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ภ.ง.ด.50วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561

 ให้กรอกรายการท่ีมีทุกรายการตามท่ีปรากฏในแบบ ภ.ง.ด.50 
และใบแนบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ห้ามแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการข้ึนใหม่

กิจการที่ต้องแยกยื่นแบบแสดงรายการ
 กรณีดังต่อไปนี้ ให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และใบแนบต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กรเดียวกัน พร้อมท้ังบัญชีทำ�ก�ร 
และบัญชีกำ�ไรข�ดทุนของแต่ละกิจก�รออกเป็นคนละชุด
 (1) บริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยไทย 
ท่ีประกอบกิจก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเลระหว่�งประเทศประกอบกิจก�ร 
ทั้งที่ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล และกิจก�รอื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นฯ
 (2) บรษิทัทีป่ระกอบก�รทัง้กจิก�รบรษิทัก�รค�้ระหว�่งประเทศ
(ITC) ท่ีได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล และกิจก�รอ่ื่นท่ีไม่ได้รับยกเว้นฯ
 (3) บริษัทที่ประกอบก�รทั้งกิจก�รที่ได้รับอนุญ�ตจ�กกระทรวง 
พลังง�นให้ค้�น้ำ�มันเชื้อเพลิง เฉพ�ะเพื่อก�รนำ�เข้�และส่งออกไป 
นอกร�ชอ�ณ�จักรในเขตปลอดอ�กรหรือระหว่�งเขตปลอดอ�กร 
ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยศุลก�กร และกิจก�รอื่น
 (4) บริษัทที่ประกอบก�รท้ังกิจก�รศูนย์กล�งก�รจัดห�สินค้� 
เพื่อก�รผลิตระหว่�งประเทศ และกิจก�รอื่น 
 (5) บริษัทที่ประกอบก�รทั้งกิจก�รสำ�นักง�นปฏิบัติก�รภูมิภ�ค 
(ROH) และกิจก�รอื่น 
 (6) บริษัทที่ประกอบก�รท้ังกิจก�รสำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ 
(IHQ) และกิจก�รอ่ื่น
 (7) บริษัทที่ประกอบกิจก�รทั้งกิจก�รตั้งอยู่ ในเขตพัฒน�
เศรษฐกิจพิเศษ และกิจก�รอ่ื่น
         กรณี (2) ถึง (7) ให้ยื่นบัญชีงบดุลพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50  
และใบแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกิจก�รใดกิจก�รหนึ่งก็ได้ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 ให้กรอกเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ช่ือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ที่ตั ้งสำานักงาน รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
(เป็นภาษาไทย) และกรอกช่ือเว็บไซต์ (เว็บไซต์หลักท่ีใช้ในก�รประกอบ
ธุรกรรม) ลงในช่องที่จัดไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน

รอบระยะเวลาบัญชี

 ให้กรอกวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 การย่ืนแบบแสดงรายการ 
 ให้ระบุว่าเป็นการย่ืนปกติ หรือย่ืนเพ่ิมเติม หรือชำาระล่วงหน้า 
โดยใส่เครื่องหมาย “”  ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
 กรณียื่นเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่ายื ่นเพิ่มเติมครั้งที่เทา่ไร และ
ให้แสดงรายการพร้อมทั้งคำานวณภาษีใหม่ทั้งหมด แล้วนำาภาษีที่ได้ชำาระ 
ไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ยื่นไว้เดิมของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
มาหักออก

สถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   

 ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อ (1) ถึง (6) 
เพียงข้อเดียว 
 ทั้งน้ีหากระบุสถานภาพ (6) ต้องเลือกประเภทกิจการในใบแนบ
สถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่กรณี
 ยกเวน้กรณดีงัตอ่ไปนี ้ทีส่ามารถระบสุถานภาพหน้าขอ้ (1) ถงึ (6) 
ได้ 2 สถานภาพ คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
ทั้งที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และรายได้จากกิจการอื่น ให้ระบุสถานภาพบริษัทข้อใดข้อหนึ่งจาก (1) 
ถึง (5) ของแบบ ภ.ง.ด.50 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบุสถานภาพ (6)  
จากน้ันให้ระบุสถานภาพบริษัทในใบแนบสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลเป็น กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

        กิจการที่ต้องแยกยื่นแบบแสดงรายการ
 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการท่ีต้อง
แยกยื่นแบบฯ ให้แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิิติบุคคล และ 
ใบแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบัญชีทำาการ และบัญชีกำาไรขาดทุน
ของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุด โดยแบบแสดงรายการของกิจการอ่ืน  
ให้ระบุสถานภาพข้อใดข้อหนึ่ง จาก (1) ถึง (5) แล้วแต่กรณี
 ตัวอย่างเช่น 
 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ 
ทัง้กจิการขนสง่สนิคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล และกิจการอื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นฯ ให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 
และใบแนบต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง โดยใชเ้ลขประจำาตัวผูเ้สยีภาษอีากรเดยีวกนั 
พรอ้มทัง้ บญัชงีบดลุ บญัชทีำาการ และบญัชีกำาไรขาดทุนของแตล่ะกิจการ
ออกเป็นคนละชุด การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของกิจการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศ ให้ระบุสถานภาพกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหวา่งประเทศในใบแนบสถานภาพของบรษิทัหรอืหา้งหุ้นสว่นนติบิคุคล 
และการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของการประกอบกิจการอื่น ให้ระบุ
สถานภาพข้อใดข้อหนึ่ง จาก (1) ถึง (5) ของแบบ ภ.ง.ด.50 หน้าแรก
แล้วแต่กรณี
 กรณีบร ิษ ัทหรือห้างหุ ้นส ่วนนิต ิบ ุคคลที ่ประกอบกิจการ
ทั ้งก ิจการนำาเข ้าส ่งออกที ่ได ้ร ับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน
ให้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิง และกิจการอื่น ให้แยกยื ่นแบบ ภ.ง.ด.50   
และใบแนบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชเ้ลขประจำาตัวผูเ้สยีภาษีอากรเดยีวกนั 
พร้อมทั้ง บัญชีทำาการ และบัญชีกำาไรขาดทุนของแต่ละกิจการออก
เป็นคนละชุด การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของกิจการนำาเข้าส่งออกที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิง ให้ระบุ
สถานภาพกิจการนำาเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน
ให้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงในใบแนบสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล และการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของการประกอบกิจการอื่น 
ให้ระบุสถานภาพข้อใดข้อหน่ึงจาก (1) ถึง (5) ของแบบ ภ.ง.ด.50  
หน้าแรกแล้วแต่กรณี ส่วนบัญชีงบดุลให้ยื่นพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 
ของกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ 
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กิจการที่ประกอบ

 ในกรณีที่ประกอบกิจการหลายประเภท ให้ระบุตามลำาดับความ 
สำาคัญ 1. 2. และ 3. โดยถือรายได้้จากการประกอบกิจการเป็นเกณฑ์
 ตัวอย่างท่ี 1 บริษัท ก ประกอบกิจการท้ังการรับเหมาก่อสร้าง 
และจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมากกว่า
การจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 ให้กรอก 1. รับเหมาก่อสร้าง
   2. จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ข ประกอบกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า   
เพื่อขายในประเทศ ส่งออก และรับจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีรายได้   
จากการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นอันดับ 1 ส่งออกเป็นอันดับ 2 และ 
รับจ้างผลิตเป็นอันดับ 3
 ให้กรอก 1. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อขายในประเทศ
   2. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งออก
   3. รับจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภาษีที่ชำาระเพิ่มเติม
 ให้กรอกจำานวนเงินรวมภาษีท่ีชำาระเพิ่มเติม โดยยกมาจาก 
รายการท่ี 1 6. หน้า 2

ภาษีที่ชำาระไว้เกิน
 ให้กรอกจำานวนเงินรวมภาษีที ่ช ำาระไว้เกิน โดยยกมาจาก 
รายการท่ี 1 6. หน้า 2

 คำาร้องขอคืนเงินภาษี

 กรณีมีภาษีที่ชำาระไว้เกินและประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำาระไว้เกิน 
ดังกล่าว ให้กรรมการหรือผู ้เป็นหุ้นส่วนหรือผู ้จัดการลงลายมือชื่อ 
ในช่องว่างและประทับตรานิติบุคคล (ถ้�มี) ใน “คำาร้องขอคืนเงินภาษี” ด้วย

คำารับรองของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ

 ให้กรรมการ หรือผู ้เป็นหุ ้นส่วน หรือผู ้จัดการ ลงลายมือชื ่อ
ในช่องว่างและประทับตรานิติบุคคล (ถ้�มี) เมื่อได้ตรวจสอบรายการ

ในแบบ ภ.ง.ด.50 และใบแนบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องแล้ว

 ช่ือผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่
 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี 
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีสำาหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต 
จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (มีทุนจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และร�ยได้รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท)

 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรอกเลขประจำาตัวประชาชน 
และชือ่ของผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตหรอืผูส้อบบัญชภีาษอีากร  แลว้แต่กรณ ี
ลงในช่อง “เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี)” 
และช่อง “ช่ือผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตามลำาดับ และต้องกรอก
ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้ตรงกับรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตหรือรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

 ส่วนการกรอกรายการในช่อง “ทะเบียนเลขที่” ให้กรอกดังนี้
 1.  กรณีเป็นเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กรอก
ตัวเลขทั้ง 8 ช่อง โดยเพิ่มเลข “0” ข้างหน้าเลขทะเบียนจนครบ 8 หลัก 
เช่น ทะเบียนเลขที่ 1234  ให้กรอก 00001234
 2.  กรณีเป็นเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ให้กรอกตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ “T” และ “A” ลงใน 2 ช่องแรก ส่วนอีก 6 ช่องที่เหลือ
ให้กรอกเลขทะเบียน เช่น ทะเบียนเลขที่ 000001 ให้กรอก TA000001
 กรณีทำาในนามของสำานักงานสอบบัญชี ให้กรอกเลขประจำาตัว 
ผู้เสียภาษีอากร ของสำานักงานสอบบัญชีด้วย

 ช่ือผู้ทำาบัญชี
 ผู ้ท ำาบัญชี ได้แก่ ผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัติและเงื ่อนไขของการเป็น
ผู้ทำาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกรอกเลขประจำาตัว
ประชาชน  ชื่อผู้ทำาบัญชี ลงในช่อง “เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร 
(ของผู้ทำาบัญชี)” และช่อง “ชื่อผู้ทำาบัญชี” ตามลำาดับ
 กรณีทำาในนามของสำานักงานทำาบัญชี ให้กรอกเลขประจำาตัว 
ผู้เสียภาษีอากร ของสำานักงานทำาบัญชีด้วย

รายการท่ี 1  เงินได้ท่ีต้องเสียภาษี และการคำานวณภาษี

1. กำาไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี ขาดทุนสุทธิ หรือรายรับ
     ก่อนหักรายจ่าย
    ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) (2) หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกจำานวนกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี หรือ   
ขาดทุนสุทธิ (ยกมาจากรายการที่ 2  22. หน้า 2) หรือรายรับก่อนหัก 

รายจ่ายด้วย 

2. การคำานวณภาษี
    ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้า (1) (2) หรือ (3)  
แล้วแต่กรณี หากเลือก (2) ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” 
ของอัตราภาษีที่ใช้ในการคำานวณภาษีด้วย และให้กรอกจำานวนเงินภาษี

ที่คำานวณจากกำาไรสุทธิหรือรายรับก่อนหักรายจ่าย ดังนี้

    (1) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ัวไป ให้คำานวณภาษี 

ในอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ ตาม พ.ร.บ. (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 
    (2) กรณีลดอัตราภาษี ได้แก่            

           (2.1) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำาระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 
มีรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
                 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มในหรือหลังวันท ี่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบบัที ่603) ให้คำานวณ
ภาษีในอัตรา (SMEs) ดังนี ้

      กำาไรสุทธิ   อัตราภาษีร้อยละ
      ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้น
      เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท      15
      เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป      20
     (2.2) กรณีเป็นกิจการนำาเข้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิง 
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ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สำาหรับรายได้
จากการประกอบธุรกรรมการซื้อขายน้ำามันเชื้อเพลิง  รวมถึงการซื้อ
และขายน้ ำามันเชื ้อเพลิงตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าด้วย ทั ้งนี ้ 
บริษัทที่ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการประกอบธุรกรรมและการ
ซื้อขายน้ำามันเชื้อเพลิงได้แจ้งการเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
พลังงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงิินได้
นิติบุคคลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นต้นไป
    (2.3)  กรณีเป็นกิจการศูนยก์ลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิต
ระหว่างประเทศ ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของกำาไรสุทธิ
     (2.4)  กรณีเป็นกิจการสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ตาม  
         (2.4.1) พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 405) ให้คำานวณภาษีในอัตรา
ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังนี้
                      (ก) รายได้จากการให้บริการของสำานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วสิาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ
             (ข) ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
ทีส่ำานักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ
                         (ค) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ เฉพาะค่าสิทธิที ่เกิดจากผลการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีของสำานักงานฯ ที่กระทำาขึ ้นในประเทศไทย
                          และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส ำ าหร ั บ
เงินปันผลที ่ได้ร ับจากวิสาหกิจในเครือที ่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
หรือที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
        (2.4.2)  พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 508) ให้คำานวณภาษีในอัตรา
ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้ ดังนี้ 
                  (ก) รายได้จากการให้บริการของสำานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั ้งขึ ้นในประเทศไทย
             (ข) ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
ทีส่ำานักงานฯ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ
                           (ค) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือ
สาขาต่างประเทศของสำานักงานฯ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของสำานักงานฯ ท่ีกระทำาข้ึนในประเทศไทย
                               และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับ
                  (ก) รายได้ท่ีได้จากการให้บริการของสำานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ หรือสาขา
ต่างประเทศของสำานักงานฯ
              (ข) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
    (2.5)  กรณีเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ตาม  
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 586) ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ 
สำาหรับรายได้ ดังนี้
    (ก) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือ 
ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจ     
ในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
      (ข) ค่าสิทธิที ่ได้ร ับจากวิสาหกิจในเครือที ่ต ั ้งขึ ้น
ตามกฎหมายไทย เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนา 

ที่กระทำาขึ้นเองในประเทศไทยโดยสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือ 
จ้างผู้อื่นวิจัยและพัฒนา โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากร
ประกาศกำาหนด ทั้งนี้ สำาหรับค่าสิทธิที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
    และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับ
                (ก) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือ
ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ การบริหารเงินแก่วิสาหกิจ
ในเครือที่ตั ้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
    (ข) ค่าสิทธิที ่ได้ร ับจากวิสาหกิจในเครือที ่ต ั ้งขึ ้น
ตามกฎหมายตา่งประเทศ เฉพาะคา่สิทธทิีเ่กดิจากผลการวจิยัและพฒันา
ที่กระทำาขึ้นเองในประเทศไทยโดยสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  
หรือจ้างผู้อื่นวิจัยและพัฒนา โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่กรม
สรรพากรประกาศกำาหนด ทั้ ง น้ี  สำาหรับค่าสิทธิที่ ไ ด้รับตั้ งแต่  
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
    (ค) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั ้งขึ ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศ
    (ง) รายได้จากการโอนหุ ้นของวิสาหกิจในเครือ
ที่ตั ้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที ่ลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไข
ที ่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด
        (จ) รายได้จากการจัดซ้ือและขายสินค้าในต่างประเทศ
โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนำาเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาใน
ประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลำาตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรและรายได้จากการให้บริการที ่เกี ่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที ่ต ั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ
           (2.6) กรณีเป็นกิจการตั ้งอยู ่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ    
ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลา เฉพาะในท้องท่ีอำาเภอจะนะ อำาเภอนาทวี อำาเภอสะบ้าย้อย และ
อำาเภอเทพา และจังหวัดสตูล และมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า 
การขายสินค้า หรือการให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  ใหค้ำานวณ
ภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2561 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงรอบระยะเวลา
บัญชี 2563 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 624) 
        กรณีบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลซึ ่งประกอบ
กิจการทั้งที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอื่น ให้ยื ่นแบบฯ และใช ้
เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน โดยให้แยกกระดาษทำาการ
ซ่ึงแสดงรายละเอียดการคำานวณกำาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ
แต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยก
กนัไดโ้ดยชดัแจง้วา่สว่นใดเปน็รายจา่ยของกิจการใด ให้เฉล่ียรายจ่าย
ดังกล่าวตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และรายได้จากกิจการอื่น
    (2.7) กรณีเป็นกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้คำานวณภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือรายได้
ท ี ่ เก ิดจากการให้บร ิการและมีการใช ้บร ิการนั ้นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทั ้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำาหนด
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    (2.8) กรณีเป็นกิจการอื่นที่มิได้ระบุไว้ใน (2.1)-(2.7)
    (3) กรณีได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เสียภาษีจาก 
ยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของ
ยอดรายรับ        
 3. หัก (1) ภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ
          (ฉบับท่ี 18) หรือ (ฉบับท่ี 463)
        ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้ท่ีต้องชำาระไปในต่างประเทศ
ที่มีอนุสัญญาหรือความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทยเฉพาะภาษีเงินได้ที่ได้เสียในต่างประเทศ (แต่ต้องเป็น
จำ�นวนที่ไม่เกินกว่�สัดส่วนของภ�ษีไทยซึ่งเกิดจ�กเงินได้เช่นว่�นั้น 
ต่อเงินได้ทั้งหมดที่ต้องเสียในประเทศไทย) ที่ยอมให้ถือเป็นเครดิต
ตามอนุสัญญาฯ หรือความตกลงฯ

      (2) ภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ
       (ฉบับท่ี 300)
           ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นของบริษัทหรือ
ห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที ่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยเป็นจำานวนเท่ากับ
ภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจำานวนภาษีที่ต้องเสีย
ในประเทศไทย ส่วนที ่คำานวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการ
ในต ่างประเทศแต ่ละประเทศ หร ือจากเง ินได ้ท ี ่ ได ้จากบร ิษ ัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั ้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
แต่ละประเทศ โดยมีเงื ่อนไขที ่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับท่ี 300) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ 
(ฉบับท่ี 65) ฯ
     (3) ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีท่ีบุคคลอ่ืนเสียแทน
          ให้กรอกจำานวนเงินรวมภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีถูกหักไว้
ตามมาตรา 3 เตรส และหรือมาตรา 69 ทวิ และหรือมาตรา 69 ตร ี
แห่งประมวลรัษฎากร รวมทั้งภาษีเงินได้ที่บุคคลอื่นเสียแทนตาม
มาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามหลักฐานที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถูกหักไว้แล้ว และหรือตามหลักฐานที่บุคคลอื่น
เสียแทนในรอบระยะเวลาบัญชีนั ้น
     (4) ภาษีที่ชำาระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51
         ให้กรอกจำานวนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำาระเพิ่มเติม 
ตามรายการที ่1 6. ของแบบ ภ.ง.ด.51 ตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
      (5) ภาษีในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนอัตรา
       ให้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
        ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการลดอัตรา 
ภาษีเงินได้เหลืออัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำาหนด 5 ปี กรณีกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีพ้นกำาหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
      (6) ภาษีที่ชำาระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.50
       (กรณีย่ืนเพ่ิมเติม)
            ให้กรอกจำานวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำาระไว้แล้ว ตาม
รายการที่  1 4. ของแบบ ภ.ง.ด.50 ฉบับก่อนของรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน
         ให้รวมจำานวนเงิน (1) ถึง (6) แล้วกรอกลงในช่อง “จำานวนเงิน” 
ด้านขวามือด้วย

 4. คงเหลือภาษีท่ี   ชำาระเพ่ิมเติม    ชำาระไว้เกิน
    ให้ใส่เคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ “ชำาระเพ่ิมเติม” 
หรือ “ชำาระไว้เกิน” แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกจำานวนภาษีที ่ต้อง

ชำาระเพิ่มเติม หรือภาษีที่ชำาระไว้เกินด้วย ถ้า 2. มากกว่า 3. เป็น
ภาษีที่ชำาระเพิ่มเติม ถ้า 3. มากกว่า 2. เป็นภาษีที่ชำาระไว้เกิน

 5. บวกเงินเพ่ิม (ถ้ามี)
   ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ชำาระภาษีภายใน
150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องคำานวณ
และชำาระเงินเพิ่มอีกรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 
1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำาระเพิ่มเติมตาม 4. ทั้งนี้ ให้คำานวณ
เงินเพิ ่มเป็นรายเดือนนับแต่ว ันพ้นกำาหนดเวลายื ่นแบบฯ จนถึง
วันย่ืนแบบฯ และชำาระภาษี แต่ไม่เกินจำานวนเงินภาษีท่ีต้องชำาระเพ่ิมเติม

   หมายเหตุ กรณีบริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื ่นแบบฯ

ต�มม�ตร� 17 ประกอบม�ตร� 68 แห่งประมวลรัษฎ�กร และไม่ย่ืนบัญชี
ต�มม�ตร� 69 แห่งประมวลรัษฎ�กร ภ�ยในกำ�หนดเวล�ดังกล่�ว  
อ�จต้องระว�งโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎ�กร) 

 6. คงเหลือภาษีที่   ชำาระเพิ่มเติม    ชำาระไว้เกิน
      ให ้ใส ่ เคร ื ่องหมาย “” ลงในช ่อง “” หน ้าข ้อความ 
“ชำาระเพิ่มเติม” หรือ “ชำาระไว้เกิน” แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งกรอก
จำานวนภาษีที่ชำาระเพิ่มเติม หรือภาษีที่ชำาระไว้เกินด้วย

   การกรอกรายการต้ังแต่รายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 8
   ให้กรอกร�ยก�รต�มจำ�นวนรับจ่�ยที่เกิดขึ้นของกิจการท่ีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แยกออกจ�กกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้  
ห�กไม่ส�ม�รถแยกกันได้โดยชัดแจ้ง และไม่มีเกณฑ์อื่นท่ีจะเฉลี่ยให้ 
เหม�ะสมให้คำ�นวณต�มส่วนเฉลี่ยของร�ยได้ของแต่ละกิจก�ร 
    กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน และได้รับยกเว้น
ภ�ษีเงินได้ หรือบริษัทฯ ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้จ�กกำ�ไรสุทธิ
ต�มกฎหม�ย ให้กรอกร�ยก�รช่อง  และ  
    กรณีท่ัวไป กรณีลดอัตร� หรือกรณีเป็นบริษัทฯ ท่ีได้รับก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน และได้ร ับก�รลดอัตร�ภ�ษีเง ินได้ ให้กรอกร�ยก�ร
ในช่อง  ช่องเดียว
   กรณีเป็นบริษัทฯ ท่ีประกอบท้ังกิจก�รท่ีได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน
หรือกจิก�รทีไ่ดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษเีงนิไดจ้�กกำ�ไรสุทธติ�มกฎหม�ยและ
ประกอบกิจก�รอื ่นที ่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ด้วย ให้กรอกร�ยก�ร 
ทั้งช่อง    และ 

รายการท่ี 2   รายได้ รายจ่าย และกำาไรหรือขาดทุนสุทธิ

 1. รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
      (1) ให้กรอกรายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ เช่น รายได้้  
จากธรุกจิทัว่ไป (ร�ยไดจ้�กก�รข�ยและหรอืร�ยไดจ้�กก�รใหบ้รกิ�ร)
รายได้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน รายได้ของ
ธุรกิจประกันชีวิตและหรือธุรกิจประกันวินาศภัย รายได้ของธุรกิจ
คลังสินค้า ฯลฯ
       (2) กรณีกิจการ IHQ ให้กรอกรายได้โดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้แยกออกจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้
       โดยส่วนที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่ารายได้ของส่วนท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้รวมกัน 
หากกิจการมีรายได้ส่วนที่เสียภาษีเงินได้เกินกว่าส่วนที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ให้นำารายได้ส่วนเกินนั้นไปกรอกรวมกับรายได้ใน ภ.ง.ด.50  
ของกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจการ IHQ กรณีบริษัทไม่มีการประกอบกิจการอ่ืน  
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ให้นำาส่วนที่เกินนั้น กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อีกฉบับ โดยเลือกสถานภาพ 
ของบริษัท หน้า 1 เป็น (1)  บริษัทหรือห้างฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586)

 2. หัก ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำานวณกำาไรขั้นต้น
   (จ�กรายการท่ี 3 9.)
   ให้นำาจำานวนเงินของต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื ่อคำานวณ
กำาไรขั้นต้นจากรายการที่ 3 9. มากรอก
   ถ้าประกอบกิจการอื่น เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและหรือธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจคลัง
สินค้า ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ให้นำายอดรายจ่ายเฉพาะส่วนที่
จะนำามาหักจากยอดรายไดเ้พือ่คำานวณกำาไรขัน้ตน้มากรอก และใหแ้นบ
รายละเอียดของยอดรวมรายจ่ายเพื่อคำานวณกำาไรขั้นต้นนั้นด้วย
   ถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการผลิตและหรือ
ซ้ือขายสินค้าพร้อมท้ังประกอบกิจการอ่ืนด้วย  ให้นำาต้นทุนขายรวมกับ 
ยอดรายจา่ยเพือ่คำานวณกำาไรข้ันตน้มากรอก และใหแ้นบรายละเอยีด
ของยอดรวมรายจ่ายเพื่อคำานวณกำาไรขั้นต้นนั้นด้วย

 3.    กำาไรข้ันต้น    ขาดทุนข้ันต้น
   ให้ใส ่เคร ื ่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข ้อความ
แลว้แตก่รณ ี พรอ้มทัง้กรอกจำานวนเงนิกำาไรขัน้ตน้ หรอืขาดทนุขัน้ตน้ดว้ย
ถ้า 1. มากกว่า 2. เป็นกำาไรข้ันต้น ถ้า 1. น้อยกว่า 2. เป็นขาดทุนข้ันต้น

 4.  บวก รายได้อ่ืน (จ�กรายการท่ี 5 7.)
   ให้นำายอดรวมรายได้อื่นจากรายการที่ 5 7. หน้า 3 มากรอก 

 5.  รวม  (3. + 4.) ถ้าขาดทุนข้ันต้น (4. - 3.)
   กรณีกิจการมีก ำาไรขั ้นต้น ให้น ำาจ ำานวนเง ินตาม 3. บวกกับ
จำานวนเงินตาม 4. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 5.
   กรณีกิจการขาดทุนขั ้นต้น ให้นำาจำานวนเงินตาม 4. ลบด้วย
จำานวนเงินตาม 3. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 5.
 6.  หัก  รายจ่ายอ่ืน (จ�กรายการท่ี 6 5.)
   ให้นำายอดรวมรายจ่ายอื่นจากรายการที่ 6 5. หน้า 3 มากรอก

 7.  รวม  (5. - 6.) ถ้าขาดทุนขั้นต้น (5. + 6.)
      กรณีกิจการมีกำาไรขั ้นต้น ให้นำาจำานวนเงินตาม 5. ลบด้วย   
จำานวนเงินตาม 6. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 7.
   กรณีกิจการขาดทุนขั ้นต้น ให้นำาจำานวนเงินตาม 5. บวกกับ 
จำานวนเงินตาม 6. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 7.
 8.  หัก  รายจ่ายในการขายและบริหาร (จ�กรายการท่ี 7 24.) 
   ให้นำายอดรวมรายจ่ายในการขายและบริหารจากรายการที่ 7 24. 
หน้า 4 มากรอก

 9.   กำาไรสุทธิ    ขาดทุนสุทธิ  ตามบัญชีกำาไรขาดทุน
   ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทั้ง
กรอกจำานวนเงินกำาไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ แล้วแต่กรณี

10. บวก  รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร  
   ให้กรอกยอดรวมจำานวนเงินท่ีต้องถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร

11. บวก  รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร  
     (จ�กรายการท่ี 8  7.)
   ใหน้ำายอดรวมรายจา่ยทีไ่มใ่หถ้อืเปน็รายจา่ยตามประมวลรษัฎากร
จากรายการท่ี 8 7.  หน้า 4  มากรอก

12. รวม  (9. + 10. + 11.)   ถ้าขาดทุน (9. - 10. - 11.)
   กรณีกิจการมีกำาไรสุทธิ ให้นำาจำานวนเงินตาม 9. 10. และ 11. 

บวกกัน ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 12.
   กรณีก ิจการขาดทุนสุทธ ิ ให ้น ำาจ ำานวนเง ินตาม 9. ลบด้วย     
จำานวนเงินตาม 10. และ 11. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 12.
13. หัก   รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่าย
          ที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 
  (จ�กใบแนบรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่าย
ที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 5.)
   ให้นำายอดรวมของรายละเอียดรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได ้

หรือรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึนจากใบแนบรายได้ท่ีได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้หรือรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน 5. มากรอก

14. รวม  (12. - 13.) ถ้าขาดทุน (12. + 13.)
   กรณีก ิจการมีก ำาไรส ุทธ ิ ให ้น ำาจ ำานวนเง ินตาม 12. ลบด้วย   
จำานวนเงินตาม 13. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 14.
   กรณีกิจการขาดทุนสุทธิ ให้นำาจำานวนเงินตาม 12. บวกกับ 
จำานวนเงินตาม 13. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 14.
15. หัก  ขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธินำามาหักตามกฎหมาย
   (จากใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร หรือ
รายการที่ 2 ของใบแนบสำาหรับกิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
(IHQ))
   ให้นำาจำานวนเงินขาดทุนสุทธิที ่มีสิทธินำามาหักตามกฎหมาย 
จากใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร หรือ
รายการที ่  2 ของใบแนบสำาหรับกิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
(IHQ) มากรอก
   กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หากไม่ประสงค์
จะนำาผลขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธินำามาหักได้ตามกฎหมายมาใช้ในปีนี้ 
ก็ไม่ต้องนำาจำานวนเงินดังกล่าวมากรอก

16. รวม (14. - 15.)  ถ้าขาดทุน (14. + 15.)
   กรณีกิจการมีกำาไรสุทธิ ให้นำาจำานวนเงินตาม 14. ลบด้วย
จำานวนเงินตาม 15. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 16.
   กรณีกิจการขาดทุนสุทธิ ให้นำาจำานวนเงินตาม 14. บวกกับ 
จำานวนเงินตาม 15. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 16.
17. บวก รายจ่ายส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ 
   (คำ�นวณจ�กใบแนบรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือ

รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 3.)  
   รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
   ให้กรอกส่วนที ่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย 
เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา 
   รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
   ให้กรอกส่วนที ่รวมกับรายจ่ายเพื ่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว
เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือ
เพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
      รายจ่ายอื่นตาม 3.  
   ให้กรอกรายจ่ายอื่นตาม 3. ส่วนทีร่วมกบัรายจ่ายเพือ่สนบัสนนุ 
การศกึษา และรายจ่ายเพือ่สนบัสนนุด้านการเรียนรูแ้ละนนัทนาการแล้ว 
เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ 
หรอืเพือ่การสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศกึษาหรอืเพือ่การกฬีา
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18. บวก รายจ่ายส่วนที่เกินร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ
   ให้กรอกส่วนที่เกินร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิหลังหักรายจ่าย 
ที่ให้หักเป็นจำานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ก่อนหักรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

19. บวก รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 
           ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ
   ให้กรอกยอดรวมรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการ 
สาธารณประโยชน์ (ถ้ามี) ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนดโดยอนุมัติ  
รัฐมนตรี* และที่ประกาศกำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ** ส่วนที่เกิน
ร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ

20. บวก รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา 
           ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ
   ให้กรอกยอดรวมรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา  และ
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา (ถ้ามี) ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี* ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ

21. รวม  (16.+17.+18.+19.+20.) ถ้าขาดทุน (16.-17.-18.-19.-20.)
   กรณีกิจการมีกำาไรสุทธิให้นำาจำานวนเงินตาม 16. บวกกับจำานวนเงิน
ตาม 17. 18. 19. และ 20. บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าใดให้นำามากรอกใน 21.
   กรณีกิจการขาดทุนสุทธิ ให้นำาจำานวนเงินตาม 16. ลบด้วยจำานวนเงิน 
ตาม 17. 18. 19. และ 20. ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามากรอกใน 21.
22.  กำาไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี   ขาดทุนสุทธิ
      ให้ใส่เครื่องหมาย “” ลงในช่อง “” หน้าข้อความ พร้อมทั้ง
กรอกจำานวนเงินกำาไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษี หรือขาดทุนสุทธิ แล้วแต่กรณี
  (1) กรณีเป็นบริษัทฯ ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือบริษัทฯ 
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดจ้ากกำาไรสุทธิตามกฎหมายประกอบกิจการ
ทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้คำานวณกำาไรสุทธ ิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
       (1.1) กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ประกอบกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำานวณกำาไรสุทธ ิและขาดทุนสุทธิของ
แต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน แต่ในการคำานวณกำาไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำากำาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการ
ท้ังท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมารวมเข้าด้วยกัน และให้ถือปฏิบัติดังนี้
         (1.1.1) กรณีที่ผลการดำาเนินงานรวมมีกำาไรสุทธิ
                 (ก)  ถ้ามีกำาไรสุทธิทั้งสองกิจการ ผู้ได้รับ
การส่งเสริมฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิจาก
กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
                 (ข)  ถ้ามีกำาไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำานวนมากกว่าผลขาดทุนสุทธิ
จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำานวณจากจำานวนกำาไรสุทธิรวม
                 (ค)  ถ้ามีกำาไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำานวนมากกว่าผลขาดทุนสุทธิจากกิจการ
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ไม่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มจำานวน
กำาไรสุทธิรวม                     

                      (1.1.2) กรณีผลการดำาเนินงานรวมไม่มีกำาไรสุทธิ 
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถึงแม้ว่ากิจการ 
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีกำาไรสุทธิก็ตาม
          เมื่อปรับปรุงตามหลักเกณฑ์การคำานวณกำาไรสุทธิดังกล่าวแล้ว 
ให้กรอกจำานวนกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรือขาดทุนสุทธิ ใน 22. และ
ยกไปกรอกในรายการที่ 1 1. หน้า 2 
       (1.2) กรณีกิจการสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) 
ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4  
แห่งพระราชกฤษฎกีาฯ (ฉบบัที ่405) พ.ศ. 2545 หรอืกจิการสำานกังานใหญ่
ข้ามประเทศ (IHQ) ซ่ึงประกอบกิจการมีรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำานวณกำาไร
สุทธิิและขาดทุนสุทธิของรายได้แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน และ
คำานวณกำาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยแยกกำาไรสุทธิและ
ขาดทุนสุทธิของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และลด
อตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลแยกต่างหากออกจากกนั หากรายได้ท่ีได้รบัสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้มีผลขาดทุนสุทธิ ให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ใน
รายได้ที่่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่าน้ัน 
   ให้กรอกจำานวนกำาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี หรือขาดทุนสุทธ ิ 
เฉพาะรายได้ที่ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 22. และยกไปกรอก
ในรายการที่ 1 1. หน้า 2 แล้วแต่กรณี
   (2)  กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือบริษัทฯ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากกำาไรสุทธิตามกฎหมายประกอบกิจการ   
ที ่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างเดียวโดยไม่มีรายได้ที ่ต้อง
เสียภาษี  ถ้ามีกำาไรสุทธิตาม 21. ไม่ต้องกรอกรายการใน 22. ถ้ามี 
ผลขาดทุนสุทธิตาม 21. ให้กรอกใน 22.ด้วย และยกไปกรอก 
ในรายการที่ 1 1. (2) หน้า 2
   (3)  กรณีเป็นบริษัทฯ อื่น ให้นำาจำานวนเงินตาม 21. มากรอก
ใน 22. ด้วย และยกไปกรอกในรายการท่ี 1 1. หน้า 2 แล้วแต่กรณี

รายการท่ี 3   ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพ่ือคำานวณกำาไรข้ันต้น

   ให้บริษัทฯ ท้ังท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต ฯลฯ และประกอบ
กิจการซ้ือขายสินค้า กรอกต้นทุนขายแยกประเภทของรายจ่ายตาม
รายการที ่ปรากฏในแบบฯ กรณีมีรายจ่ายนอกเหนือจากประเภท
ที่ปรากฏในแบบฯ ให้รวมจำานวนรายจ่ายกรอกใน 5. 
     ห้ามแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการขึ้นใหม่
 1. สินค้าคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
      ให้กรอกจำานวนเงินสินค้าคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
 2. ซื้อสินค้า    
      ให้กรอกจำานวนเงินค่าซื้อสินค้าที่ขาย
 3. ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (จ�กรายการท่ี 4 17.) 
   ให้นำาจำานวนเงินต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ จากรายการท่ี 4 17. 
หน้า 3 มากรอก
 4. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น 
      ให้กรอกจำานวนเงินค่าแห่งกู ๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิ
อย่างอ่ื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนขาย ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายในการ  
ใช้สูตร กรรมวิธี ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น แต่มิใช่ต้นทุนเพื่อการ
ได้มาซึ่งสิทธิฯ ตามมาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

* ** ดูรายละเอียด หน้า 9
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 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อสินค้า 
      ให ้กรอกจำานวนเง ินรวมค่าใช ้จ ่ายอ ื ่นๆ ในการซื ้อส ินค ้า 
นอกเหนือจาก 2. ถึง 4.
 6. รวม 3. ถึง 5.
      ให้นำาจำานวนเงินตาม 3. ถึง 5. บวกกัน ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามา
กรอกใน 6.
 7. รวม (1. + 2. + 6.)
   ให้นำาจำานวนเงินตาม 1. 2. และ 6. บวกกัน ได้ผลลัพธ์เท่าใด 
ให้นำามากรอกใน 7.
 8. หัก สินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
    ให้กรอกจำานวนเง ินส ินค้าคงเหลือ ณ ว ันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
  สินค้าคงเหลือ หมายความรวมถึงสินค้าระหว่างทาง (GOODS  IN 

TRANSIT) ด ้วย โดยให ้ค ำานวณตามราคาท ุนหร ือราคาตลาด
แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือ
ยกมาสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วย การคำานวณราคาสินค้า
คงเหลือดังกล่าว เมื ่อบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกถือ
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ใดตามวิธีการทางบัญชีแล้ว ต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นั ้นโดยสม่ำาเสมอตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้
  “ราคาทุน” หมายถึง ราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่ายในการซื้อ เช่น 
ค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าอากรขาเข้า ค่าขนถ่าย และค่าขนส่ง
จนถึงสำานักงานของบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลนั ้นๆ 
  “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาที ่พึงซื ้อขายกันตามปกติในตลาด
ของสินค้านั้นๆ
 9.  ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพ่ือคำานวณกำาไรข้ันต้น (7. - 8.)
      ให้นำาจำานวนเงินตาม 7. ลบด้วยจำานวนเงินตาม 8. ได้ผลลัพธ์
เท่าใด ให้นำามากรอกใน 9. และยกไปกรอกในรายการที่ 2 2.
   หากไม่สามารถกรอกรายการตามรายการท่ี 3 1. ถึง 8. ได้ ให้กรอก
เฉพาะยอดรวมใน 9. พร้อมแนบรายละเอียด 

 รายการท่ี 4  ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ

   ให้บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต/การให้บริการ  
กรอกต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ แยกประเภทของรายจ่าย
ตามรายการที่ปรากฏในแบบฯ กรณีมีรายจ่ายนอกเหนือจากประเภท
ที่ปรากฏในแบบฯ ให้รวมจำานวนรายจ่ายกรอกใน 3. และ 13. 
แล้วแต่กรณี ห้ามแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการขึ้นใหม ่ดังนี้

  1.  วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี
   ให้กรอกจำานวนเงินวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชี

  2. ซ้ือวัตถุดิบ และวัสดุ    
   ให้กรอกจำานวนเงินค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต

  3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซ้ือวัตถุดิบ และวัสดุ
   ให้กรอกจำานวนเงินรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุที ่ใช้ในการผลิต

  4. รวม 1. ถึง 3.
   ให้กรอกจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 1. ถึง 3.
  5. หัก วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบ
         ระยะเวลาบัญชี 

  ให้กรอกจำานวนเงินวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของ        
รอบระยะเวลาบัญชี

 6. ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุใช้ไป (4. - 5.)
  ให้นำาจำานวนเงินตาม 4. ลบด้วยจำานวนเงินตาม 5. ได้ผลลัพธ์เท่าใด 
ให้นำามากรอกใน 6.
 7. งานระหว่างทำา หรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ ณ วันเร่ิม     
    รอบระยะเวลาบัญชี
  ให้กรอกจำานวนเงินงานระหว่างทำาหรือสินค้าระหว่างผลิต
คงเหลือ ณ วันเริ ่มรอบระยะเวลาบัญชี
     งานระหว่างทำา หรือสินค้าระหว่างผลิต  หมายรวมถึง
  (1) งานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
  (2) ผลผลิตที่ยังไม่เป็นสินค้าตามวัตถุประสงค์
  (3) ผลผลิ ตที่ ต ้ อ ง เก็ บหรื อบ ่ มก ่ อนที่ จ ะ เป ็ นสิ นค ้ าตาม 
วตัถปุระสงค์
  (4) ผลผลิตของการรับจ ้างทำาของอย ่างอื่นนอกจาก (1)  
ที่ยังไม ่แล ้วเสร็จ
  ทั้งนี้ ให้คำานวณราคาอย่างน้อยโดยรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน 
และรายจ่ายอย่างอื่น เว้นแต่กรณีตาม (1) และ (4) ให้คำานวณ
กำาไรตามสัดส่วนของงานเข้าไปด้วย

 8. เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน
  ให้กรอกจำานวนเงินค่าใช้จ่ายที ่ เป็นเงินเดือน และค่าจ้าง
แรงงานในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับต้นทุนผลิต

 9. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
  ให้กรอกจำานวนเงินค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
อย่างอื ่น ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับต้นทุนผลิต ซึ ่งได้แก่ ค่าใช้จ ่าย
ในการใช้สูตร กรรมวิธี ลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิอย่างอื ่น แต่มิใช่ต้นทุน
เพื ่อการได้มาซึ ่งสิทธิฯ ตามมาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและ
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
10. ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
11. ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
       ให้กรอกจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เป็นค่าเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานใน 10. ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อใน 11.
12. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
   ให้กรอกจำานวนเงินค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับต้นทุนผลิต ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที ่ 145) และ
ที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 

13. ค่าใช้จ่ายในการผลิต/การให้บริการอื่นๆ
       ให้กรอกจำานวนเงินรวมค่าใช้จ่ายในการผลิต/การให้บริการอื่นๆ 
ที่นอกเหนือ จาก 8. ถึง 12.
14. รวม 8. ถึง 13.
   ให้นำาจำานวนเงินตาม 8. ถึง 13. บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าใด  ให้นำามา
กรอกใน 14.
15. รวม (6. + 7. + 14.)
   ให้นำาจำานวนเงินตาม 6. 7. และ 14. บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าใด  
ให้นำามากรอกใน 15.
16. หัก งานระหว่างทำา หรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ 
        ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
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   ให้กรอกจำานวนเงินงานระหว่างทำา หรือสินค้าระหว่างผลิต    
คงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

17. ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (15. - 16.)
      ให้นำาจำานวนเงินตาม 15. ลบด้วยจำานวนเงินตาม 16. ได้ผลลัพธ์ 
เท่าใด ให้นำามากรอกใน 17. และยกไปกรอกในรายการท่ี 3 3. หน้า 3 

รายการท่ี 5  รายได้อ่ืน
  ให้ กรอกจำ านวนเง ิ นรายได้ อื่นท่ีไม่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับ 
การประกอบกิจการแยกตามประเภทของรายได้ใน 1. ถึง 6. ได้แก่

 1. กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
      ให้กรอกจำานวนเงินกำาไรจากการขายทรัพย์สิน
 2. กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
      ให้กรอกจำานวนเงินกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 3. ดอกเบี้ยรับ
   ให้กรอกจำานวนเงินรายได้ที่เป็นดอกเบี้ย

 4. เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำาไร
     ให้กรอกจำานวนเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำาไรตามจำานวนที่ได้
ทั ้งหมด โดยไม่ต้องหักส่วนที ่ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษี (ถ้�มี) 
ออก เช่น เงินได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวล
รัษฎากร  ส่วนเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำาไรที่ได้รับการลดหรือยกเว้น
ภาษี ให้นำาไปกรอกในใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 1. 
 5. เงินชดเชยค่าภาษีอากร
  ให้กรอกจำานวนเงินรายได้ที่เป็นเงินชดเชยค่าภาษีอากร

 6. รายได้อื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 5.
  ให้กรอกจำานวนรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบ
กิจการที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 5.
 7. รวม 1. ถึง 6. 
      ให้น ำาจ ำานวนเง ินตาม 1. ถ ึง 6. บวกกัน ได ้ผลลัพธ ์เท ่าใด 
ให้นำามากรอกใน 7. และยกไปกรอกในรายการท่ี 2 4. หน้า 2

รายการท่ี 6   รายจ่ายอ่ืน

  ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายอื ่นที ่ไม่เกี ่ยวเนื ่องโดยตรงกับ
การประกอบกิจการ แยกตามประเภทของรายจ่ายใน 1. ถึง 4. ได้แก่

 1. ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
  ให้กรอกจำานวนเงินขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

 2. ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
  ให้กรอกจำานวนเงินขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 3. ต้นทุนทางการเงิน
  ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่าย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม 
ธนาคาร เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรือทุนท่ีไม่เก่ียวเน่ือง 
โดยตรงกับการประกอบกิจการ

 4. รายจ่ายอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 1. ถึง 3.
  ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 3.
 5. รวม 1. ถึง 4.
  ให้นำาจำานวนเงินตาม 1. ถึง 4. บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้นำามา 
กรอกใน 5. และยกไปกรอกในรายการท่ี 2 6. หน้า 2

รายการที ่7  รายจ่ายในการขายและบริหาร   

  ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายในการขายและบริหารแยกตาม 
ประเภทของรายจ่าย 

 1. รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
  2. ค่าตอบแทนกรรมการ
 3. ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
 4. ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
 5. ค่าระวาง ค่าขนส่ง
 6. ค่าเช่า
 7. ค่าซ่อมแซม
      ให้กรอกจำานวนเงินค่าซ่อมแซมอันเป็นรายจ่ายท่ีมีลักษณะ
เพื่อทำาให้ทรัพย์สินนั้นคงสภาพเดิม และไม่เป็นรายจ่ายที่มีลักษณะ
เป็นการลงทุน   

 8. ค่ารับรอง
  ให้หักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำานวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้อง
ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำานวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายท่ีต้อง
นำามารวมคำานวณกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลา
บัญชี  หรือของจำานวนเงินทุนที่ ได ้รับชำาระแล ้วถึงวันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่จำานวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้ รายจ่ายท่ีจะ
นำามาหักได้จะต้องมีจำานวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  ให้กรอกตามจำานวนที ่จ ่ายจริง และให้นำาส่วนที ่ เกินกว่า
จำานวนที่กฎหมายกำาหนด (ถ้ามี) ไปกรอกในรายการที่ 8  2. หน้า 4
 9. ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
10. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมร�ยได้ส่วนท้องถิ่น)

11. ค่าภาษีอากรอ่ืนๆ
12. ต้นทุนทางการเงิน
   ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายท่ีกิจการต้องจัดหาเงินทุนมาดำาเนินการ 
เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
  (1) ดอกเบี ้ยเงินกู ้ยืมที ่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำานวณกำาไร
สุทธินั ้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
       (1.1) เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเก่ี่ยวเนื่องโดยตรงกับการดำาเนิน
ธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือ
       (1.2) เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อทรัพย์สิน
ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ
       (1.3) ดอกเบี้ยตาม (1.1) และ (1.2) จะต้องไม่เป็นดอกเบี้ย
ที่ถือว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
  (2) ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีจะถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน 
หรือถือเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้ ให้แยกพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
     (2.1) ดอกเบี ้ยเงินกู ้ยืมที ่เกิดขึ ้นก่อนวันที ่ทรัพย์สินนั ้น  
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ให้ถือเป็นต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรือรายจ่ายในลักษณะเป็นการลงทุน
       (2.2) ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ให้ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือหารายได้
   (3) ในกรณีเงินที ่กู ้มานั ้นได้นำาไปใช้ในการก่อสร้างทรัพย์สิน
หรือซื้อทรัพย์สินใช้ในกิจการอื่นๆ ร่วมกัน ถ้าไม่สามารถจำาแนกได้ว่า 
ดอกเบี้ยที่ชำาระไปนั้นเป็นของส่วนใดได้แล้ว ก็ให้คำานวณแยกตาม
ส่วนของเงินกู ้ทั ้งสิ ้นเทียบกับยอดเงินกู ้ที ่ใช้สำาหรับการก่อสร้าง
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หรือซื ้อทรัพย์สิน เพื ่อหาส่วนของดอกเบี ้ยที ่ควรถือเป็นรายจ่าย
อันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือที่ควรถือเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้

13. ค่าทำาบัญชี
14. ค่าสอบบัญชี
15. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ 
   ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการสานพลัง
ประชารัฐตามจำานวนที่จ่ายจริงในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
และนำาส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิหลังหักรายจ่าย 
ที่ ใ ห้หักเป็นจำานวน 2 เท่าของรายจ่ายท่ี ไ ด้จ่ายไป ก่อนหักรายจ่าย
เพื่ อ ก า รกุ ศ ลส า ธ า รณะ  หรื อ เพื่ อ ก า รส า ธ า รณประ โยชน์   
และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา (ถ้ามี) ไปกรอกใน
รายการที่ 2. 18. หน้า 2 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 657)
16. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
   ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อ
การสาธารณประโยชน์ ตามที ่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี* และที่ประกาศกำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ**  
ตามจำานวนที่จ่ายจริง และนำาส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธ ิ
(ถ้ามี) ไปกรอกในรายการที่ 2 19. หน้า 2
17. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
   ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา 
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี* ตามจำานวน
ที่จ่ายจริงและนำาส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 2 ของกำาไรสุทธิ (ถ้ามี)  
ไปกรอกในรายการที่ 2 20. หน้า 2

    *   อธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง กำาหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการ
ศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬา ไว้ดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ได้แก่ รายจ่ายในการ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้แก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
       (1) การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนและ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
       (2) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
       (3) การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
       (4) การส่งเสริม คุ ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
       (5)  การควบคุม ป้องกัน แก้ไข ตลอดจนการลดและขจัดอันตราย
อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษและของเสีย
อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ
      (6) กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
        (7) การบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถ ุ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
         (8) การก่อสร้างถนนและได้โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีส่วนราชการ

หรือองค์การของรัฐบาลผู้รับโอนได้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในถนนดังกล่าว

      (9) การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะ
ทำานองเดียวกัน         
      (10) การบรจิาคทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการใหแ้กส่ว่น
ราชการ เพือ่บริจาคให้แกส่ถานศึกษาของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
     (11) การส่งเสริมการแสดงกิจกรรมหรือผลงานประดิษฐ์ และการ
จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงาน
ภายใต้การบริหารกิจการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อวพช.)    
   ทั้งนี้ รายจ่ายตาม (1) ถึง (11) ต้องเป็นการจ่ายให้แก่กิจการ
ตามโครงการพระราชดำาริ หรือของทางราชการ หรือองค์การ
ของรัฐบาล หรือองค์การกุศลสาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด  
ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร  
     2. รายจ่ายเพ่ือการศึกษา ได้แก่ รายจ่ายในการบริจาคเงิน   
หรือทรัพย์สินที่จ่ายให้แก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
     (1)  สถานศึกษา หอสมุดหรือห้องสมุด หรือสถาบันวิจัย 
ทั้งนี้ เฉพาะของทางราชการ
       (2)  การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นการ
ท่ัวไป
     (3) กระทรวง ทบวง กรม  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื ่อสร้างสถานศึกษา หอสมุดหรือห้องสมุด ของทางราชการ
     (4) สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นและสถานศึกษา 
ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน 
      3.  รายจ่ายเพื่อการกีฬา ได้แก่ รายจ่ายในการบริจาคเงิน หรือ
ทรัพย์สินให้แก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
     (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการกีฬา
     (2) คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
     (3) กรมพลศึกษา เพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
     (4) สมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อการกีฬา

  ** ที่ประกาศกำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ ได้แก่ รายจ่าย 

ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายให้แก่หรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้   
      1. กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับที่ 424)
   2. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กองทุนพัฒนา
กีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับที่ 498) 
   3. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืน เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีบริจาคเพ่ือไปช่วยเหลือฯ 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 527)
   4. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำาหรับคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับท่ี 594)
   5. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดขึ ้น ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 619)
   6. กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 621)

18. ค่าธรรมเนียมในการให้คำาแนะนำาและปรึกษา
19. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
       ให้กรอกจำานวนเงินรายจ่ายค่าธรรมเนียมในการให้คำาแนะนำา
และปรึกษาใน 18. และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 18. ใน 19.
20. หนี้สูญ
       การจำาหน่ายหนี ้สูญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำาหนดโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ให้กรอกตามจำานวนท่ีจำาหน่ายหน้ีสูญไปจริง และนำาส่วนท่ีเกินกว่า
จำานวนท่ีกฎหมายกำาหนด (ถ้ามี) ไปกรอกในรายการท่ี 8 3. หน้า 4
21. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
   ให้กรอกจำานวนเงินค่าสึกหรอและค่าเสื ่อมราคาของทรัพย์สิน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการขายและบริหาร

22. รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 21.
       ให้กรอกจำานวนเงินรวมรายจ่ายที ่นอกเหนือจาก 1. ถึง 21. 
23. รายจ่ายอ่ืนหักได้ 2 เท่าไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ
    ให้กรอกจำานวนเงินรวมของรายจ่ายที ่มีสิทธิหักได้ 2 เท่า 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิตามจำานวนที ่จ่ายจริง 
ห้ามแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการขึ้นใหม่

24. รวม 1. ถึง 23. 
   ให้กรอกจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 1. ถึง 23. และยกไปกรอก
ในรายการที่ 2 8. หน้า 2

 รายการที่ 8  รายจา่ยที ่ไม่ให้ถ ือเป็นรายจ่ายตาม
           ประมวลรัษฎากร

   ให ้กรอกจ ำานวนเง ินรายจ ่ายท ี ่ ไม ่ให ้ถ ือเป ็นรายจ ่ายตาม
ประมวลร ัษฎากร และรายการปร ับปร ุงแยกตามประเภทของ
รายจ ่ายใน 1. ถึง 6. ได้แก่

  1. ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
   ให้กรอกจำานวนเงินภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

  2. ค่ารับรอง
   ให้กรอกจำานวนเงินค่ารับรองส่วนที่เกินกว่าจำานวนที่กฎหมาย
กำาหนด กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 143 (พ.ศ. 2522) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  3. หนี้สูญ
   ให้กรอกจำานวนเงินหนี้สูญส่วนที่เกินกว่าจำานวนที่กฎหมาย
กำาหนด กล่าวคือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงือ่นไขท่ี
กำาหนด โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 186 (พ.ศ. 2534) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

 4. เงินสำารอง
   ใ ห้กรอกจำ านวนเงินสำ ารองส่วนที่ ไ ม่ ให้ถือ เป็นรายจ่าย  
ตามมาตรา 65 ตร ี(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 5. รายจ่ายตามรายการที่ 7 23.
   ให้กรอกจำานวนเงินตามรายการที่ 7 23.  
   หากมีรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้ 2 เท่าไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธ ิ
ทีเ่ปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด ให้กรอกรายจา่ยดงักลา่วเปน็จำานวนเงิน 
2 เทา่ของรายจา่ยทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิ ในใบแนบรายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเว้น
ภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน 3. และให้นำา 
ส่วนท่ีเกินกว่าจำานวนท่ีกฎหมายกำาหนด (ถ้ามี) ไปกรอกในรายการท่ี 2  17. 
หน้า 2
 6. รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายฯ อื่นๆ
   ให้กรอกจำานวนเงินรวมรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายฯ อื่นๆ 
นอกเหนือจาก 1. ถึง  5. เช่น  
   (1) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) 

 7. รวม 1. ถึง 6.
   ให้นำาจำานวนเงินรวมตาม 1. ถึง 6. บวกกัน ได้ผลลัพธ์เท่าใด 
ให้นำามากรอกใน 7. และยกไปกรอกในรายการที่ 2  11. หน้า 2

 รายการท่ี  9 รายละเอียดสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ 
       ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน

   ให้กรอกรายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ
ส่วนของผู้เป็นหุ ้นส่วน ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

แยกประเภทตามรายการที่ปรากฏในแบบฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน 
      ห้ามแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการขึ้นใหม่

สินทรัพย์
1. สินทรัพย์หมุนเวียน
   (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   (2) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
   (3) สินค้าคงเหลือ
   (4) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (นอกจ�กที่ระบุใน (1) ถึง (3)) 
    ให้กรอกจำานวนเงนิของสนิทรพัยห์มนุเวยีน ไดแ้ก ่เงนิสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดใน (1) ลูกหน้ีการค้า - สุทธิใน (2) สินค้าคงเหลือใน (3) 
กรณีมีสินทรัพย์หมุนเวียนนอกเหนือจากที่ระบุใน (1) ถึง (3) ให้รวม
จำานวนสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นกรอกใน (4)
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   (1) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องฯ
   (2) ท่ีดิน และอาคารซ่ึงหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาแล้ว  
   (3) ทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาแล้ว
   (4) สิทธิการเช่าและหรือสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
   (5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (นอกจ�กที่ระบุใน (1) ถึง (4)) 
   ให้กรอกจำานวนเงินของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงได้แก่ เงินให้กู้ยืม
ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
และพนกังานใน (1) ทีด่นิ และอาคารซ่ึงหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคา
แล้วใน (2) ทรัพย์สินอื่นซึ่งหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้วใน (3) 
สิทธิการเช่าและหรือสิทธิการใช้ทรัพย์สินใน (4) กรณีมีสินทรัพย์
ไมห่มนุเวยีนนอกเหนอืจากทีร่ะบใุน (1) ถงึ (4) ใหร้วมจำานวนสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวียนนั้นกรอกใน (5)

รวมสินทรัพย์
    ให้กรอกจำานวนเงินรวมทั้งสิ ้นตั ้งแต่ 1. (1) ถึง 2. (5)
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน
1. หน้ีสินหมุนเวียน
   (1) เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
   (2) เจ้าหน้ีการค้า
   (3) เงินกู้ยืม
   (4) หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (นอกจ�กที่ระบุใน (1) ถึง (3)) 
   ให้กรอกจำานวนเงินของหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี 
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินใน (1) เจ้าหนี้การค้าใน (2) 
เง ินกู้ย ืมใน (3) กรณีมีหนี ้ส ินหมุนเวียนนอกเหนือจากที่ระบุใน 
(1) ถึง (3) ให้รวมจำานวนหนี้สินหมุนเวียนนั้นกรอกใน (4)
2. หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   (1) เงินกู้ยืมระยะยาว
   (2) หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
   ให้กรอกจำานวนเงินหน้ีสินไม่หมุนเวียน ซ่ึงได้แก่ เงินกู้ยืม 
ระยะยาวใน (1) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุใน (1) 
รวมถึง เจ้าหน้ีสำานักงานใหญ่กรณีเป็นสาขาบริษัทฯ ท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ ให้รวมจำานวนหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นแล้วกรอกใน (2)

รวมหน้ีสิน
    ให้กรอกจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 1. (1) ถึง 2. (2)

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน

   (1) ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว

   (2) อ่ืนๆ        
   ให้กรอกจำานวนเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ซึ ่งได้แก่ ทุนที่ออกและชำาระแล้วใน (1) และอื ่นๆ เช่น ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนอื่นใน (2)
   (3)   กำาไรสะสม    ขาดทุนสะสม   
  ให้ใส่ เครื่องหมาย “ ” ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความ  
พร้อมทั้งกรอกจำานวนกำาไรสะสมหรือขาดทุนสะสมใน (3)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน
    ให้กรอกจำานวนเงินรวมทั้งสิ ้นตั ้งแต่ 3. (1) ถึง (3)
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน
    ให้กรอกจำานวนเงินรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของ 
ผู้เป็นหุ้นส่วน

   รายละเอียดเอกสารแนบ ภ.ง.ด.50
    ให้กรอกรายการเอกสารทุกชนิด พร้อมทั้งระบุจำานวนฉบับ หรือเล่ม
และจำานวนแผ่น
    เอกสารท่ีจะต้องแนบพร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.50 มีดังนี้
    1. ใบแนบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
    2. บัญชีงบดุล
    3. บัญชีทำาการ และบัญชีกำาไรขาดทุน พร้อมท้ังรายละเอียดประกอบ
    4. งบกระแสเงินสด
   5. รายงานประจำาปี กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ท่ีประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำาหนด
    6. รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้ใส่เคร่ืองหมาย “”  
ลงในช่อง “” หน้าข้อความแล้วแต่กรณี  เพียงข้อเดียว
    7. อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 6. (ระบุ)

แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้จ ัดการ
  ให้ใส่เครื่องหมาย  “” ลงในช่อง “” พร้อมทั้งกรอกข้อความ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในช่องว่าง และประทับตรา
นิติบุคคล (ถ้�มี)
  ในส่วนของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีกรอกข้อความแสดงความเห็น  พร้อมทั้ งลงลายมือชื่ อ 
ในช่องว่าง 
  ห้ามแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการข้ึนใหม่

 กำาหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบ และชำาระภาษี 

กำาหนดเวลาย่ืนแบบ
  ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จะต้องยื่นแบบฯ พร้อมทั้งชำาระภาษี 
(ถ้�มี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
(โดยต้องย่ืนเป็นประจำ�ทุกรอบระยะเวล�บัญชี ไม่ว่�จะมีร�ยได้หรือไม่ก็ต�ม)

สถานท่ีย่ืนแบบ
  ผู ้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ต้องยื่นแบบฯ ต่อเจ้าพนักงาน  

ณ สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ในท้องที่ทีส่ำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
การชำาระภาษี
  ผู้เสียภาษีจะชำาระภาษีได้ดังนี้
  1. ชำาระดว้ยบตัรอเิลก็ทรอนกิส ์(โดยผูถ้อืบตัรอเิล็กทรอนกิส์
เท่�นั้นเป็นผู้ชำ�ระค่�ธรรมเนียม) ผู้เสียภาษีสามารถชำาระภาษีได้  
ณ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา ยกเว้น   
    (1) สำานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต
       (2) สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในเขตจงัหวดัตราด ไดแ้ก่
สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด
     (3) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาศรีสวัสดิ์ และสำานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค
    (4) สำานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขตจังหวัดเชียงราย  
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
      (5) สำานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง
      (6) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงใหญ่
     (7) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสกลนคร
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว
    (8) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปัตตานี  
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ สำานักงานสรรพากร
พื้นท่ีสาขาทุ่งยางแดง สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น 
สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขากะพอ้ สำานกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
แม่ลาน และสำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ
       (9) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนราธิวาส  
ได้แก่ สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ และสำานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง
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หมายเหตุ
 กรณีประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย เช่น กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ       
 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 314) กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 621) กิจการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี  602)  
(ฉบับท่ี  637) และ (ฉบับท่ี  658)  กจิการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบบัที ่587) กจิการส่งเสรมิผู้ประกอบการรายใหม ่(New Start-up) ในเขต   
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 627) และกิจการอื่นที่มิได้ระบุ

3 กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ให้เสียภาษรี้อยละ 5 ของยอดรายรับ 

ลำาดับ
ท่ี

การใช้อัตราในการคำานวณภาษี กำาไรสุทธิ
อัตราภาษี
ร้อยละ

1 กรณีทั่วไป ต�ม พ.ร.บ. (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559
2 กรณีลดอัตราภาษ ี

 (2.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนท่ีชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน

  5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน

  30 ล้านบาท ต่อเน่ืองกัน ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555
  เป็นต้นมา 

  สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

  ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 530) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 603)
 (2.2) กิจการนำาเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิง

  ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 426)      
 (2.3) กิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพ่ือการผลิตระหว่างประเทศ ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับท่ี 518)      

 (2.4) กิจการสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 405) แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

  พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 508) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 535) 
 (2.5) กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 586)   

 (2.6) กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 624)   

 (2.7) กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต�ม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 591)
 (2.8) กิจการอื่นที่มิได้ระบุไว้ใน (2.1)-(2.7)

         ทั้งจำานวน                   20

          ไม่เกิน 300,000        ยกเว้น

 เกิน 300,000 แต่ไม่เกิน 3,000,000     15
        เกิน 3,000,000 ข้ึนไป            20 
 

            ทั้งจำานวน                   10

       ทั้งจำานวน                   15
          ทั้งจำานวน                   10
 

         ทั้งจำานวน                   10
         ทั้งจำานวน                    3
         ทั้งจำานวน                   10
           ตามอัตราท่ีกฎหมายกำาหนด 

โปรดทราบ
กรมสรรพากรให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ ภ.ง.ด.50 ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรท่ี www.rd.go.th ได้แก่

                             1.  บริการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 ย่ืนบัญชี และชำาระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                            2.  บริการ Download แบบ ภ.ง.ด.50 และใบแนบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร. 1161 พิมพ์ ม.ค. 2562

    (10) สำานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดยะลา 
ได้แก่ สำานกังานสรรพากรพืน้ทีส่าขาธารโต และสำานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขากาบัง
  2. ชำาระเป็นบัตรภาษี
      การชำาระด้วยบัตรภาษีมีเงื่อนไขดังนี้
      2.1 ต้องเป็นบัตรระบุชื่อผู้เสียภาษี

     2.2 หา้มใชบ้ตัรภาษทีีม่จีำานวนเงินสงูกวา่จำานวนภาษอีากร
ที่ต้องชำาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษี (ผู้มีชื่อในบัตรภาษี) ยอมสละสิทธ์ิ  
ในจำานวนเงินส่วนท่ีเกินน้ัน โดยผู้เสียภาษีได้บันทึกและลงลายมือช่ือไว้ 
เป็นหลักฐานในแบบแสดงรายการภาษี
  3. ชำาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ท่ีกรมสรรพากรกำาหนด


