
ภาษีที่ SMEs ต้องรู้
ระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์



ภาษีที่ SMEs ต้องรู้

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

อดีต

อนาคต



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม



รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน

เงินได้สุทธิ



เที่ยวเมืองรอง 15,000

ประกันสุขภาพ 15,000ค่าคลอดบุตร 60,000

มีลูกคนที่ 2 60,000

UPDATE ค่าลดหย่อน 2561



รายได้

ก าไรสุทธิ
(ทางบัญชี)

ค่าใช้จ่าย



ก าไรสุทธิ 
(ทางภาษี)

เพิ่มก าไร

ก าไรสุทธิ
(ทางบัญชี)

ลดก าไร



ก าไรสุทธิ 
(ทางภาษี)

รายได้ทางภาษี

ก าไรสุทธิ
(ทางบัญชี)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ไม่ใช่รายได้ทางภาษี

ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม





ก าไรสุทธิ 
(ทางภาษี)

เพิ่มก าไร

ก าไรสุทธิ
(ทางบัญชี)

ลดก าไร



ก่อนวางแผนภาษี... จงรู้ว่า
สิ่งที่ส าคัญที่สุดมันคือ “สิง่นั น” 



กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน 
โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี ย 

หรือมีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี ยต ่ากว่า
ราคาตลาดโดยไม่มี เหตุอันสมควร

รายได้ทางภาษี



เงินให้กู้ยืมกรรมการ

บริษัท ดอกเบี ย กรรมการ



เงินให้กู้ยืมกรรมการ

บันทึกบัญช?ี ดอกเบี ย เงินทุน

หนี 

มี

กู้

ฝาก



เงินให้กู้ยืมกรรมการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เจ้าหน้าที่สรรพากร

บันทึกบัญชี

ไม่บันทึก



เงินกู้ยืมจากกรรมการ

กรรมการ ดอกเบี ย? บริษัท



เงินกู้ยืมจากกรรมการ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เจ้าหน้าที่สรรพากร

จ่ายดอกเบี ย

ไม่จ่ายดอกเบี ย



รายได้ทางภาษี : ซื อ-ขาย

ราคาต ่ากว่าราคาตลาด

ปรับปรุงเป็นรายได้เพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ม.79/3



4 เรื่องที่ต้องคิดก่อนใช้เป็นรายจ่ายทางภาษี
เกี่ยวข้อง – เหมาะสม – กฎหมาย – หลักฐาน

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม



บริษัทจ ากัดที่ตั งขึ นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบันการเงิน กิจการร่วมค้า 

บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ ากัด ซึ่งถือหุ้นไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 25

บริษัทอืน่ๆ

ยกเว้นเงินได้ทั งจ านวน 100% ยกเว้นเงินได้ 50%

อย่าลืม!! หน้า 3 หลัง 3 และวันรับรู้รายได้

ไม่ใช่รายได้ทางภาษี



ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม

ลงทุน ค่าจ้าง บริจาค

อย่าลืม!! โอกาสพิเศษตามแต่ละวาระ



ลงทุน

ทรัพย์สิน STARTUP ค่าเสื่อม
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บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่เกิน 5ล้านบาท
และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่จดทะเบียนจัดตั ง 

ตั งแต่วันที่ 1มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และผ่านการรับรองอุตสาหกรรมเป้าหมายจากสวทช. 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 5 รอบระยะเวลาบัญชี

START UP



ค่าเสื่อมราคา

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี

เครื่องบันทึกเงิน

Cash register

เครื่องจักร

อาคาร



ค่าจ้าง

นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ



บริจาค

การศึกษา กีฬา บริจาคอื่นๆ



ค าถามสุดท้าย คือ
เราควรวางแผนภาษีอย่างไร?



อัตราภาษี SMEs – จดแจ้ง

2559 2560 2561

ยกเว้น ยกเว้น

> 300,000

ยกเว้น

> 300,000

> 3,000,000

10% 15%

20%



อัตราภาษี SMEs – ไม่จดแจ้ง

2559 2560 2561

ยกเว้น

> 300,000

> 3,000,000

ยกเว้น

> 300,000

ยกเว้น

> 300,000
10%10%

15%

20%





วางแผนภาษีนิติบุคคล

สรรพากรตรวจสอบ

อดีต

อนาคต



ภาษีครึ่งปี

กระทบยอด ภ.พ. 30/ ภ.ง.ด.50

รายจ่ายต้องห้าม ม.65 ตรี

การค านวณภาษี ม. 65 ทวิ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เกณฑ์การตรวจสอบใหม่



ภาษีครึ่งปี

กระทบยอด ภ.พ. 30/ ภ.ง.ด.50

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อดีต



รายจ่ายต้องห้าม ม.65 ตรี

การค านวณภาษี ม. 65 ทวิ

เกณฑ์การตรวจสอบใหม่

อนาคต



ภาษีครึ่งปี

กึ่งหน่ึง

ภาษี ก าไร

ไม่น้อยกว่า



กระทบยอด ภ.พ.30/ภ.ง.ด. 50

รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 กับ รายได้ตามแบบ ภ.พ. 30

รายได้ส่งออก & FOB & CIF รายได้ซื อสินค้า & บริการ (รับรู)้

การย่ืนแบบแสดงรายการเพิ่มเติมการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน



กระทบยอด ภ.พ.30/ภ.ง.ด. 50

รายได้ตามภ.ง.ด. 

50

บวก

รายการทีร่ับรู้ VAT 

แต่ไม่รับรู้ CIT

หัก

รายการทีร่ับรู้ CIT 

แต่ไม่รับรู้ VAT

รายได้ตาม ภ.พ.30

รับล่วงหน้า 
มัดจ า

ขายทรัพยส์ิน 

ยกเว้น 
VAT

ค้างรับ



กระทบยอด ภ.พ.30/ภ.ง.ด. 50
ยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 217,785,498.87 

บวก ยื่นยอดขายเพิ่มเติม 933,063.10

รวมยอดขายตามแบบ ภ.พ.30 218,718,562.78 

หัก รายได้ปีก่อนที่รับช าระปี 2558 1,010,157.01

217,708,405.77 

บวก รายได้ค้างรับปี 2558 ยังไม่ยื่นแบบ ภ.พ.30

รายได้ค่าบริการและที่ปรึกษา 3,287,858.79 

รายได้บริการพื้นที่ 133,100.00 

รายได้ค่า Display 1,184,600.00 

รายได้ค่า Training 24,000.00 

รายได้ค่าโฆษณา 27,539.11 4,657,097.90

222,365,503.67



กระทบยอด ภ.พ.30/ภ.ง.ด. 50
บวก รายได้ที่แสดงไวใ้นรายไดอ้ื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50  (ยกเว้น vat.)

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย 1,744,426.10 

รายได้ค่า Entrance fee 613,154.67 

รายได้ส่วนลดรับ 446,311.65 

รายได้ค่าคูปองส่วนลด 86,822.80 

รายได้ดอกเบี้ยรับ 51,645.36 

รายได้เงินปันผล 2,249,400.00 

รายได้เงินเกิน 2,681.34 

รายได้อื่น 445,446.70 5,639,888.62 

รายได้ที่ต้องแสดงตามแบบ ภ.ง.ด.50 228,005,392.29 

รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 228,005,392.27 

ผลต่าง 0.02 



ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เราเจ้าหนี ลูกค้า

300 + 21 500 + 35

35-21 = 14



ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่ให้ออกใบก ากับภาษี

ออกใบก ากับภาษีอยา่งย่อไม่ได้

ใบก ากับภาษีปลอม



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ผู้จ่าย เงินได้ ผู้รับ



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

หักตามปกติ หักแล้วเป็น Final TAX หักแล้วเครดิตไม่ได้

สรรพากร

สอบยัน ข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลการวิเคราะห์



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย กับ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

น าส่งไว้เกินกว่าความเปน็จริง ไม่ได้น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย



จ่ายค่าโฆษณาใน Facebook
ต้องเสียภาษีไหม?



มาตรการภาษี e-Business

Platform ให้บริการ

จด VAT (น าส่ง ภ.พ.36)

ไม่จด VAT อยู่เฉยๆ

ไทย ต่างประเทศ



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

รายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย กับ รายได้ตามแบบ ภ.ง.ด. 50

รายได้ที่ถูกหักภาษีและ
ไม่ถูกหักภาษี

ปรับปรุงเป็นรายได้ 
น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม



แนวทางการตรวจสอบ

ข้อมูลภายนอก

ข้อมูลภายใน

RBA

เกณฑ์ต่างๆ

ตรวจ
แนะน า

เตือน

วิเคราะห์

ตรวจปฎิบัตกิาร

หมายเรียกตรวจสอบ



เงินสด ต้องมี เงินฝากธนาคาร

ลูกหนี การค้า สัมพันธ์กับ รายได้

เงินให้กู้ยืมกรรมการ มีจริงไหม?

สินทรัพย์



สินค้าคงเหลือ มี “จริง” ตรวจนับได้ 

อาคาร อุปกรณ์ “ทะเบียนทรัพย์สิน”

สินทรัพย์อื่น คืออะไรบ้าง?

สินทรัพย์



เงินกู้ยืมธนาคารครบถ้วน?

เจ้าหนี  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีจริงไหม?

เงินกู้ยืมกรรมการ - เส้นทางการเงิน

หนี สิน



สอดคล้องกับรายจ่าย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม กับ ภาษีเงินได้

รายได้อื่นๆ ถูกต้องและสอดคล้องไหม

รายได้ - ค่าใช้จ่าย



Transfer Pricing

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายท่ีผิดรอบบัญชี

รายได้ - ค่าใช้จ่าย



ต้นทุนเงินกู้ยืม

ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีหลักฐาน

รายได้ - ค่าใช้จ่าย



1.8 ล้านบาท ไม่จด VAT

หักค่าใช้จ่ายจริงเหมาะสม?

กระแสเงินสดกับการลดหย่อน

บุคคลธรรมดา



ก้าวไปด้วยกันกับกรมสรรพากร

ข้อเท็จจริง เอกสาร เกณฑ์ตรวจ



ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

ซื อ-ขาย บริการ ผลิต

ข้อมูลจาก กองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี 
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5 ข้อมาตรการปี 2561

จดแจ้ง แปรสภาพ จัดสถานะ

POS e-Commerce



จดบริษัท – รายได้ 1.8 ล้านบาท

เหมา จริง นิติบุคคล

660,000 220,000 208,000

51,500 9,000 ไม่เสีย

ไม่มี ไม่รู้ 46,000



UPDATE การตรวจสอบ



National E-Payment

THAILAND 4.0 เปลี่ยนแปลงประเทศ

ระบบอ านวยความ
สะดวกในการช าระเงิน

ระบบอ านวยความ
สะดวกในการจ่ายภาษี





BA

BANK A BANK B

RD

E-Witholding TAX



e-Witholding
TAX



BA

TAX INV
RECEIPT

TAX INV
RECEIPT

Report Report

RD



E-Tax Invoice

A B

TAX INV
RECEIPT

TAX INV
RECEIPT

RD SYSTEM

ONLINE



E-Tax Invoice by Email

A

TAX INV By Email B

ETDA

Draft

RD SystemSubmit



3 ขั นตอนขอรับไฟล์บรรยาย
1. Scan แล้ว Add Line
2. หรือ @BizTaxThai
3. พิมพ์ว่า DBD 


