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การวางแผนทางภาษี ส าหรับธุรกิจ SMEs (ฉบับ Do it yourself) 
 
ตอนที่ 2  การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  จากบทความการวางแผนทางภาษี ส าหรับธุรกิจ SMEs (ฉบับ Do it yourself) ตอนที่ 1  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษีธุรกิจ สรุปได้ว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) ที่ SMEs 
ต้องรับภาระมากที่สุด  ดังนั้น  ผู้ประกอบการ SMEs จึงควรมีการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
  ทั้งนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บเพ่ือน าส่งรายได้ให้แก่
รัฐบาล โดยจัดเกบ็อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ  ซึ่งประมวลรัษฎากรได้ก าหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษทีี่เกี่ยวข้องกับ SMEs ดังนี้ 

1. การลดอัตรา  โดยลดอัตราภาษีนิติบุคคลส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนี้ 

ก าไรสุทธิ อัตราภาษรี้อยละ 
1-150,000 บาท ได้รับการยกเว้น 
150,001 – 1,000,000 บาท 15 
1,000,001 -3,000,000 บาท 25 
3,000,001 บาทขึ้นไป 30 

 
2. การยกเว้นภาษี เช่น เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน 
3. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ซื้อทรัพย์สินมาใช้งาน หากทรัพย์สินนั้นใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาในอัตราเร่งได้  เช่น 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หักได้ ร้อยละ 40 ในวันที่ได้มา 

- เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับ R&D หักได้ ร้อยละ 40 ในวันที่ได้มา 

- อาคารโรงงาน หักได้ ร้อยละ 25 ในวันที่ได้มา  
4. การหักค่าใช้จ่ายแบบพิเศษ  ปกติรายจ่ายเพื่อการด าเนินธุรกิจ สามารถน ามาหักเป็น

รายจ่ายได้  3  รูปแบบ คือ 1) หักรายรายจ่ายเท่าที่จ่ายไป 2) หักน้อยกว่าที่จ่ายไปหรือไม่ยอมให้หักรายจ่าย  
และ 3) หักรายจ่ายได้มากกว่าที่จ่ายจริง โดยการหักรายจ่ายได้มากกว่าที่จ่ายจริง  เป็นเรื่องที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงก าหนดสิทธิประโยชน์ในการหักรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า  
เช่น   

- รายจ่ายที่หักได้ 1.25 เท่า เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุประหยัดพลังงาน 

- รายจ่ายที่หักได้ 1.50 เท่า เช่น สนับสนุนกีฬาตามโครงการยุทธศาสตร์ 4 ปี  
สร้างกีฬาชาต ิ



ส่วนวางแผนด้านปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ  | ส านักแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย  2 

- รายจ่ายที่หักได้ 2 เท่า เช่น การวิจัยและพัฒนา การจ้างคนพิการ การฝึกอบรม
ลูกจ้างและฝึกเตรียมเข้าท างานการสร้างและรักษาสนามเด็กเล่นสาธารณะ ค่าโรงแรม ห้องสัมมนาเพ่ือจัด
อบรมให้ลูกจ้าง  รายจ่ายร่วมออกร้าน นิทรรศการ งานแสดงสินค้าในและต่างประเทศ 
  ทั้งนี้  การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะก าหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งในการให้สิทธิประโยชน์ หากธุรกิจ SMEs สอดคล้องกับหลายลักษณะ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมข้ึน 
 ในส่วนของสิทธิประโยชน์ในข้อ 3 และ 4  เป็นเงื่อนไขน าไปใช้หักลดค่าใช้จ่าย เพื่อน าไปใช้
เป็นเกณฑ์การพิจารณาก าไรสุทธิตามข้อ 1 ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ควรวางแผนภาษีตามประเภทธุรกิจ
ของตนเอง  เช่น  หากกิจการมีความจ าเป็นต้องซื้อเครื่องจักร  ควรซื้อเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน  
เนื่องจากหักค่าใช้จ่ายได้ 1.25 เท่า หากเดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สามารถน ามาหัก
ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า การวิจัยและพัฒนา หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นต้น 
 นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบมาตรการภาษี เพ่ือการสนับสนุน ส่งเสริม หรือ
บรรเทาปัญหาต่าง ๆ เป็นระยะ  ผู้ประกอบการควรติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  อาทิ    

 การให้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บริษัทนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 25 ส าหรับก าไรสุทธิที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai สามารถยกระดับเป็นบริษัทรายใหญ่  และจูงใจให้ SMEs จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai 

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 15 ส าหรับก าไรสุทธิให้แก่ศูนย์กลาง
การจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ  ส าหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าให้แก่วิสาหกิจ 
ในเครือที่ตั้งในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามาในประเทศไทย เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลา
บัญชีต่อเนื่องกัน 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับก าไร
สุทธิของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการ เฉพาะที่ค านวณจากรายได้จากการ
จ าหน่ายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะกระท าในหรือนอกประเทศไทยเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี 

 มาตรการภาษีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ เช่น อาทิ การยกเว้นภาษี
เงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับจากบริษัท
ประกอบกิจการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจาก
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  

 มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง เช่น ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เท่ากับจ านวนเงินช่วยเหลือในส่วน
ของเงินเดือนประจ าที่ได้จ่ายให้ลูกจ้างไปแล้วตามบัญชี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 
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 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการอ่าน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคล
ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริม
การอ่าน 
 ทั้งนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการให้สิทธประโยชน์เป็นระยะ 
ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดตามข้อมูลได้จาก 
 http://www.rd.go.th/publish/33892.0.html  หรือ 
 http://www.rd.go.th/publish/42798.0.html 
 เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางภาษี ส าหรับธุรกิจ SMEs  ในส่วนของการ
วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ขอจบเพียงเท่านี้  ส าหรับตอนต่อไปจะได้กล่าวถึงการวางแผนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินต่อไป 
 

     
 


