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เลขที่.................
แบบสอบถาม
เรื่อง ความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาแบบอิสระตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคลของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม
ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาจากทานไดชวยตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง และ
ขอไดโปรดตอบใหครบทุกขอ โดยขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้นผูศึกษา
ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดจะถือเปนความลับและจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนที่ 3 ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ
(ผูตอบแบบสอบถามไดแกผูทําบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ จังหวัดเชี ยงใหมเทานั้น
และกรุณาตอบแบบสอบถามโดยไมตองเปดตํารา หนังสือ หรือสอบถามผูอื่น)
สวนที่ 1ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คํา ชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน หากเปนคําตอบอื่นๆ โปรดเขียนคําตอบลงในช องวาง
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

20 - 30 ป

31 - 40 ป

41 - 50 ป

มากกวา 50 ป

ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
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4 ประสบการณดานการทําบัญชี

นอยกวา 5 ป
11 – 15 ป

5 จํานวนแหงที่รับเปนผูทําบัญชี

นอยกวา 5 แหง
26 – 50 แหง

6 ประเภทของผูทําบัญชี ที่ทานขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ตอบเพียงขอเดียว)
ผูทําบัญชี ที่มฐี านะเปนพนักงานบัญชี ของกิจการ
ผูรับจางทําบัญชี อิสระ
ผูที่ปฏิบัติงานกับสํานักงานใหบริการดานการทําบัญชี

สวนที่ 2 ขอมูล ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
คํา ชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองคําตอบวา ใช หรือ ไมใช หากไมแนใจหรือไมทราบ
ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง ไมแนใจ
ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
1. การคํา นวนกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่น
1.1 รายไดจากการขายสินคา ใหถือเปนรายไดในรอบบัญชีที่มี
การสงมอบสินคา
1.2 รายไดจากการใหบริการทั่วๆ ไป ใหถือเปนรายไดในรอบบัญชี
ที่มกี ารใหบริการเสร็จสิ้นแมจะยังไมไดรับชําระเงิน
1.3 กิจการสามารถรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑอื่น
ไดเมือ่ ไดรับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร
1.4 กิจการรับฝากขายสินคา นํารายไดจากการขายสินคามารวม
คํานวณเปนรายไดเมือ่ ขายสินคาได
1.5 กิจการคาอสังหาริมทรัพย รับรูรายไดเมือ่ ไดรับชําระเงิน
1.6 เงินที่กิจการใหเชาอาคารไดรับจากผูเชากอนลวงหนา 2 เดือน
ตามเงื่อนไขในสัญญาไมถือเปนรายได
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ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
1. การคํา นวนกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอื่น (ตอ)
1.7 กิจการขายผอนชํา ระที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผูซื้อทันที
รับรูรายไดจากการขายทั้งจํานวน
1.8 กิจการกอสราง คํานวณรายไดและรายจายที่เกี่ยวของตาม
อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
2. หลั กเกณฑการคํา นวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ
2.1 คาเสื่อมราคาทางบัญชี ที่สูงกวาทางภาษี ถือเปนรายจายตองหาม
2.2 คาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรที่ใช สําหรับ
การวิจัยและพัฒนาสามารถหักคาเสื่อมราคาไดรอยละ 40 ของ
ตนทุนนับแตวันไดมา
2.3 คาเสื่อมราคาของรถยนตนั่งที่มที ี่นั่งไมเกิน 10 ที่นั่ง คํานวณ
จากราคาทุนสวนที่ไมเกิน 1 ลานบาท
2.4 การนําเงินของกิจการไปใหกรรมการกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
ตองถือเปนรายไดทางภาษีตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ธนาคาร
2.5 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ถือเปนรายไดทางภาษี
2.6 การตีราคาสินคาคงเหลือ ใหคํานวณราคาทุนหรือราคาตลาด
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา
2.7 การตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน500,000บาทที่ไดดําเนินการฟอง
ลูกหนี้และศาลไดมคี ําสั่งรับฟองไมถือเปนรายจายตองหาม
2.8 รายไดจากการขายที่ดิน ใหคํานวณตามราคาประเมินของ
ที่ดินนั้นทุกกรณี
2.9 ภาษีขายที่ไดรับจากลูกคา ถือเปนรายได
2.10ภาษีมลู คาเพิ่มที่ไดรับคืนจากกรมสรรพากร ถือเปนรายได
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ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. หลั กเกณฑรายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามมาตรา 65 ตรี
3.1 รายจายคาสมาชิกสนามกอลฟสําหรับพนักงานของบริษัท
เปนรายจายตองหาม
3.2 การใหสิ่งของแกลูกคามูลคาเกินกวา 2,000 บาท ถือเปน
รายจายตองหาม
3.3 คารับรองสวนที่เกินรอยละ 0.3 ของรายไดรวม ถือเปน
รายจายตองหาม
3.4 ภาษีซื้อของคารับรองลูกคา เปนรายจายตองหาม
3.5 คาเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เปนรายจายตองหาม
3.6 คาหองสัมมนาและคาหองพักในการอบรมสัมมนาภายใน
ประเทศที่จัดใหแกลูกจาง ไมถือเปนรายจายตองหาม
3.7 ผลขาดทุนเนื่องจากทรัพยสินสูญหาย ที่ยังไมไดรับการชดเชย
จากบริษัทประกันภัยในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
ถือปนรายจายตองหาม
3.8 ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไมเกิน 5 ป กอนรอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบันถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
3.9 การบริจาคใหแกสถาบันศึกษาของรัฐเทานั้น ถือเปนรายจาย
เพื่อการศึกษา
3.10เงินโบนัสที่จายจากกําไรสุทธิ เปนรายจายตองหาม
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ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
4. เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.1 เงินปนผลที่ไดรับ จากบริษัทที่ถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลกึ่งหนึ่ง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อสรางอาคาร ที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่อาคาร
พรอมใช งานตามวัตถุประสงคไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.3 ซื้อคอมพิวเตอรบริจาคใหสถานศึกษาของรัฐ สามารถหักเปน
รายจายไดอีก 1 เทา
4.4 คาใช จายในการบํารุงรักษาสนามเด็กเลน สามารถหักเปน
รายจายไดอีก 1 เทา
4.5 การบริจาคใหกับองคการสาธารณะกุศล สามารถหักเปน
รายจายไดตามจริงไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิทางภาษี
4.6 กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดรับสิทธิหัก คาไฟฟา
คาน้ําประปา และคาขนสงในประเทศได 2 เทา
4.7 ดอกเบี้ยรับของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.8 เงินปนผลที่ไดรับจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แมจะไมไดอยูใน
ระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.9 กิจการที่พนกําหนดเวลาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถ
นําผลขาดทุนที่เกิดระหวางเวลาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไปหักออกจากกําไรสุทธิภายหลังไดแตไมเกิน 8 ป
4.10ซื้อผาหมใหแกสภากาชาดไทยเพื่อช วยเหลือผูประสบภัยหนาว
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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ความรูความเขาใจในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
5. การยื่นแบบและชําระภาษี
5.1 บริษัทตองยื่นแบบแสดงรายการชํา ระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ปละ 2 ครั้ง
5.2 แมกิจการจะมีรอบระยะเวลาบัญชี แรกนอยกวา 12 เดือน
ก็ตองยื่นแบบแสดงรายการและชํา ระภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป
5.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปคํานวณจากประมาณการกําไรสุทธิ
ครึ่งปแรก
5.4 กิจการที่ประมาณการกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ครึ่งปต่ําไปเกินกวารอยละ25 ของกําไรสุทธิทั้งปตองเสียเงิน
เพิ่มรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
5.5 หากกิจการยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปขาดไปรอยละ 25
แตไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกําไรสุทธิปที่ผานมากิจการไมตองยื่น
เพิ่มเติม
5.6 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชํา ระไวครึ่งป สามารถนํามาใช เปน
เครดิตภาษีเมือ่ สิ้นรอบบัญชี
5.7 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ถูกหัก ณ ที่จายไว ถือเปนเครดิตภาษี
ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปและภาษีเงินได
นิติบุคคลประจําป
5.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ถูกหัก ณ ที่จายไว หากไมนํามาใช เปน
เครดิตภาษีในรอบบัญชี ไมสามารถขอคืนได
5.9 การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป ตองยื่นแบบแสดงรายการ
และชํา ระภายในระยะเวลา 60 วัน ของครึ่งรอบบัญชี
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สวนที่ 3 ขอมูล ปญหาและขอเสนอแนะ
คํา ชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช องที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1. ในการปฏิบัติงานทานมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับใด
รายการ

ระดับปญหา
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง นอ ย นอ ยที่ สุ ด

1 ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
1.1 การคิดคาเสื่อมราคา
1.2 การรับรูรายไดและรายจายของแตละ
ประเภทธุรกิจ
1.3 การตีราคาสินคาคงเหลือ
1.4 การจําหนายหนี้สูญ
1.5 การนําผลขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5
รอบระยะเวลาบัญชี มาถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร
1.6 รายจายตองหามทางภาษี
1.7 รายจายที่มสี ิทธิหักไดเพิ่มเติมทางภาษี
1.8 สิทธิประโยชนของกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
1.9 การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชํา ระ
1.10 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระภาษี
เงินไดนิติบุคคล
1.11 การหักภาษีหัก ณ ที่จาย
1.12 การประมาณการและการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคลครึ่งป
1.13 อื่นๆระบุ...............................................................
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รายการ

ระดับปญหา
มากที่สุด

2 ปญหาอื่นๆ ในการปฎิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
2.1 ผูประกอบการไมเห็นความสําคัญของ
การจัดทําบัญชี
2.2 ผูที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี ไมมคี วามรู
ทางบัญชี
2.3 ผูทําบัญชี ไดรับเอกสารไมครบถวน
2.4 กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลเขาใจยาก
2.5 ผูทําบัญชี มคี วามรูความเขาใจในเฉพาะ
สวนที่รับผิดชอบ
2.6 หลักเกณฑทางบัญชี และภาษีมคี วามแตกตางกัน
2.7 ผูทําบัญชี ตองปฎิบัติตามหลักเกณฑที่เจาของ
กิจการกําหนด
2.8 ผูทําบัญชี ตองปฎิบัติตามคําแนะนําของสรรพากร
2.9 ผูทําบัญชี ไมไดติดตามกฎหมายที่ออกใหม
2.10 อื่นๆระบุ...............................................................

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาของผูทําบัญชีใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายภาษี
เงินไดนิติบุคคล

ขอขอบพระคุ ณเปนอยางสูงที่ทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวชนกานต จุล าสัย รหัสนักศึกษา 501532254
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ - สกุล

นางสาวชนกานต จุลาสัย

วัน เดือน ป เกิด

23 พฤศจิกายน 2527

ประวัติการศึกษา
ป 2550

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ
ป 2550 – ปจจุบัน

ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สํานักงานตรวจสอบบัญชีไทยออดิเตอรกรุป

