เริ่มทำธุรกิจแบบไหนอุ่นใจกว่ำ

กำรทำธุรกิจทุกวันนี้มีอยู่หลำยรูปแบบ เนื่องจำกมีผลต่อกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
และโอกำสกำรได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ดังนั้น มำทำควำมรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อจะได้เข้ำใจว่ำ ธุรกิจของเรำ
เป็นอย่ำงไรและรูปแบบไหนเหมำะสมกับกิจกำรของเรำที่สุด

บุคคล

ธรรมดำ

นิติบุคคล

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิตบิ คุ คล

หมำยถึง กิจกำรทีม่ ีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มำร่วมกันลงทุน ผู้ที่มำลงทุนในกิจกำรเรียกว่ำ “หุ้นส่วน” หุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบ
ต่อหนี้สนิ ของกิจกำรโดยไม่จำกัดจำนวน และจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลตำมกฎหมำย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หมำยถึง กิจกำรทีม่ ีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มำร่วมกันลงทุน กำรจัดตั้งห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย หุ้นส่วนของห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดจะแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ “หุ้นส่วนทีไ่ ม่จำกัดควำมรับผิด” หมำยถึงหุน้ ส่วนต้อง
รับผิดชอบในหนีส้ นิ ของกิจกำรไม่จำกัดจำนวน และ “หุ้นส่วนทีจ่ ำกัดควำม
รับผิด” หมำยถึงหุน้ ส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สนิ ของกิจกำรจำกัดจำนวน
คือไม่เกินจำนวนเงินทีต่ นได้ลงทุนไปเท่ำนั้น

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในมุมมองต่ำงๆ

การทาบัญชี
* ต้องจัดทำบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชี
และจัดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี *
- มีข้อมูลทำงบัญชีที่น่ำเชื่อถือในแต่ละธุรกรรม
- รู้สภำพปัจจุบันของธุรกิจ ด้ำนกำไร/ขำดทุน/ต้นทุน
- ช่วยแก้ปัญหำค่ำใช้จ่ำยได้ตรงจุด
- เป็นข้อมูลที่น่ำเชื่อถือในกำรขอกู้จำกธนำคำร
- รู้สถำนะที่แท้จริงของกิจกำร และนำข้อมูล
มำใช้ในกำรวำงแผนธุรกิจได้

ความน่าเชื่อถือ

* มีมำกกว่ำเนื่องจำก *
- มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งกับภำครัฐ
- มีกำรจัดทำบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชี
ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรที่ดีพอและน่ำเชื่อถือ
ส่งผลให้กำรขยำยกิจกำร กำรติดต่อกับคู่ค้ำ
และกำรหำแหล่งเงินทุนทำได้ง่ำยกว่ำ

* เสี่ยงน้อยกว่ำ *
- กิจกำรแยกจำกตัวเจ้ำของกิจกำรอย่ำงชัดเจน
- หนี้สินของกิจกำรไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนีส้ ินที่เกิดขึ้นจำกัด
เฉพำะมูลค่ำหุ้นที่เป็นเจ้ำของ

ความรับผิด
ในหนี้สนิ

* ต้องจัดทำรำยงำนเงินสดรับจ่ำย *
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและ
มิได้เป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
เฉพำะผู้มีเงินได้พึงประเมิน ตำมมำตรำ 40(5)
(6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎำกร ไม่ว่ำจะ
หักค่ำใช้จ่ำยในอัตรำเหมำหรือหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง
ก็ตำม มีหน้ำที่ต้องจัดทำรำยงำนเงินสดรับจ่ำย
ดังกล่ำว

* มีน้อยกว่ำ เนื่องจำก *
- กำรจัดตั้งทำได้ง่ำย มีข้อบังคับทำงกฎหมำยน้อย
- ไม่ได้ทำบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชี ทำให้ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรที่ดีพอ ขำดข้อมูลทำงบัญชี
ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินธุรกิจ
- มีควำมเสี่ยงสูงเพรำะเจ้ำของต้องแบกรับภำระ
ของกิจกำรไว้ทั้งหมดคนเดียว

* เสี่ยงมำกกว่ำ *
- รับผิดในหนี้สินที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

การหักค่าใช้จ่าย
* เงินได้บำงประเภทเลือกหักค่ำใช้จ่ำย ได้ 2 วิธี *
1. หักในอัตรำเหมำ ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
- ไม่ต้องมีหลักฐำนพิสูจน์รำยจ่ำยจึงสะดวก
และง่ำย แต่ส่วนใหญ่ถ้ำหักเหมำจะหักได้น้อย
กว่ำหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง
2. หักตำมควำมจำเป็นและสมควร
- หักค่ำใช้จ่ำยได้ตำมจริงเฉพำะที่ใช้ในกำรประกอบ
กิจกำรซึ่งต้องมีหลักฐำนพิสูจน์

- มีหลักฐำนกำรหักรำยจ่ำย จำกกำรทำธุรกิจที่พิสูจน์ได้
- สำมำรถนำผลขำดทุนสุทธิยกมำไม่เกิน 5 ปี
ก่อนรอบระยะเวลำบัญชีปัจจุบัน มำเป็นรำยจ่ำยได้
- SMEs* สำมำรถหักค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน
บำงประเภทในอัตรำเร่งได้
- มีมำตรกำรทำงภำษีเพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
ของ SMEs ออกมำเป็นระยะๆซึ่งให้สิทธิประโยชน์ในกำร
หักรำยจ่ำยได้เพิ่มขึ้น
*หมำยเหตุ : SMEs : บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีสินทรัพย์ถำวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน
200 ล้ำนบำทและจ้ำงแรงงำนไม่เกิน 200 คน

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

การเสียภาษี

- เสียภำษีจำกกำไรสุทธิ (รำยได้ –รำยจ่ำย)
- ถ้ำขำดทุนไม่ต้องเสียภำษี และยังสำมำรถ
นำผลขำดทุนไปหักกำไรปีต่อไปได้
สูงสุดถึง 5 ปี

Option 1. นิติบุคคลทั่วไป 20%
Option 2. SMEs* : อัตรำภำษีสูงสุดไม่เกิน 20%

อัตราภาษี

รอบระยะเวลำบัญชี 2561 เป็นต้นไป

กำไรสุทธิ (บำท)
0-300,000
300,001 – 3,000,000
3,000,000 ขึ้นไป

คำนวณภำษี 2 วิธีและเสียภำษีตำมวิธีที่คำนวณได้มำกกว่ำ
วิธีที่ 1 เงินได้สุทธิ x อัตรำภำษีก้ำวหน้ำ
(เงินได้สุทธิ = รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย - ค่ำลดหย่อน)
วิธีที่ 2* รำยได้นอกเหนือจำกเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงแรงงำน
ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย x 0.5%
*ถ้ำคำนวณภำษีตำมวิธีที่ 2 แล้วไม่เกิน 5,000 บำท
ให้เสียภำษีตำมวิธีที่ 1

อัตรำภำษี (%)
ยกเว้น
15%
20%

*หมำยเหตุ: SMEs* หมำยถึง บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำบัญชีไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำรในรอบระยะเวลำบัญชีไม่เกิน 30 ล้ำนบำท

* อัตรำก้ำวหน้ำ (สูงสุด 35%) *

เปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล
เงินได้สทุ ธิ/กำไรสุทธิ
(ต่อปี)

อัตรำภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ

อัตรำภำษีเงินได้นติ บิ คุ คล

0-150,000 บำท

ยกเว้น

150,001-300,000 บำท

5%

ยกเว้น

300,001-500,000 บำท

10%

500,001-750,000 บำท

15%

750,001-1,000,000 บำท

20%

1,000,001-2,000,000 บำท

25%

2,000,001-3,000,000 บำท
3,000,001-5,000,000 บำท
5,000,000 บำทขึ้นไป

15%

30%

20%

35%

เปรียบเทียบภาษีที่ตอ้ งเสียระหว่างบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล (SMEs)
กำไรสุทธิ/เงินได้สทุ ธิ
(บำท)

ภำษีเงินได้
นิติบุคคล (บำท)

ภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ(บำท)
(คำนวณ 2 วิธีเปรียบเทียบกันและเสียภำษีตำมวิธที คี่ ำนวณได้มำกกว่ำ
ภำษีคำนวณจำกเงินได้สทุ ธิ
(บำท)

ภำษีคำนวณจำกเงินได้กอ่ นหักค่ำใช้จ่ำย
(บำท)

300,000

ไม่ต้องเสียภำษี

7,500
(ยกเว้นเงินได้สุทธิ 150,000 บำทแรก)

1,000,000

105,000

115,000

5,000

4,000,000

605,000

965,000

20,000

ยกเว้น

0.5% ของเงินได้ก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำยถ้ำคำนวณภำษีแล้ว
ไม่เกิน 5,000 บำท ยกเว้น
ภำษีสำหรับกำรคำนวนตำมวิธีนี้
(เงินได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน
1,000,000 บำท)

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา
ประกอบธุรกิจในรูปของ นิติบุคคล

1

การยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกิจการให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่
โอนทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
บุคคลธรรมดา

บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคคล
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

หุ้นสามัญ
ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอนไป

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับ SMEs ที่ตั้งขึ้นใหม่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs*)
ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
สามารถนารายจ่าย ดังต่อไปนี้ มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า

เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ค่าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
ค่าทาบัญชี
ค่าสอบบัญชี
* ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่มที นุ ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบฯ ไม่เกิน 30 ล้านบาท
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 667) พ.ศ.2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

RD Intelligence Center

กรมสรรพากร
เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
จัดทาโดยกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

