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อัตนัย ภาษี 3/2559 

ข้อ 1.บริษัท ไจแอนด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ามา

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตัง้แตปี่ 2556 โดยจดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ ทําการก่อสร้าง ตดิตัง้แท่นเคร่ืองจกัร

ให้แก่บริษัท กข จํากดั ฯลฯ โดยจดัตัง้เป็นสาขาในประเทศไทยท่ีจงัหวดัระยอง ปี 2559 ต้องเสียภาษีเงินได้

นิตบิคุคลอยา่งไร โดยมีรายได้และรายจ่ายดงันี ้

1.รายได้จากการรับจ้างจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ตดิตัง้แท่นเคร่ืองจกัรให้แก่บริษัท กข จํากดั จํานวน 30  

ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.รายได้จากการทําสนามกีฬาให้กบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย 25 ล้านบาท 

3.รายจ่ายจากการซือ้ลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัท ABS Singapore Ltd.เป็นบริษัทท่ี

จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลสงิคโปร์ และไมไ่ด้เข้ามาประกอบการท่ีประเทศไทย ซือ้มาเพ่ือใช้งานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ จํานวนเงิน  2  ล้านเหรียญสหรัฐ 

4.บริษัทซือ้ชดุฟอร์มจากบริษัท ข  จํากดั ให้พนกังานคนละ2ชดุๆละ 1,000 บาท พนกังาน 500 คน 

จํานวน   1,000,000 บาท รวมภาษีมลูคา่เพิ่มเท่ากบั 1,070,000 บาท 

คาํถาม : 

ก. บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลอยา่งไร( 5 คะแนน ) 

ข. การกีฬาแหง่ประเทศไทยจ่ายเงินคา่ก่อสร้างให้กบับริษัท ต้องหกั ณ ท่ีจา่ยหรือไม ่อยา่งไร          

( 5 คะแนน ) 

ค. บริษัทจ่ายเงินลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัท ABS Singapore Ltd. และบริษัท ต้องหกั 

ณ ท่ีจา่ยหรือไม ่อยา่งไร( 5 คะแนน ) 

ง. บริษัทสามารถนําเงินคา่ซือ้ชดุฟอร์มของพนกังาน จํานวน 1,070,000 บาทไปคํานวณเป็น

รายจ่ายเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลหรือไม ่ อยา่งไร ( 5 คะแนน ) 
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แนวคาํตอบ 

ก. บริษัทการนํารายได้และรายจ่ายมาคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคล ดงันี ้ 

สาระสาํคัญตามมาตรา 66 วรรคสอง  บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ

ตา่งประเทศ และกระทํากิจการในท่ีอ่ืนๆ รวมทัง้ในประเทศไทย ให้เสียภาษีในฐานกําไรสทุธิจากกิจการ 

หรือเน่ืองจากกิจการท่ีได้กระทําในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบญัชี และ การคํานวณกําไรสทุธิให้ปฏิบตั ิ

เช่นเดียวกบัมาตรา 65 ตรีและมาตรา 65 ทว ิ 

สาระสาํคัญตามมาตรา 65 ทวิ (5)  วรรคสอง   เงินตรา หรือ ทรัพย์สนิ ซึง่มีคา่หรือราคาเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศท่ีรับมาในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี ให้คํานวณคา่ หรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาด

ในวนัท่ีรับมานัน้   ตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์รับซือ้ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้  

ตามกรณีดงักล่าว สาขาของบริษัท ไจแอนด์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด ในประเทศไทย มีรายได้จาการจดัหา

วสัด ุ อปุกรณ์ ทําการก่อสร้าง ตดิตัง้แทน่เคร่ืองจกัรให้แก่บริษัท กข จํากดั จํานวน 30  ล้านเหรียญสหรัฐ 

และรายได้จากการทําสนามกีฬาให้การกีฬาแหง่ประเทศไทย 25 ล้านบาท ในนามสาขาในประเทศไทยท่ี

จงัหวดัระยอง  กรณีรายได้ท่ีได้รับมา(ทรัพย์สนิ )จํานวน 30  ล้านเหรียญสหรัฐ  สาขาของบริษัทในประเทศ

ไทย จะต้องคํานวณคา่ หรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวนัท่ีรับมานัน้   โดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราตามอตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์รับซือ้ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้  

ดงันัน้ สาขาของบริษัท ไจแอนด์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด ในประเทศไทย ต้องนํารายได้และรายจา่ยมา

คํานวณกําไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคล  โดยให้ปฏิบตัติามเง่ือนไขในการคํานวณกําไรสทุธิมาตรา 

65 ทว ิและรายจ่ายต้องห้าม 65 ตรี คํานวณภาษี ปี 2559 โดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ โดย

ย่ืน ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี  และย่ืน ภ.ง.ด.51 นบัจากวนัสดุท้ายของ 

หกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบญัชี  โดยย่ืนในนามสาขาของบริษัทในประเทศไทย 

ข. การกีฬาแหง่ประเทศไทยจ่ายเงินคา่ก่อสร้างให้กบับริษัท ต้องหกั ณ ท่ีจา่ย ดงันี ้          

สาระสาํคัญตามมาตรา 69 ทว ิภายใต้บงัคบัมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล 

สขุาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืน เป็นผู้จา่ยเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 40   ทกุ

ประเภท  ให้กบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลใด ให้คํานวณหกัภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1  
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ภาษีท่ีหกัไว้นีใ้ห้ถือเป็นเครดติในการคํานวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลตามรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีหกัไว้นัน้  

ตามกรณีดงักล่าว การกีฬาแหง่ประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ถือเป็นองค์การของรัฐท่ีจดัตัง้ขึน้โดย

พระราชบญัญตักิารกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2528 ทําการจ่ายคา่จ้างทําสนามกีฬา ถือเป็นเงินได้พงึ

ประเมินตามมาตรา 40(7  ) ให้กบับริษัทท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไปซึง่ถือเป็นเงินได้พงึประเมนิประเภท

หนึง่ตามมาตรา 40  

ดงันัน้ บริษัทต้องคํานวณหกัภาษีเงินได้ไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1  คดิเป็นเงินจํานวน  250,000 บาท  

และนําสง่สํานกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา โดยย่ืนแบบ ภ.ง.ด.53 ภายใน 7 วนันบัแตส่ิน้เดือนของเดือนท่ีจา่ย 

ภาษีท่ีหกัไว้นีใ้ห้ถือเป็นเครดติในการคํานวณภาษีเงินได้ของ บริษัทตามรอบระยะเวลาบญัชีท่ีหกัไว้นัน้  

ค. บริษัทจ่ายเงินลขิสทิธ์ิโปรแกรมให้บริษัท ABS Singapore Ltd. และบริษัท ต้องหกั ณ ท่ีจ่าย ดงันี ้

 สาระสาํคัญตามมาตรา 70  บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคล ท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ มิได้

ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไ่ด้รับเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ท่ีจ่ายจาก

หรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิตบิคุคลนัน้เสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหกัภาษีจากเงินได้พงึ

ประเมินท่ีจ่ายตามในอตัราร้อยละ 15 ยกเว้นเงินปันผลหกัภาษีจากเงินได้พงึประเมินท่ีจา่ยตามในอตัรา

ร้อยละ 10  แล้วนําสง่อําเภอท้องท่ีพร้อมกบัย่ืน ภ.ง.ด. 54 ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนท่ี

จ่ายเงินได้พงึประเมินนัน้  

ตามกรณีดงักล่าว บริษัท ABS Singapore Ltd.ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลสงิคโปร์ และ

ไมไ่ด้เข้ามาประกอบการท่ีประเทศไทย ได้รับคา่เงินลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสาขาของบริษัทใน

ประเทศไทยใช้ ซึง่อนญุาตให้ใช้เฉพาะในประเทศไทย ( กรรมสทิธ์ิในโปรแกรมยงัเป็นของบริษัท ABS 

Singapore Ltd. ) ถือเป็นเงินได้พงึประเมนิตามมาตรา 40(3)  จํานวนเงิน  2  ล้านเหรียญสหรัฐ  

ดงันัน้ บริษัท ABS Singapore Ltd. จงึมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคล  โดยให้สาขาของบริษัทในประเทศ

ไทย หกัภาษีจากเงินได้พงึประเมินท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 แล้วนําสง่สํานกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา โดย

ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.54 ภายใน 7 วนั นบัแตส่ิน้เดือนของเดือนท่ีจ่าย และต้องคํานวณแปลงมลูคา่ลขิสทิธ์ิ

(หนีส้นิ)ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ(เหรียญสหรัฐ ) เป็นเงินตราไทยโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ตาม

อตัราถวัเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชย์ขาย ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้คํานวณไว้ ตามมาตรา 65 ทว ิวรรคสอง 
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ง. บริษัทสามารถนําเงินคา่ซือ้ชดุฟอร์มของพนกังานจํานวน 1,070,000 บาทไปคํานวณเป็นรายจ่ายเพ่ือ

เสียภาษีเงินได้นิตบิคุคล ดงันี ้

สาระสาํคัญเก่ียวกับเคร่ืองแบบของพนักงาน  หากบริษัทมีระเบียบหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัสวสัดกิาร

เคร่ืองแบบของพนกังาน และให้พนกังานทกุคนเป็นการทัว่ไป   ถือเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการสร้างขวญั

และกําลงัใจของพนกังาน ถือ เป็นรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักิจการ  บริษัทสามารถนํารายจา่ยดงักลา่วเพ่ือ

นํามาคํานวณเป็นรายจ่ายเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคล  

ตามกรณีดงักล่าว  หากบริษัทมีระเบยีบหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัสวสัดกิารเคร่ืองแบบของพนกังาน และให้

พนกังานทกุคนเป็นการทัว่ไป  เงินคา่ซือ้ชดุฟอร์มของพนกังาน จาํนวน 1,000,000 บาท สามารถนําไป

คํานวณเป็นรายจ่ายเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้  ถือเป็นรายจา่ยเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 

และไมใ่ช่รายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการสว่นตวั หรือการให้โดยเสนห่า  ไมต้่องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) 

และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร  สว่นภาษีซือ้จํานวน 70,000 บาท ไมส่ามารถนํามาเป็นรายจ่ายเพ่ือ

คํานวณเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้ ตามมาตรา 65 ตรี ( 6 ทวิ ) เน่ืองจากกิจการมีรายได้เกิน 1,800,000 

บาทตอ่ปี อยูใ่นบงัคบัต้องจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม   

ดงันัน้ เงินคา่ซือ้ชดุฟอร์มของพนักงาน จาํนวน 1,000,000 บาท สามารถนําไปคํานวณเป็นรายจ่ายเพ่ือ

เสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้ทัง้หมด ไมเ่ป็นรายจา่ยต้องห้ามแตป่ระการใด สว่นภาษีซือ้จํานวน 70,000 บาท 

ไมส่ามารถนํามาเป็นรายจา่ยเพ่ือคํานวณเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้ 

อย่างไรก็ตาม ภาษีซือ้ท่ีสามารถนํามาเป็นรายจ่ายเพ่ือคํานวณเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลได้ ได้แก่ภาษีซือ้

ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (4)คือ ภาษีซือ้จากคา่รับรอง  และมาตรา 82/5 ( 6) ได้แก่ภาษีซือ้ต้องห้ามตาม

ประกาศอธิบดีฯ ฉบบัท่ี 42  
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