
ตามระเบียบขอบังคับของกรมสรรพากรตามระเบียบขอบังคับของกรมสรรพากร

โครงการบริหารรายได

อยางถูกตอง





เสียภาษี นิติบุคคล 30 %

กําไรสุทธิกอนหักภาษี

รายได รายจายหัก
ตัวอยางภาษีเงินไดตัวอยางภาษีเงินไดนิติบุคคลนิติบุคคล

(1). ภาษีท่ีตองชําระ 30%   =   30,000,000    บาท
( ภาษีท่ีตองจายไมมีผลตอบแทนคืนมา )

(2). เมื่อปนผลใหกรรมการ, ผูถือหุน จะเสียภาษ ีณ ท่ีจาย 10%

รายได                                        150,000,000    บาท
หักตนทุน + คาใชจาย                50,000,000 บาท
กําไรสุทธิกอนคํานวณภาษี     100,000,000 บาท

ภาษีท่ีตองชําระ = 70,000,000 X 10% = 7,000,000    บาท

กําไรสุทธิหลังหักภาษี = 100,000,000 - 30,000,000 = 70,000,000    บาท

รวมภาษีท่ีเสียใหรัฐ = 30,000,000 + 7,000,000 = 37,000,000 บาท
ภาษีท่ีเสียใหรัฐ = 37% เทียบเทาฐานสูงสุด ของภาษีรายไดบุคคลธรรมดา



กําไรสุทธิหลังหักภาษีสะสม
กําไรสุทธิหลังหักภาษีสะสม
กําไรสุทธิหลังหักภาษีสะสม

กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี

กําไรสุทธิกอนหักภาษี

รายได รายจายหัก

เสียภาษี นิติบุคคล 30 %

มีรายจาย 
แตก็ยังมีกําไรสุทธิ ที่ตอง
เสียภาษีนิติบุคคล 30%

จนกลายเปน “กําไรสุทธิหลังหักภาษีสะสม” ทุกๆป

เงินกําไรสะสมน้ันจริงๆเงินกําไรสะสมน้ันจริงๆ  แลวแลว
เปนเงินของทานเปนเงินของทาน



การบริหารเงินกอนภาษีเงินไดการบริหารเงินกอนภาษีเงินได  นิติบุคคลนิติบุคคล
1.1. ไปลงทุนสรางรายจายแลวไมสามารถนํามาคิดเปนไปลงทุนสรางรายจายแลวไมสามารถนํามาคิดเปน

คาใชจายไดคาใชจายได  ((  เปนคาใชจายตองหามเปนคาใชจายตองหาม  ))  เชนเชน  ซื้อบานซื้อบาน
ใหกรรมการใหกรรมการ,,  ซื้อหุนไวเก็งกําไรซื้อหุนไวเก็งกําไร

2.2. ไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปนไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปน
รายจายไดรายจายได  แตแต  ไมเต็มไมเต็ม  100% 100% ในแตละปตามที่จายในแตละปตามที่จาย
จริงจริง  เชนเชน  รถประจําตําแหนงรถประจําตําแหนง,,  ของใชในของใชใน  สนงสนง..,,  
อสังหาริมทรัพยอสังหาริมทรัพย

3.3. ไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปนไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปน
รายจายไดรายจายได  โดยถือวาเปนรายจายที่หักคาใชจายไดโดยถือวาเปนรายจายที่หักคาใชจายได
ทั้งทั้ง  100%100%  ตามที่จายจริงตามที่จายจริง  ไมสูญเปลาไมสูญเปลา  เชนเชน  โบนัสโบนัส,,  
เงินเดือนเงินเดือน,,  สวัสดิการสวัสดิการ

การ
สรางรายจาย

3 วิธี

การการ
สรางรายจายสรางรายจาย

33  วิธีวิธี



2.1 นํารายไดไปซื้อ อสังหาริมทรัพย
Ø แปรสภาพเปนเงินสดไดยาก
Øแปรสภาพเปนเงินสด เสี่ยงตอการขาดทุน
Ø หักเปนคาใชจายสูงสุด ไมเกินปละ 5% 2.2 นํารายไดไปซื้อ สังหาริมทรัพย

หรือรถประจําตําแหนง
Ø เปนทรัพยสินท่ี เสื่อมคา
Øแปรสภาพเปนเงินสด แลวขาดทุน
Ø หักคาเสื่อมเปนคาใชจายไดไมเกิน 1 ลาน

ไมเกิน 5 ป ๆ ละ 20%2.3 นํารายไดไปซื้อ เคร่ืองใชสํานักงาน
เชน คอมพิวเตอร โตะทํางาน ฯลฯ

Ø เปนทรัพยสินท่ี เสื่อมคาลาสมัยเร็ว
Ø แปรสภาพเปนเงินสด แลวขาดทุน
Ø หักคาเสื่อมเปนคาใชจายได ไมเกิน 3 ป ๆ ละ ไมเกิน 33%

2.2.  ไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปนรายจายไดไปลงทุนสรางรายจายที่สามารถนํามาใชหักเปนรายจายได  แตแต  
ไมถือวาเปนรายจายที่หักคาใชจายไดทั้งไมถือวาเปนรายจายที่หักคาใชจายไดทั้ง  100%100%  ตามที่จายจริงตามที่จายจริง



3. ไปลงทุนสรางรายจายท่ีสามารถนํามาใชหักเปนรายจายได โดยถือวา
เปนรายจายท่ีหักคาใชจายไดท้ัง 100% ตามท่ีจายจริง ไมสูญเปลา

¥ เปนโบนัสใหกรรมการ
¥ เปนเงินเดือนเพ่ิม 
¥ ** เปนผลประโยชนในรูปสวัสดิการ

ตองเสียภาษีบุคคล
10 – 37%

เงินไดดังกลาวตองถือเปน
รายไดเพิ่มของผูรับ

ภาษีท่ีตองจาย
ไมสามารถเรียกรองคืนได
(หลังจากหักคาลดหยอนและคาใชจายแลว)

นํากําไรของผลประกอบการจายเปน ...



ภาษีนิติบุคคล
30%

7,000,000 บาทเงินกําไรสุทธิกอนหักภาษี
10,000,000 บาท

รายได รายจาย
หัก

กําไรสุทธิหลังหักภาษี บุคคลธรรมดา

เงินปนผล 6,300,000 ฿

P 888 ชาย
อาย ุ47

ทุน 28.25 ลาน
บาทให

ผลตอบแทนสูงสุด

ภาษี ณ ท่ีจาย 10%
จากเงินกําไรสะสม

( 700,000 ฿ )

หักภาษี 30% จากเงินกําไรสุทธิ 
( 3,000,000 ฿ )

นํารายได กอนหักภาษีนิติบุคคล
นํามาสรางรายจาย ผานประกัน

= 10,000,000 ฿
( หักรายจาย 100%
กําไรกอนหักภาษีลดลง )

เบี้ยประกันเบี้ยประกัน  6,300,000 6,300,000 ฿฿

ภาษีบุคคลฯ 3,700,000 ฿

เงินปนผล

3. สรางรายจาย เปนรายจายท่ีหักไดท้ัง 100% ตามท่ีจายจริง

6,300,000 บาท
3,000,000 บาท

ภาษี ณ ท่ีจาย 10%
= 700,000 บาท



เปนรายไดเพ่ิมของ
บุคคลธรรมดา

กําไรสุทธิหลังหักภาษีสะสม

กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี

กําไรสุทธิกอนหักภาษี

รายได รายจายหัก

เสียภาษี นิติบุคคล 30 %

เงินปนผล

จายคาสวัสดิการฯ
ประกันชีวิต ป7/2543

จายคาภาษีแทน
ป7/2528

รายจาย 
100%

1. บริษัทไมไดรับผลกระทบทาง
การเงิน เพราะจาย กอน-หลัง ก็
เสียภาษีใหรัฐฯ ท่ี 37%

2. ขวัญและกําลังใจผูบริหารดีขึ้น 
ประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น

3. ใหประโยชนแกทุกฝาย

ประโยชนท่ีไดรับ

หัก





คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 7 / 2528

เรื่อง  การคํานวณเงินคาภาษีอากรท่ีนายจางหรือผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทน ใหเปนเงิน 
ไดพึงประเมินประเภทตาง ๆ ตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฏากร

---------------------------------------------
ขอขอ  22  กรณีนายจางออกเงินคาภาษีเงินไดแทนใหลูกจางกรณีนายจางออกเงินคาภาษีเงินไดแทนใหลูกจาง  สําหรับเงินเดือนสําหรับเงินเดือน

หรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปภาษีใดหรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปภาษีใดโดยลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษี

เงินไดดวยตนเองเลย  ใหนําเงินคาภาษีเงินไดท่ีนายจางออกแทนใหไปรวมเงินเดือนใหนําเงินคาภาษีเงินไดท่ีนายจางออกแทนใหไปรวมเงินเดือน
หรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปภาษีนั้นหรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปภาษีนั้น  แลวแลวคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม
มาตรา 48 (1) แหงประมวลรัษฎากร จนกวาจะไมมีเงินคาภาษีเงินไดท่ี
นายจางตองออกแทนใหอีก  และเพ่ือความสะดวกในการคํานวณภาษีเงินไดในกรณีและเพ่ือความสะดวกในการคํานวณภาษีเงินไดในกรณี
ดังกลาวดังกลาว  นายจางซึ่งเปนผูจายเงินหรือลูกจางอาจใชตารางคํานวณภาษีเงินไดนายจางซึ่งเปนผูจายเงินหรือลูกจางอาจใชตารางคํานวณภาษีเงินไดท่ีกรมสรรพกรท่ีกรมสรรพกร
จัดทําขึ้นซึ่งจะไดผลเทากันจัดทําขึ้นซึ่งจะไดผลเทากัน  และและ  ลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษีลูกจางไมตองรับภาระในการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวในปเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดจํานวนดังกลาวในป
ภาษีนั้นอีกภาษีนั้นอีก



คําสั่งกรมสรรพากร 
ท่ี ป. 96 / 2543

เรื่อง  การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 (1) 
แหงประมวลรัษฎากร 

กรณีการจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร 
---------------------------------------------

กรณีกรณีนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจางนายจางออกเงินคาภาษีแทนใหลูกจางสําหรับเงินเดือนสําหรับเงินเดือน
หรือคาจางหรือคาจาง  ท่ีลูกจางไดรับในปใดท่ีลูกจางไดรับในปใด  โดยโดยลูกจางไมตองรับภาระในการลูกจางไมตองรับภาระในการ

เสียภาษีดวยตนเองเลยเสียภาษีดวยตนเองเลย  ใหนําเงินคาภาษีท่ีนายจางออกแทนใหไปรวมใหนําเงินคาภาษีท่ีนายจางออกแทนใหไปรวม
กับเงินเดือนหรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปน้ันกับเงินเดือนหรือคาจางท่ีลูกจางไดรับในปน้ัน  แลวแลวคํานวณภาษีคํานวณภาษีตามเกณฑตามเกณฑ
ในในมาตรามาตรา  48 (1)48 (1)  แหงประมวลรัษฎากรแหงประมวลรัษฎากร  จนกวาจะไมมีเงินคาภาษีจนกวาจะไมมีเงินคาภาษี
ที่นายจางตองออกแทนใหอีกที่นายจางตองออกแทนใหอีก  



แนวทางวินิจฉัย เลขท่ีหนังสือ กค 0811/408

เงินคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีบริษัทฯ จายใหกรรมการผูจัดการตามมติท่ี
ประชุมของบริษัทฯ หากเปนกรณีท่ีบริษัทฯ  ตองจายใหกรรมการทุกคนเปนการ
ท่ัวไปตามระเบียบของบริษัทฯแลว บริษัทฯมีสิทธินําเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกให
นั้นมาหัก เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได 
ไมตองหาม ตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แหงประมวลรัษฎากร  และ เพื่อ
ความสะดวกในการแสดงหลักฐาน  ใหบริษัทประกันภัย  หมายเหตุไวใน
ใบเสร็จรับเงิน ใหมีขอความวา “เบี้ยประกันชีวิตน้ีจายโดยบริษัทฯ...

หักคาใชจายในรูปสวัสดิการโดยการจายเบี้ยประกันฯ แทนกรรมการ

ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2543



ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2547

2.2.  ผลประโยชนท่ีบริษัทประกันชีวิตผลประโยชนท่ีบริษัทประกันชีวิต  จายคืนจายคืนระหวางอายุกรมธรรมระหวางอายุกรมธรรม  55  ปป  
หรือทุกปใหแกผูเอาประกันภัยถือเปนเงินท่ีไดจากการประกันภัยหรือทุกปใหแกผูเอาประกันภัยถือเปนเงินท่ีไดจากการประกันภัย  ไดรับการไดรับการ
ยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได  ตามมาตราตามมาตรา  42(13) 42(13) แหงแหง
ประมวญรัษฎากรประมวญรัษฎากร

1. เงินคาเบ้ียประกันชีวิตที่บริษัทฯ จายใหกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ หาก
เปนกรณีที่บริษัทฯ  ตองจายใหกรรมการทุกคนเปนการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯแลว บริษัทฯมี
สิทธินําเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกใหนั้นมาหัก เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ  เพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลได ไมตองหาม ตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แหงประมวลรัษฎากร  ถึงแมผูรับประโยชน
ตามกรมธรรมคือบริษัทฯ เงินคาเบี้ยประกันท่ีบริษัทจายแทนกรรมการก็ ตองถือเปนประโยชนเพ่ิม
ของกรรมการ เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1)แหงประมวลรัษฎากร

แนวทางวินิจฉัย เลขที่หนังสือ กค 0706/4227





เง่ือนไขในการเขารวมโครงการ

1. ซื้อไดไมเกิน 10 เทาของรายไดตอปของบุคคลากรน้ันๆ

2. ไมเกิน 5 เทาของรายไดสุทธิเฉล่ีย 3 ปของบริษัท

3. ไมเกิน 2 เทาของรายไดรวมเฉล่ีย 3 ปของบริษัท

4. หนังสือประชุมผูถือหุน

5. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ (สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนและวัตถุประสงค)

6. สําเนางบกําไรขาดทุน และงบดุล ในรอบ 3 ปท่ีผานมาท่ีผานการตรวจสอบ 
และลงนามโดยผูมีอํานาจ

7. กรอกแบบสอบถาม และลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท

8. สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน, โฉนดท่ีดินผูเอาประกัน

9. ใบสมัคร และตรวจสุขภาพตามเกณฑ


