 1221

4. ลดทุน มาตรา 1224

5. เลกิบริษทั มาตรา 1236

6. ควบกจิการ มาตรา 1238
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คะแนนไม่ต่ํากว่าสามในส่ีของ

จาํนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

คะแนนเสียงมติพเิศษ

163



มาตรา 1194 
การใดทีก่ฎหมาย กาํหนดให้ต้องทาํโดยมตพิเิศษ ทีป่ระชุมใหญ่

ต้องลงมตใินเร่ืองน้ัน โดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่ตํา่กว่าสามในส่ี

ของจาํนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และมสิีทธิออก

เสียงลงคะแนน

อ้างอิงกฎหมาย

มาตรา 1194 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไข

เพิม่เติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑

164



รายงานผู้สอบบัญชี

165



แผ่กระจาย
(Pervasiveness)
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แผ่กระจาย

มี 3 ประการ

167



1. กระทบทัง้  

งบการเงิน

แผ่กระจาย
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2. กระทบบางบัญชี...แต่เป็นบัญชีที่

สําคญัมากต่องบการเงิน
ตัวอย่าง มูลค่าสินค้าคดิเป็น 80% ของ

สินทรัพย์รวม ถ้าสินค้าผิดผลกระทบกจ็ะ

แผ่กระจาย

แผ่กระจาย
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3. ผลกระทบจากการ

เปิดเผยข้อมูล
ตัวอย่าง ไม่เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัคดี

ฟ้องร้องล้มละลาย

แผ่กระจาย

170



วรรคเน้น (Emphasis of Matters)

VS

วรรคเร่ืองอ่ืน (Other Matters)

171



ให้ข้อมูลเพิม่เตมิ

แต่ไม่มผีลต่อการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

172



ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น

ข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงนิ

ควรทราบ

173



วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

เน้นข้อมูลทีมี่การบันทกึอยู่ใน

งบการเงินหรือเปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแล้ว

174



ตวัอย่างวรรคเน้น

• ออกงบชุดใหม่แทนชุดเก่า

• ความไม่แน่นอนของผลของคดคีวาม

• การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัใหม่มาใช้ก่อนกาํหนด

175



วรรคเร่ืองอืน่

เป็นข้อมูลทีไ่ม่ได้

กล่าวถงึในงบการเงิน

176



ตวัอย่างวรรคเร่ืองอืน่

• ตวัเลขเปรียบเทยีบไม่ได้ผ่านการ

ตรวจสอบ

• งบการเงนิงวดก่อนตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีคนอืน่

177
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คาํพพิากษาฎกีาที ่15345/2558 

RD VS BOI

มคีวามเห็นต่างกนั 

178



กรณบีริษทัมทีั้ง 

BOI และ Non BOI

179



• BOI มีทั้งโครงการกาํไรและขาดทุน

• Non Boi กาํไร

180



คาํนวณภาษี Non Boi อย่างไร

ก. นํากาํไรและขาดทุน BOI ทุกโครงการนํา

หัก Non BOI (เสียภาษีเยอะ)

ข. นําเฉพาะโครงการขาดทุน BOI เท่าน้ันมา

หัก Non BOI (เสียภาษีน้อย)

181
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การวเิคราะห์รายงานการเงนิ



187

การใช้เคร่ืองมอืต่าง ๆ มาประเมนิผลการดาํเนินงาน

ขององค์การ โดยพจิารณาข้อมูลจากงบการเงนิ เพือ่ทราบถึง

ฐานะ และความมัน่คงของกจิการ เพือ่ประกอบการตัดสินใจ

แล้วจัดทาํผลการวเิคราะห์ขึน้ใหม่ เรียกว่า 

รายงานการวเิคราะห์งบการเงนิ

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงนิ



188

การวเิคราะห์แนวโน้ม

เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบงบดุล และงบกาํไรขาดทุน

ตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป เพือ่แสดงให้เห็นแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง

ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของกจิการ

ในช่วงระยะเวลาหน่ึง รวมทั้ง ช่วยในการคาดคะเนฐานะ

ทางการเงนิของกจิการในอนาคตด้วย
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การวเิคราะห์อตัราส่วน

เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 2 รายการ

โดยนําข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนัแล้ว ทาํให้เกดิความหมาย

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ เรียกว่า อตัราส่วนทางการเงนิ ทั้งนี้ ข้อมูล

ทีนํ่ามาเปรียบเทยีบกนั อาจเป็นข้อมูลทีไ่ด้จาก

งบการเงนิเดยีวกนั หรือต่างงบกนักไ็ด้
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รายการ บัญชี
ภาษี

ใหม่ เดิม

รายได้ค่าเช่า รับรู้รายได้ค่าเช่าตามวธีิเส้นตรง

ตลอดอายสัุญญาเช่า

(รวมรายได้ทั้งสัญญาหารด้วย

อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ

2) ตามหลักการบัญชี

ตามเงินที่รับ

เงินแต่ละปี

ตามสัญญา

รายจ่ายค่าเช่า รับรู้รายจ่ายค่าเช่าตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า
(รวมรายจ่ายทั้งสัญญาหารด้วย

อายสัุญญา)

1) ตามสัญญา หรือ

2) ตามหลักการบัญชี ตามเงินท่ีจ่ายแต่

ละปีตามสัญญา
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บัญชี ภาษี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 50

• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 33

ท.ป.1/2528

ข้อ 3.4
(แก้ไขโดย ท.ป. 299/2561)

NPAEs

• รายได้ค่าเช่า ดูย่อหน้า 285

• รายจ่ายค่าเช่า ดูย่อหน้า 272
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ว่าด้วยเร่ือง

ประกนัชีวติบุคคลสําคญั

(Keyman Assurance)
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ทําประกนัชีวติให้บุคคลสําคญั

200

ต้อง

1. กาํหนดเป็นระเบยีบ

2. ทุกคนได้สิทธิเหมอืนกนั(ปฏิบตัิเป็นการทัว่ไป)

3. ตามมติทีป่ระชุมบริษทั

4. จํานวนเงนิทีจ่่ายไม่เกนิกว่าเหตุ (อย่าจ่ายมากเกนิไปนะ)
5. เพือ่ความสะดวกในการแสดงหลักฐาน:

“ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันให้มีข้อความว่าเบีย้ประกันชีวติท่ีรับนี ้จ่ายโดย

บริษัท....................”



เบีย้ประกนัชีวติบุคคลสําคญั
(Keyman Assurance)

รายการ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ถือเป็นเงินได้ของ

พนักงาน

ได้ ไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่

• ค่าเบีย้ประกนัที่บริษัทจ่าย
ถือเป็นค่าลดหย่อนประกนัชีวติได้

• สินไหมทดแทนกรณี

กรรมการเสียชีวิต

• ประกนัภัยแบบกลุ่มให้

พนักงาน
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เบีย้ประกนัชีวติเพือ่คุ้มครองสินเช่ือบริษัท

รายการ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ถือเป็นเงินได้ของ

พนักงาน

ได้ ไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่

• ค่าเบีย้ประกนัที่บริษัทจ่าย ลดหย่อนประกนัชีวิต

ไม่ได้

• สินไหมทดแทนทีบ่ริษทัได้รับ

กรณีกรรมการเสียชีวิตส่วนที่

เหลอืหลงัจากชําระหนี้

ถือเป็นรายได้เสียภาษี
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การหักรายจ่ายเบีย้ประกนัชีวติเพือ่คุ้มครองสินเช่ือ 

กรณบีริษทัผู้กู้ชําระค่าเบีย้ประกนัชีวติกรรมการคร้ัง

เดยีว (Single Premium) และมผีลคุ้มครองไปตลอด

อายุสัญญากู้ ค่าเบีย้ประกนัเข้าลกัษณะเป็นรายจ่ายทีม่ี

ผลต่อกจิการเกนิหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี บริษทัผู้กู้

จะต้องนําค่าเบีย้ประกนัทีจ่่ายมาทยอยตัดเป็น

ค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามระยะเวลาที่

เอาประกนัตามหลกัเกณฑ์สิทธ์ิ 

(กค 0702/1280 ลว. 3 เมษายน 2551)      
203



สวสัดกิารพนักงาน

ทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายได้
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สวสัดิการพนักงาน

205

ต้อง

1. กาํหนดเป็นระเบียบ

2. ทุกคนได้สิทธิเหมือนกนั(ไม่เลอืก)



สวสัดิการพนักงาน

สวัสดิการ
ถือเป็นเงนิได้ของพนักงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษทั

ใช่ ไม่ใช่ ได้ ไม่ได้

• ค่ารักษาพยาบาล

• รถประจําตําแหน่ง ค่าน้ํามนั

• ทําประกันชีวติให้กรรมการ

• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

• ให้พนักงานกู้ไม่คิดดอกเบีย้

• ประกันภัยแบบกลุ่มให้พนักงาน



สวสัดิการพนักงาน

สวัสดิการ
ถือเป็นเงนิได้ของพนักงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษทั

ใช่ ไม่ใช่ ได้ ไม่ได้

• เบีย้เลีย้ง(เป็นคร้ังคราว)

• เบีย้เลีย้ง(ประจํา)

• ค่าน้ํามันรถพนักงานขับมาทํางาน

• ปีใหม่ กีฬาสี

• สมาชิกฟิตเนส กอล์ฟ สปอร์ตครับ

• ของขวญัวนัเกิด
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สวสัดิการพนักงาน

สวัสดิการ
ถือเป็นเงนิได้ของพนักงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษทั

ใช่ ไม่ใช่ ได้ ไม่ได้

• งานศพ แต่งงาน 

• ให้ทองเน่ืองจากทํางานมานาน
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โจทย์ 1 :บริษทั A กาํหนดนโยบายว่า “พนักงานทํางานครบ 10 ปี สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้จริงแต่ไม่เกนิ 100,000 บาท” นาย ก. ทํางานมา 15 ปี
เป็นมะเร็ง จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 500,000 บาท ด้วยความเป็นคนขยนั
บริษัท A ให้นาย ก. เบิกค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด 500,000 บาท

ถาม

1) รายจ่ายท่ีบริษัท A จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
2) นาย ก. ต้องถือเป็นรายได้หรือไม่ และถือเป็นรายได้เท่าไหร่
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คาํตอบโจทย์ 1 

คําตอบ 1 

• บริษัท A ถือเป็นรายจ่ายได้เพยีง 100,000 บาท 

• ส่วนเกิน 400,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

คําตอบ 2 

• นาย ก. ไม่ถือเป็นรายได้พนักงานท้ัง 500,000 บาท 

• ยกเว้น ตามกฎกระทรวง 126 ข้อ 2(4) เงินค่ารักษาพยาบาล ให้ได้รับยกเว้นเงิน
ได้ท่ีนายจ้างจ่ายให้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องถือเป็นเงินได้
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เพิม่เตมิ

บริษัทสามารถกาํหนดการจ่ายในแต่ละตาํแหน่งแตกต่างกนัได้  เช่น

1) พนักงานทัว่ไป ให้แค่ตวัพนักงานเท่าน้ัน 

2) ระดบัหัวหน้า ให้สิทธิถึง พ่อ แม่ 

3) ระดบัผู้บริหาร ให้สิทธิถึง พ่อ แม่ ภรรยา ลูก

4) พนักงานทางานมา 10 ปี ให้ 50,000 บาท 

5) พนักงานทางานมา 2 ปี ให้ 5,000 บาท 
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โจทย์ 2 :
บริษัท A มนีโยบายว่าบริษัทจะจ่ายเบีย้ประกนัชีวติให้พนักงาน 

30,000 บาท/คน และเบีย้ประกนัการรักษาพยาบาลให้พนักงาน 
20,000 บาท/คน

ถาม

1) รายจ่ายที่บริษัท A จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร

2) พนักงานต้องนํามาถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ และเท่าไหร่
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คาํตอบโจทย์ 2 

คาํตอบ 1 

• บริษัท A ถือเป็นรายจ่ายได้เพยีง 50,000 บาท 

คาํตอบ 2 

• พนักงานไม่ถือเป็นเงนิได้ เพยีง 20,000 บาท เพราะได้รับยกเว้น
เฉพาะเบีย้ประกนัการรักษาพยาบาล กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(4) 

• เบีย้ประกนัชีวติ 30,000 บาท ถือเป็นเงนิได้ของพนักงาน
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เพิม่เตมิ

1. เบีย้ประกนัชีวติ 

• บริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

• พนักงานถอืเป็นรายได้ของ

• พนักงานสามารถเป็นค่าลดหย่อนเบีย้ประกนัชีวติได้

2. เบีย้ประกนัการรักษาพยาบาล

• บริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

• พนักงานไม่ถอืเป็นเงนิได้
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การแจกเคร่ืองแบบพนักงาน 

สวสัดกิาร

PIT 

(หัก ณ ที่จ่าย) 

ประโยชน์เพิม่ของ

พนักงาน 

CIT 

ถือเป็นรายจ่ายของ

กจิการ

VAT 

ภาษขีาย ภาษซ้ืีอ

(1) เคร่ืองแบบ

พนักงานที่ไม่เกนิ 
2 ชุด เส้ือนอกไม่

เกนิ 1 ตวั 

ไม่เป็นประโยชน์

เพิม่ 

ถือเป็นรายจ่ายของ

กจิการ 
ไม่มภีาษขีาย ภาษซ้ืีอหักได้ 

(2) เคร่ืองแบพนักงาน

ที่เกนิ 2 ชุด เส้ือ

นอกเกนิ 1 ตวั 

เป็นประโยชน์เพิม่ 
ถือเป็นรายจ่ายของ

กจิการ 
มภีาษขีาย ภาษซ้ืีอหักได้ 
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กรณแีจกเคร่ืองแบบพนักงานไม่เกนิ 2 ชุด 
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กรณแีจกเคร่ืองแบบพนักงานเกนิ 2 ชุด 
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ว่าด้วยเร่ือง

ประกนัชีวติบุคคลสําคญั

(Keyman Assurance)

219



ทําประกนัชีวติให้บุคคลสําคญั

220

ต้อง

1. กาํหนดเป็นระเบยีบ

2. ทุกคนได้สิทธิเหมอืนกนั(ปฏิบตัิเป็นการทัว่ไป)

3. ตามมติทีป่ระชุมบริษทั

4. จํานวนเงนิทีจ่่ายไม่เกนิกว่าเหตุ (อย่าจ่ายมากเกนิไปนะ)
5. เพือ่ความสะดวกในการแสดงหลักฐาน:

“ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันให้มีข้อความว่าเบีย้ประกันชีวติท่ีรับนี ้จ่ายโดย

บริษัท....................”



เบีย้ประกนัชีวติบุคคลสําคญั
(Keyman Assurance)

รายการ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ถือเป็นเงินได้ของ

พนักงาน

ได้ ไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่

• ค่าเบีย้ประกนัที่บริษัทจ่าย
ถือเป็นค่าลดหย่อนประกนัชีวติได้

• สินไหมทดแทนกรณี

กรรมการเสียชีวิต

• ประกนัภัยแบบกลุ่มให้

พนักงาน
221



เบีย้ประกนัชีวติเพือ่คุ้มครองสินเช่ือบริษัท

รายการ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ถือเป็นเงินได้ของ

พนักงาน

ได้ ไม่ได้ ใช่ ไม่ใช่

• ค่าเบีย้ประกนัที่บริษัทจ่าย ลดหย่อนประกนัชีวิต

ไม่ได้

• สินไหมทดแทนทีบ่ริษทัได้รับ

กรณีกรรมการเสียชีวิตส่วนที่

เหลอืหลงัจากชําระหนี้

ถือเป็นรายได้เสียภาษี
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ถ้าถามมา - จะตอบไป



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 

individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 

information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 

such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials 

published may only be reproduced with the consent of FAP.
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