
 
บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 การศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวดัเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินได
นิติบุคคล ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของมาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
 
แนวคิด  และทฤษฎี  เก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

ในการศึกษา มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  ดังตอไปนี ้
1. แนวคิดเก่ียวกับความรูความเขาใจ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553 : 81-83) 

ความรู หมายถึง ความจําเกี่ยวกับส่ิงท่ีเคยเรียนรูมากอน ไมวาจะเปนความจํา
เกี่ยวกับลักษณะท่ัวไป วิธีการ กระบวนการ ลําดับการ โครงสราง 

 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารความหมายของส่ิงท่ีเรียนรูโดย
ไมจําเปนตองนําไปสัมพันธกับส่ิงอ่ืน ๆ ไดแก 

1. แปลความ สามารถส่ือความเปนส่ิงท่ีเรียนรูแลว โดยวิธีส่ือความหมายอ่ืน 
เขาใจความหมายของความรูท่ีปรากฏในการส่ือความหมายแบบตาง ๆ 

2. การตีความ สามารถอธิบายหรือสรุปความเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนรูนั้นได 
3. การขยายความ สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองท่ีเรียนรูท้ังใน

ดานโอกาสที่จะนําไปใช ผลท่ีเกิดข้ึน แนวโนมในโอกาสตอไป การระลึกถึงเร่ืองราวตางๆ ท่ีเคยมี
ประสบการณมาแลว และรวมถึงการจําเนื้อเร่ืองตางๆ ท้ังท่ีปรากฏอยูในแตละเนื้อหาวิชา และวิชาท่ี
เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย 

โดยสรุปความหมายไดวา ความรูความเขาใจ หมายถึงความสามารถในการจําและ
เขาใจรายละเอียดของขอมูลตางๆ ท่ีบุคคลไดสะสมไว และถายทอดตอๆ กันมาตลอดจนสามารถท่ี
จะส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หลังจาก
ท่ีไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ แลว 

2. กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบัญญัติ
ไวในประมวลรัษฎากร  โดยจัดเก็บจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  มีประเด็นดังนี้ 
(กรมสรรพากร, 2553ข: ออนไลน) 

(1) การคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิ ตามมาตรา 65 ใหนํารายไดท่ีเกิดข้ึนใน
รอบระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณเปน
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รายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และใหนํารายจายท้ังส้ินท่ีเกี่ยวกับรายไดนั้น แมจะยังไมไดจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชี และรอบระยะเวลาบัญชี
ใหมีกําหนด 12 เดือน 

(2) การคํานวณรายไดและรายจายตามคําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ทป. 1/2528 (แกไข
ตามคําส่ังท่ี ทป. 155/2549) กรมสรรพากรไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหใชเกณฑอ่ืนในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนี้ 

(2.1)    กิจการธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กิจการธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจฟองซิเอร และกิจการธุรกิจหลักทรัพย ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตรายไดสวนท่ีเปนดอกเบ้ียสําหรับระยะเวลาหลังจากท่ีไดผิด
นัดชําระติดตอกันเกิน 3 เดือน จะนําดอกเบ้ียสวนนั้นมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีไดรับชําระก็ได 

(2.2)    กิจการประกันชีวิต เวนแตรายไดสวนท่ีเปนเบ้ียประกันชีวิตจะนํา
รายไดมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับก็ได 

(2.3)    กิจการฝากขายสินคาซ่ึงผูรับฝากสินคาทําหนาท่ีขายสินคาแทนผูฝาก
สินคาตองนํารายไดจากการขายสินคามารวมคํานวณเปนรายไดท้ังจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมี
การฝากขาย  

   กรณีท่ีกิจการไดทําสัญญาการต้ังตัวแทนผูรับฝากสินคาเพื่อขายเปน
หนังสือ โดยตัวแทนผูรับฝากสินคาไดรับคาตอบแทนหรือบําเหน็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจะ
คํานวณรายไดเม่ือตัวแทนผูรับฝากสินคาขายสินคาใหแกผูซ้ือก็ได 

(2.4)    กิจการใหเชาทรัพยสิน ท้ังผูเชาและผูใหเชาตองนํารายไดและรายจาย
คาเชาหรือคางวดและรายจายท่ีเกี่ยวของมารวมคํานวณเปนรายไดและรายจายในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีตามสวนแหงระยะเวลาการใหเชาทรัพยสิน 

(2.5)    กิจการใหเชาซ้ือหรือขายผอนชําระ ตองนําทรัพยสินท่ีไดมาโดยการ
เชาซ้ือหรือขายผอนชําระมาคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา มูลคาตนทุนของทรัพยสินนั้น
ใหถือตามราคาท่ีพึงตองชําระท้ังหมดแตคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีจะนํามาหักในรอบระยะเวลา
บัญชีจะตองไมเกินคาเชาซ้ือหรือราคาท่ีจะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นดังน้ี 
    (2.5.1) กรณีท่ีกรรมสิทธ์ิยังไมไดโอนไปยังผูซ้ือ และมีอายุสัญญาเกิน
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตองนํากําไรที่เกิดจากการขายมารวมคํานวณเปนรายไดท้ังจํานวนในรอบ
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ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการใหเชาซ้ือหรือขายผอนชําระสําหรับดอกผลเชาซ้ือหรือขายผอนชําระใหนํามา
รวมคํานวณเปนรายไดแตละงวดตามวิธีการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
    (2.5.2) กรณีท่ีกรรมสิทธ์ิไดโอนไปยังผูซ้ือทันที ใหนํารายไดจากการ
ขายมารวมคํานวณเปนรายไดท้ังจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการขายสินคา 

(2.6)    กิจการกอสราง คํานวณรายไดและรายจายท่ีเกี่ยวของตามอัตราสวน
ของงานท่ีทําเสร็จตามวิธีการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปมารวมคํานวณเปนรายไดและรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2.7)    กิจการคาอสังหาริมทรัพย โดย 
     (2.7.1) ใหคํานวณรายไดและรายจายท่ีเกี่ยวของเปนรายไดและรายจาย
ท้ังจํานวนเม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย  
    (2.7.2) ใหเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปน้ี ในการคํานวณรายไดและ
รายจายโดยใหใชวิธีนั้นตลอดไปสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยประเภทนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติ
ใหเปล่ียนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร  
     (2.7.2.1) คํานวณรายไดและรายจายท่ีเกี่ยวของตามอัตราสวน
ของงานท่ีทําเสร็จในแตละรอบระยะเวลาบัญชีมารวมคํานวณเปนรายไดและรายจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น หรือ 
     (2.7.2.2) คํานวณรายไดและรายจายท่ีเกี่ยวของตามงวดท่ีถึง
กําหนดชําระโดยใหใชวิธีการคํานวณตามอัตรากําไรข้ันตน 

(2.8)    กิจการสนามกอลฟหรือกิจการใหบริการตามสัญญาระยะยาวแก
สมาชิก ตองนํารายไดท่ีเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเปนเงินกอนเพ่ือตอบแทนการ
ใหบริการท้ังจํานวนไมวารายไดนั้นจะเกิดข้ึนจากการผอนชําระหรือชําระคร้ังเดียว และเรียกเก็บใน
ลักษณะเงินคาสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจํา เงินจายลวงหนาเพื่อเปนคาใชจาย หรือเงินอ่ืนท่ีเรียก
เก็บในลักษณะทํานองเดียวกันมารวมคํานวณเปนรายไดท้ังจํานวนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดเร่ิม
ใหบริการ หรือจะนํารายไดนั้นมาเฉล่ียตามสวนแหงจํานวนปตามสัญญา แตไมเกิน 10 ป และนํามา
รวมคํานวณเปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามสัญญา แตไมเกิน 10 รอบระยะเวลาบัญชี
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดเร่ิมใหบริการก็ได 

(2.9)    กิจการขายชอรต (การขายหลักทรัพยท่ีตองยืมหลักทรัพยมาเพ่ือการสง
มอบ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2.10) กิจการซ้ือหรือขายหลักทรัพย  โดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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อนุญาต ผูซ้ือหลักทรัพยตองนํารายไดท่ีเรียกเก็บ หรือพึงเรียกเก็บจากการขายชอรตมาเปนรายไดใน
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น สวนตนทุนใหใชราคาปดของหลักทรัพยในวันท่ีทําสัญญาซ้ือหลักทรัพย
นั้น และเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยมาคืนเม่ือใดใหคํานวณกําไรขาดทุนอีกคร้ัง สําหรับคาใชจายหาก
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใดใหถือเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2.11) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวย บริษัทบริหารสินทรัพย 
เวนแตรายไดซ่ึงเกิดจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีรับซ้ือหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพยจะนํารายไดดังกลาวมารวม
คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับชําระก็ได 

(3) หลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลจะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา 65 ทวิ ประกอบดวยรายการดังนี้ 

(3.1)    รายการท่ีระบุไวในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจาย 
(3.2)    คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ เง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(3.3)    การตีราคาสินทรัพย ราคาทรัพยสินอ่ืนนอกจากราคาสินคาคงเหลือให

ถือตามราคาทุนและในกรณีท่ีมีการตีราคาทรัพยสินเพิ่มข้ึน หามมิใหนําราคาท่ีดีราคาเพ่ิมข้ึนมารวม
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

(3.4)    การโอนทรัพยสิน การโอนทรัพยสิน ใหบริการหรือใหกูยืมเงินโดยไม
มีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบ้ียหรือคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบ้ียตํ่ากวาราคาตลาดโดย
ไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบ้ียนั้น
ตามราคาตลาดในวันท่ีโอน 

(3.5)    การคํานวณมูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สิน ท่ีมีคาหรือราคาเปน
เงินตราตางประเทศท่ีเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย  

(3.6)    การตีราคาสินคาคงเหลือ ใหคํานวณราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแต
อยางใดจะนอยกวา และใหถือเปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม 

(3.7)    การคํานวณราคาทุนของสินคาท่ีสงเขามาจากตางประเทศนั้นเจา
พนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน  โดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคาประเภท  และชนิดเดียวกับ
ท่ีสงเขาไปในประเทศอ่ืน 

(3.8)    ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตรา
ไทยตามอัตราแลกเปล่ียนในทองตลาดของวันท่ีไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะ
แลกไดในอัตราทางราชการก็ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น 
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(3.9)    การจําหนายหน้ีสูญ การจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหนี้จะกระทําได
ตอเม่ือเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  

(3.10) เงินปนผลที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมตองนํามารวม
คํานวณ 

(3.11) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีอยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ  ท่ีจายตาม
กฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมใหนํามาคํานวณเปนรายไดเพียงเทาท่ีเหลือจากถูกหักภาษีไว 
ณ ท่ีจายตามกฎหมาย 

(3.12) เงินปนผลหรือสวนแบงของกําไร ท่ีอยูในบังคับตองถูกหัก ณ ท่ีจาย
ตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาทีเหลือ 

(3.13) มูลนิธิหรือสมาคมทีประกอบกิจการซึ่งมีรายได ไมตองนําเงิน
คาลงทะเบียนหรือคาบํารุงท่ีไดจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจากการรับบริจาคหรือ
จากการใหโดยเสนหาแลวแตกรณี มารวมคํานวณเปนรายได 

(3.14) ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีขาย ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลท่ี
เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับหรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงไดรับจาก
การขอคืน ไมตองนํามาคํานวณเปนรายได 

(4) หลักเกณฑรายจาย รายการท่ีระบุในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ ดังนี้ 

(4.1)     เงินสํารองสวนท่ีตั้งเพิ่ม และไดนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใด หากมีการตั้งเงินสํารองดังกลาวลดลง ให
นําเงินสํารองสวนท่ีตั้งลดลงซ่ึงไดถือเปนรายจายไปแลวนั้นมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีตั้งเงินสํารองนั้นลดลง 

(4.2)     เ งินกองทุน  เวนแต เงินกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพซ่ึง เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

(4.3)     รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหา หรือการกุศล 
เวนแตการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณประโยชนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีใน
สวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีใหหักไดอีกในสวนท่ีไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

(4.4)     คารับรองหรือคาบริการ สวนท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวง 
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(4.5)     รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน  หรือรายจายในการตอเติม
เปล่ียนแปลงขยายออกไปหรือทําใหดีข้ึนซ่ึงทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม 

(4.6)     เบ้ียปรับหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีชําระหรือพึงชําระ และภาษีซ้ือของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีประกอบการจดทะเบียน 

(4.7)     การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหาง
หุนสวนนิติบุคคล 

(4.8)     เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน สวนท่ีจายเกินสมควร 
(4.9)     รายจายท่ีกําหนดข้ึนเองโดยท่ีไมมีการจายจริง หรือรายจายซ่ึงควรจะ

ไดจายในรอบระยะเวลาบัญชี อาจลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได 
(4.10) คาตอบแทนแกทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

เปนเจาของเองและใชเอง 
(4.11) ดอกเบ้ียท่ีคิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตางๆ หรือเงินกองทุนของ

ตนเอง 
(4.12) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกัน

ใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ เวนแตผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน 5 ป กอน
รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

(4.13) รายจายซ่ึงมิใชรายจายเพื่อหากําไร หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 
(4.14) รายจายซ่ึงมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
(4.15) คาซ้ือทรัพยสิน และรายจายเกี่ยวกับการซ้ือขายทรัพยสินในสวนท่ี

เกินปกติโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(4.16)  คาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียหรือส้ินไปจากกิจการท่ีทํา 
(4.17)  คาของทรัพยสินนอกจากสินคาตีราคาตํ่าลงภายใตมาตรา 65 ทวิ 
(4.18)  รายจายซ่ึงผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 
(4.19)  รายจายท่ีจายจากผลกําไรท่ีไดเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
(4.20)  รายจายท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับท่ีระบุใน 1 ถึง 19 

(5) เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ และสงเสริมสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกผูประกอบการ ยังมีกฎหมายฉบับอ่ืนท่ียกเวนเงิน
ไดสําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน เงินไดท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
รวมถึงไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรยกเวนเงินไดสําหรับ
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหลายฉบับ เชน ยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินท่ีจายไปเปนคาจาง หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานวิจัยของเอกชนท่ีกระทรวงการคลัง
รับรองเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเปนจํานวนเงินรอยละ 100 ของรายจายดังกลาว ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาของทรัพยสินเปนจํานวน 2 เทาของ
รายจายท่ีจายไปเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาของทางราชการ 
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตไมเกินรอย
ละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ เปนตน 

(6) การยื่นรายการและชําระภาษี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสีย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิและตองคํานวณภาษีเงินได นิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการ
และชําระภาษีปละ 2 คร้ัง โดย 

(6.1)   การคํานวณเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
(6.1.1) การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีจาก

ประมาณการกําไรสุทธิ ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจัดทําประมาณการกําไรสุทธิ หรือ
ขาดทุนสุทธิ แลวใหคํานวณและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการ
กําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากประมาณการนี้ใหถือเปนเครดิตใน
การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และสามารถขอคืนไดในกรณีท่ีเสียภาษีจาก
ประมาณการสูงกวากําไรสุทธิท่ีตองเสียท้ังรอบระยะเวลาบัญชี 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไมยื่นรายการและชําระ
ภาษีจากประมาณการกําไรสุทธิหรือ ยื่นรายการและชําระภาษีจากประมาณการกําไรสุทธิขาดไป
รอยละ 25 จะถูกลงโทษโดยตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 20 ของจํานวนภาษีท่ีตองชําระ ตามมาตรา 
67 ตรี 

 (6.2.2) การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีจาก
กําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีจะตองคํานวณภาษี
และชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร ไดแก 

  (6.2.2.1) บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายตลาดหลักทรัพยฯ 
  (6.2.2.2) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย
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  (6.2.2.3) บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทฟองซิ
เอรตามกฎหมายวาดวยธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจฟองซิเอร 

  (6.2.2.3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรไดกําหนด ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี
เงินได (ฉบับท่ี 128) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร 

(6.2)   การคํานวณเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
การคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคํานวณกําไรสุทธิตามเง่ือนไขท่ี
บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร โดยนํากําไรสุทธิดังกลาวคูณดวยอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล หาก
ขาดทุนสุทธิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

    ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากประมาณการ สามารถนํามาเครดิตในการเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

    ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลถูกหักไวตาม
มาตรา 3 เตรส 69 ทวิ และ 69 ตรี รวมท้ังภาษีเงินไดท่ีบุคคลอ่ืนเสียแทนตามมาตรา 65 จัตวา ตาม
หลักฐานในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น สามารถนํามาเครดิตในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขวัญวิมล  โกศัยเสวี (2540) ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติ
บุคลของสํานักงานบัญชีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
สัมภาษณกลุมตัวอยางคือ สํานักงานบัญชีท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเขาอบรม
สัมมนากับสํานักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหมเทานั้น จากผลการศึกษา พบวา 

(1) ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในตัวบทกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร อยูในระดับปานกลาง 

(2) ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความรูความเขาใจปานกลางในเง่ือนไขการคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเกี่ยวกับรายจายตามมาตรา 65 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร มีความรูความเขาใจ
คอนขางนอยเรื่องรายจายตามมาตรา 65 ทวิ (2) การตัดมูลคาทรัพยสินท่ีสูญหายหรือชํารุดไม
สามารถใชงานได โดยมีความรูความเขาใจแตกตางกันในระดับการศึกษา  
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(3) ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีความรูความเขาใจในระดับคอนขางนอยในเงื่อนไขการ
คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเกี่ยวกับรายจายตามมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากรโดยเฉพาะ
รายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (8) แหงประมวลรัษฎากร กรณีหลักเกณฑเงินเดือนของผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนท่ีจายเกินสมควร โดยมีความรูความเขาใจแตกตางกันในระดับ
การศึกษา 

(4) ความรูความเขาใจในดานการกรอกแบบแสดงรายการ และการยื่นแบบแสดงรายการ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ผลของคะแนนความรูความ
เขาใจไมมีความแตกตางกัน 

ประสูตร  มุลิ (2542) ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจในดานภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูเสีย
ภาษีในอําเภอเมืองจังหวัดระยอง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการที่
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิรอยละ 30 ในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ่ึงไดศึกษา
วัดระดับความรูความเขาใจของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในดานเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิและ
รายการที่ไมใหถือเปนรายจาย จากการศึกษา พบวา 

(1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิและรายการท่ีไมใหถือเปน
รายจายของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล มีมากกวารอยละ 50 ยกเวนเร่ืองการคํานวณราคาสินคา
คงเหลือ มูลนิธิหรือสมาคม การตีราคาทรัพยสิน เงินปนผลจากบริษัทท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย การ
หักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา การจําหนายหน้ีสูญ ดอกเบ้ียท่ีคิดใหสําหรับเงินทุนของตนเอง 
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาของทรัพยสินท่ีตีราคาตํ่าลง รายจายคารับรองหรือคาบริการ รายจาย
ซ่ึงพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ และผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ ยกมา มีนอยกวา
รอยละ 50 

(2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิและรายการท่ีไมใหถือเปน
รายจายของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ท่ีมีเพศ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา  
ประเภทของการประกอบกิจการ รายไดของกิจการตอปตางกันไมมีความแตกตางกัน ยกเวน  
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลกลุมบริษัท
จํากัดและหางหุนสวนจํากัดมีความแตกตางกัน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายการที่ไมใหถือเปน
รายจายของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลกลุมอายุนอยกวา 25 ป กับมากกวา 45 ป กลุมอายุนอยกวา 25  
ป  กับอายุ 36–45 ป และกลุมอายุ 26–35 ป กับมากกวา 45 ป มีความแตกตางกัน ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเง่ือนไขการคํานวณกําไรสุทธิของผูเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลกลุมผูจัดการฝายบัญชีกับ
พนักงานบัญชี และกลุมหุนสวนผูจัดการกับพนักงานบัญชีมีความแตกตางกัน 
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จินจิรา สันติชัยรัตน (2549) ไดศึกษาเร่ืองปญหาของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม ในดาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะสวนท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางการจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีกับการปฏิบัติตามกลักเกณฑทางภาษีอากรโดยการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธี
ออกแบบสอบถามไปยังผูทําบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนตอสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม 
โดยทําการสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 278 คน จากการศึกษาพบวา  
 (1) ผูทําบัญชีมีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับปานกลางโดยมีปญหาสูงสุดในดาน
การรับรูรายได เร่ืองการโอนทรัพยสินการใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน ซ่ึงทางบัญชีไมมีการคิด
คาตอบแทนหรือคิดคาตอบแทนหรืออาจคิดคาตอบแทนตํ่ากวาราคาตลาดแตทางภาษีเจาพนักงานมี
อํานาจประเมินคาตอบแทนตามราคาตลาดในวันท่ีโอน รองลงมาเปนปญหาดานคาใชจายเกี่ยวกับ
รายจายท่ีกิจการไดจายไปจริงแตไมสามารถพิสูจนผูรับเงินได 
 (2) ผูทําบัญชีมีปญหาภาษีมูลคาเพ่ิมอยูในระดับปานกลางโดยมีปญหาสูงสุดเกี่ยวกับการ
คํานวณมูลคาฐานภาษีจากการสงออก รองลงมาเปนปญหาดานการรับรูรายไดท่ีเกิดจากภาษีขาย ซ่ึง
มีอยูระดับปานกลาง มีปญหาสูงสุดเกี่ยวกับการขายสินคา 
 (3) ผูทําบัญชีท่ีมีอายุนอยจะมีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลมากกวาผูท่ีมีอายุมาก และผูทํา
บัญชีท่ีมีระดับการศึกษานอยจะมีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพ่ิมมากกวาผูท่ีมี
การศึกษาในระดับสูง โดยผูทําบัญชีสวนใหญมีปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคลดานการรับรูรายได และ
มีปญหาภาษีมูลคาเพิ่มดานฐานภาษี 
 


