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บทคัดย่อ

	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises	หรือ	SMEs)	เป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมี
ความส�าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ	ภาครัฐได้หามาตรการเพื่อช่วยเหลือ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง	 มาตรการหนึ่งที่น�ามาใช้คือ	 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	 กรมสรรพากรได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายรูป
แบบ	ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควรศึกษากฎเกณฑ์ทางภาษีเพื่อให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้อง

Abstract

	 Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)		are	the	majority	enterprises	in	Thailand	and	are	very	important	forces	for	the	
economy	and	development	of	the	country.		The	Thai	Government	seeks	measures	to	support	SMEs	for	sustainability	and	
growth.		One	method	is	to	provide	tax	incentives	to	SMEs.		The	Revenue	Department	offers	a	lot	of	tax	benefits	to	SMEs	
entrepreneurs.	Therefore,	SME	entrepreneurs	should	study	tax	regulations	for	effective	and	accurate	tax	planning.

บทน�ำ

	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises	หรือ	SMEs)	เป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมี
ความส�าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ	เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจ�านวนไม่มากนัก	มีความคล่องตัวใน
การบรหิารงานท�าให้สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี	ก่อให้เกดิการจ้างงาน	เป็นแหล่งพฒันาฝีมอืแรงงาน	ป้องกนัการ
อพยพของแรงงานในการเข้ามาหางานท�าและช่วยแบ่งเบาปัญหาการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล	น�ารายได้เข้าสู่ประเทศ	อีกทั้งยังสามารถทดแทนการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศอันท�าให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศได้อีก
ทางหนึ่งด้วย

กำรก�ำหนดลักษณะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

	 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมปัีญหาและข้อจ�ากดัในหลายประการ	เช่น	ปัญหาด้านเงนิทนุ	การตลาด	การผลติ	การจดัการ	
การตลาด	 การบัญชี	 และเทคโนโลยี	 อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการค้า	 ท�าให้ต้องมีการแข่งขันกับกิจการอื่นทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ	ภาครฐัได้หามาตรการเพือ่ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถด�ารงอยู่
ได้อย่างต่อเนื่อง	 เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย
อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2543	ออกกฎกระทรวง	(กระทรวงอตุสาหกรรม)	ก�าหนด
จ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2545	(11	กันยายน	2545)	เพื่อก�าหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยพิจารณาจากจ�านวนการจ้างงาน	และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน	ดังนี้
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	 วิสาหกิจขนาดย่อม	 วิสาหกิจขนาดกลาง 
	 ประเภทวิสาหกิจ	 จ�านวนการจ้างงาน		 จ�านวนสินทรัพย์ถาวร	 จ�านวนการจ้างงาน		 จ�านวนสินทรัพย์ถาวร
	 	 (คน)	 (ล้านบาท)	 (คน)	 (ล้านบาท)
 
	 กิจการผลิตสินค้า	 ไม่เกิน	50	คน	 ไม่เกิน	50	ล้านบาท	 51-200	 คน	 51-200	 ล้านบาท
	 กิจการให้บริการ	 ไม่เกิน	50	คน	 ไม่เกิน	50	ล้านบาท	 51-200	 คน	 51-200	 ล้านบาท
	 กิจการค้าส่ง	 ไม่เกิน	25	คน	 ไม่เกิน	50	ล้านบาท	 26-50	 คน	 51-100	 ล้านบาท
	 กิจการค้าปลีก	 ไม่เกิน	15	คน	 ไม่เกิน	30	ล้านบาท	 16-30	 คน	 31-60	 ล้านบาท

กรณีที่จ�านวนการจ้างงานเข้าเกณฑ์ตามวิสาหกิจขนาดย่อม	 แต่จ�านวนสินทรัพย์เข้าเกณฑ์ตามวิสาหกิจขนาดกลาง	 หรือในทางตรงกัน
ข้าม	ให้ถือจ�านวนที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์

สิทธิพิเศษทำงภำษีส�ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

	 ภาษีอากรถือเป็นต้นทุนในการประกอบกิจการอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได	้ กรมสรรพากรได้
ก�าหนดสิทธิพิเศษทางภาษีส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1	ตามภาษีประเภทต่างๆ	ที่กรมสรรพากรมีหน้าที่จัด
เก็บ	ดังต่อไปนี้	

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
	 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา	 ผู้ถึงแก่ความตาย	 กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง	
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล	หากได้รับเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดก็ต้องน�าเงินได้นั้นมาค�านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทมีต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้แตกต่างกัน	 ประมวลรัษฎากร
จึงแบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็น	8	ประเภทตามมาตรา	40	แห่งประมวลรัษฎากร	เพื่อประโยชน์ในการค�านวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
เงินได้นั้น	เงินได้พึงประเมิน	8	ประเภท	ได้แก่	
 เงินได้ประเภทที่	1	 ตามมาตรา	40(1)	เงินได้จากการจ้างแรงงาน
 เงินได้ประเภทที่	2	 ตามมาตรา	40(2)	เงินได้จากหน้าที่งานที่ท�า	จากต�าแหน่งงานที่ท�า	หรือจากการรับท�างานให้
 เงินได้ประเภทที่	3	 ตามมาตรา	40(3)	ค่าแห่งกู๊ดวิลล์	ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น	เงินปี	หรือเงินได้มีลักษณะเป็น	 	
	 	 เงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม	นิติกรรมอย่างอื่น	หรือค�าพิพากษาของศาล
 เงินได้ประเภทที่	4	 ตามมาตรา	40(4)	เงินได้ที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน	ในรูปของดอกเบี้ย	เงินปันผล	
 เงินได้ประเภทที่	5	 ตามมาตรา	40(5)	เงนิได้จากการให้เช่าทรพัย์สนิ	เงนิได้จากการผดิสญัญาเช่าซือ้	ผดิสญัญาซือ้ขาย	เงนิผ่อน
 เงินได้ประเภทที่	6	 ตามมาตรา	40(6)	เงนิได้จากวชิาชพีอสิระ	คอื	วชิากฎหมาย	การประกอบโรคศลิป	วศิวกรรม	สถาปัตยกรรม	
	 	 การบัญชี	ประณีตศิลปกรรม	หรือวิชาชีพอิสระอื่น	ซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดชนิดไว้
 เงินได้ประเภทที่	7	 ตามมาตรา	40(7)	เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�าคัญ
	 	 นอกจากเครื่องมือ
 เงินได้ประเภทที่	8	 ตามมาตรา	40(8)	เงินได้จากการธุรกิจ	การพาณิชย์	การเกษตร	การอุตสาหกรรม	การขนส่ง	หรือ	 	
	 	 การอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน	(1)	ถึง	(7)	เช่น	การท�ารองเท้า	การตัดเย็บเสื้อผ้า	การท�ากิจการ	โรงแรม	
	 	 ภัตตาคาร	การขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้ผลิต	เป็นต้น

1	 การก�าหนดเกณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากกรมสรรพากรอาจแตกต่างจากเกณฑ์ของวิสาหกิจ
	 ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง	(กระทรวงอุตสาหกรรม)	ก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ
	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2545	(11	กันยายน	2545)	โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2543	
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	 ดังนั้นหากวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมกระท�าในรูปของบุคคลธรรมดา	 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เมื่อมีเงินได้ก็ต้องน�ามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีปกติจะค�านวณจากเงินได้พึงประเมินหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้เป็นเงินได้สุทธิ	 เมื่อได้เงินได้สุทธิเท่าใดก็น�ามาคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ซึ่งเป็นอัตรา
ก้าวหน้า	โดยมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่	37	%	ส�าหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน	4,000,000	บาทขึ้นไป
	 อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการบรรเทาภาระภาษขีองผูม้เีงนิได้	กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร	
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	470)	พ.ศ.	2551	ส�าหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2551	เป็นต้นไป	กรณีที่ค�านวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีปกติ	คือ	น�าเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าใด	ให้ยกเว้นภาษี
ส�าหรับเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน	150,000	บาทแรก
	 เมื่อค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีปกติแล้ว	หากมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่	2	ถึงประเภทที่	8	รวมกันตั้งแต่	60,000	
บาทขึ้นไป	จะต้องค�านวณภาษีขั้นต�่าในอัตรา	0.5	%	ด้วย	ทั้งนี้	กรมสรรพากรพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	480)	พ.ศ.	2552	ส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	เป็นต้นไป	ให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้กรณีที่ภาษีขั้นต�่าไม่เกิน	5,000	บาท	นั่นหมายความว่า	หากมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่	2	ถึงประเภทที่	8	รวมกันไม่เกิน	1,000,000	
บาท	ก็ไม่ต้องเสียภาษีขั้นต�่า
	 เมื่อค�านวณภาษีทั้งสองวิธีแล้วให้เสียภาษีด้วยวิธีที่ค�านวณได้มากกว่า
	 กรณีที่เป็นวิสาหกิจชุมชน	(Small	and	Micro	Community	Enterprise	หรือ	SMCE)	ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วสิาหกจิชมุชน	พ.ศ.	2548	ด�าเนนิงานในรปูของห้างหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นติบิคุคล	ซึง่ค�าว่าวสิาหกจิชมุชน	หมายถงึกจิการ
ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ	ด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	การให้บริการหรือการอื่นๆ	โดยใช้ทุน	แรงงาน	วัตถุดิบ	ทรัพยากรในชุมชนเป็น
หลัก	 เป็นการรวมตัวกันภายในชุมชน	 เพื่อเสริมสร้างรายได้และก่อให้เกิดพึ่งพาตนเองของครอบครัว	 ชุมชนและระหว่างชุมชน	 กรม
สรรพากรได้ออกกฎกระทรวงฉบบัที่	266	(พ.ศ.	2551)	ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	ก�าหนดให้มกีารยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้พึงประเมินของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที	่1	 มกราคม	2552	 จนถึง	31	
ธันวาคม	2553	ในจ�านวนไม่เกิน	1,800,000	บาทต่อปี	กรณีที่เงินได้พึงประเมินเกิน	1,800,000	บาท	ต้องน�าเงินได้ทั้งจ�านวนมาค�านวณ
ภาษี

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

	 หากวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมกระท�าในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือบริษัทจ�ากัดก็อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีดังต่อไปนี้

ด้ำนกำรหักค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมรำคำ

	 กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหักค่าสึกหรอ	 และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	
(ฉบับที่	145)	พ.ศ.	2527	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สิน	(ฉบับที่	395)	พ.ศ.	2545	และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร	ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สิน	(ฉบับที่	473)	พ.ศ.	2551	ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน	กรณีที่บริษัทหรือ
ห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลมกีารซือ้ทรพัย์สนิมาใช้งาน	หากทรพัย์สนินัน้มอีายกุารใช้งานเกนิ	1	ปี	กฎหมายก�าหนดให้หกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่ม
ราคาไม่เกนิอตัราทีก่�าหนดตามประเภททรพัย์สนิ	กรณทีีบ่รษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลมสีนิทรพัย์ถาวรไม่รวมทีด่นิไม่เกนิ	200	ล้านบาท	
และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน	200	คน	สิทธิประโยชน์ในด้านการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา	คือสามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นใน
วันที่ได้ทรัพย์สินดังนี้
 ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	 ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา	สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น	40	%	มูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา	3	ปี	
ตัวอย่างเช่น	บริษัท	ตัวอย่าง	จ�ากัด	มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน	200	ล้านบาท	มีการจ้างแรงงานไม่เกิน	200	คน	ซื้อทรัพย์สิน
ประเภทคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเมื่อวันที่	1	มกราคม	2553	รวมเป็นเงิน	100,000	บาท	สามารถหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาจากทรัพย์สินที่ซื้อมาดังนี้
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	 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในปี	2553	ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นรวมกับค่าเสื่อมราคาส่วนที่เหลือ	=	(100,000*40	%)+
(60,000/3)	=	40,000+20,000	=	60,000	บาท
	 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในปี	2554	มีเฉพาะค่าเสื่อมราคาส่วนที่เหลือ	=	20,000	บาท
	 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในปี	2555	หากในปี	2555	ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่ได้ขายออกไปสามารถคิดค่าเสื่อมราคา	=	20,000-
1	=	19,999	บาท	เนื่องจากประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ว่าจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจนหมดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินไม่ได้	ต้อง
เหลือไว้อย่างน้อย	1	บาท
 ทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน 
	 ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา	สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น	25	%	มูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา	20	ปี
 ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร
	 ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา	สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น	40	%	มูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา	5	ปี
	 ทรัพย์สินประเภทอื่น	 ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินนอกเหนือจากอาคาร	 ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้	
สิทธิการเช่า	ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี	ที่ดินและสินค้า
	 ทรัพย์สินประเภทอื่นที่ได้มาและพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่	6	สิงหาคม	2551	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2553	ซึ่งมีต้นทุนรวมไม่เกิน	
500,000	บาทต่อปี	สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในวันที่ได้ทรัพย์สินมาทั้งจ�านวน

ด้ำนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก�าไรสุทธิในอัตรา	30	%	แต่หากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	5,000,000	บาท	จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้าน
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	
(ฉบับที่	471)	พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 ก�าไรสุทธิ	(บาท)	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
	 1	-	150,000	บาท	 ยกเว้น
	 150,001	-	1,000,000	บาท	 15	%
	 1,000,001	-	3,000,000	บาท	 25	%
	 		 3,000,001	บาทขึ้นไป	 30	%

ตัวอย่างเช่น	บริษัท	จ�าเริญ	จ�ากัด	มีก�าไรสุทธิตามเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีจ�านวน	3,500,000	บาท	
กรณทีี	่1	หากบรษิทั	จ�าเรญิ	จ�ากดั	เป็นบรษิทัทัว่ไปต้องเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัรา	30	%	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	=	3,500,000*30	%	=	
1,050,000	บาท
กรณีที่	2	หากบริษัท	จ�าเริญ	จ�ากัด	เป็นบริษัทที่มีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	5,000,000	บาท	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	=	(1,000,000-150,000)*15	%+2,000,000*25	%+(3,500,000-3,000,000)*30	%	=	777,500	บาท
	 จากตัวอย่างจะพบว่า	 หากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน	5,000,000	บาท	จะท�าให้ประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ�านวน	=	1,050,000	-	777,500	=	272,500	บาท

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

	 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา	 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล	ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	หรือนิติบุคคลใดๆ	หากเป็นผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือ
ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ	 รวมถึงผู้น�าเข้า	 ตามประมวลรัษฎากรมาตรา	80	 ก�าหนดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา	10	%	
อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ	กรมสรรพากรจงึได้ออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้น
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รัษฎากร	(ฉบับที่	479)	พ.ศ.	2551	ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตรา	10	%	เหลือ	6.3	%	เมื่อรวมกับภาษีส�าหรับราชการส่วนท้องถิ่นอีก	
1/9	ของภาษีมูลค่าเพิ่ม	(เท่ากับ	0.7	%)	จึงมีผลให้ปัจจุบันมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา	7	%	ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	ถึงวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2553	ดังนั้น	หากเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	เมื่อมี
การขายสินค้าหรือให้บริการและความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น	 ก็มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า	พร้อมทั้งออก
ใบก�ากับภาษีแก่ลูกค้า	 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากลูกค้านี้เรียกว่า	 “ภาษีขาย”	 เมื่อเรียกเก็บจากลูกค้าแล้วก็ต้องไปน�าส่งให้แก่กรม
สรรพากร	ในขณะเดียวกัน	เมื่อผู้ประกอบการดังกล่าวซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	ก็จะ
ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน	ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บเรียกว่า	“ภาษีซื้อ”	ซึ่งภาษีซื้อ
ที่เกิดขึ้น	ผู้ประกอบการสามารถไปขอคืนจากกรมสรรพากรได้	โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องน�าส่งกรมสรรพากรภายในวันที่	15	ของเดือนถัด
ไปด้วยแบบฟอร์ม	ภ.พ.	30	ค�านวณจาก	ภาษีขาย-ภาษีซื้อ
	 อนึ่ง	มีกิจการบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ก�าหนดไว้ในมาตรา	81	แห่งประมวลรัษฎากร)	เช่น	การขายพืชผล
ทางการเกษตรแต่ไม่รวมถึงไม้ซุง	ฟืน	หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้	หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง	ภาชนะ	หรือหีบห่อที่ท�า
เป็นอุตสาหกรรม	การขายสัตว์แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง	ภาชนะ	หรือหีบห่อที่ท�าเป็นอุตสาหกรรม	การขายปุ๋ย	การ
ขายปลาป่น	อาหารสัตว์	การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับพืชหรือสัตว์	เพื่อบ�ารุงรักษา	ป้องกัน	ท�าลายหรือก�าจัดศัตรูหรือโรคของพืช
และสตัว์	การขายหนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	หรอืต�าราเรยีน	การให้บรกิารการศกึษาของสถานศกึษาของทางราชการ	สถานศกึษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	การให้บริการห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์	สวนสัตว์	เป็นต้น
	 กรณีที่ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	 แต่มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐาน
ภาษีของกิจการขนาดย่อม	(มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม	คือ	 ไม่เกิน	1,800,000	บาทต่อปี	ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการก�าหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม	ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ฉบับที่		432)	พ.ศ.	
2548)	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ก�าหนดไว้ในมาตรา	81/1	แห่งประมวลรัษฎากร)

สรุป

	 ในการประกอบธุรกิจ	 ภาษีอากรถือเป็นต้นทุนในการประกอบกิจการอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยง
ได้	ดังนั้น	ผู้ประกอบการควรท�าการศึกษาถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	ข้อก�าหนด	กฎเกณฑ์	รวมถึงสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นเกี่ยวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ	 เพื่อจะได้น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการด�าเนินกิจการ	 วางแผนภาษ	ี ท�าให้เสียภาษีอากรอย่างประหยัด
และถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง
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