เริม
่ ทำธ ุรกิจแบบไหน...อ
แบบไหนอนุ่ ใจกว่
ำำ
นุ่ ใจกว่
การทาธุรกิจทุกวันนีม้ ีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีผลต่อการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
การทาธุรกิจทุกวันนีม้ ีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีผลต่อการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสการได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ มาทาความรูจ้ กั กับรูปแบบธุรกิจ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสในการได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ดังนัน้ มาทาความรูจ้ กั กับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อจะได้เข้าใจว่าธุรกิจของเราเป็ นอย่างไรและรูปแบบไหนเหมาะสมกับกิจการของเราที่สดุ
เพื่อให้เข้าใจว่าธุรกิจของเราเป็ นอย่างไร และรูปแบบไหนเหมาะสมกับกิจการของเราที่สดุ

ติัวอย่ำงรูปแบบธ ุรกิจในปัจจุบนั
ติัวอย่ำงรูปแบบธ ุรกิจในปัจจุบนั
บบ ุคค
VS
นิ
ติ
ิ
บ
ุคค
ุคค
VS
นิติิบ ุคค

1. ห้ำงหน้ ุ ส่วนสำมัญนิติิบ ุคค
หมายถึง กิจการที่มีคนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
มาร่วมกันลงทุนและจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ผูล้ งทุนเรียกว่า "หน้ ุ ส่วน" หุน้ ส่วนทุกคน
ต้องรับผิดชอบติ่อหนี้สินของกิจกำรโดยไม่จำกัดจำนวน

ธรรมดำ
ธรรมดำ

1. เจ้ำของคนเดียว
หมายถึง ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว
ลงทุนคนเดียว ธุรกิจเป็ นหนึง่ เดียว
กับตัวเจ้าของ

2. ห้ำงหน้ ุ ส่วนจำกัด

2. ห้ำงหน้ ุ ส่วนสำมัญที่มิใช่นิติิบ ุคค

หมายถึง กิจการที่มีคนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป มาร่วมกันลงทุน
และจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมาย
หุน้ ส่วน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
"หน้ ุ ส่วนที่ไม่จำกัดควำมรับผิด"
(รับผิดชอบในหนีส้ ินของกิจการไม่จากัดจานวน) และ
"หน้ ุ ส่วนที่จำกัดควำมรับผิด"
(รับผิดชอบในหนีส้ ินของกิจการไม่เกินจานวนเงิน
ที่ตนได้ลงทุนไป)

หมายถึง บุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ตกลงทากิจการร่วมกัน
ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไร
จากกิจการที่ทา

3. บริษทั จำกัด
หมายถึง กิจการที่มีบคุ คลตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
นาเงินมาร่วมลงทุนและจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
ทุนแบ่งออกเป็ น "หน้ ุ " ซึ่งแต่ละหุน้ มีมลู ค่าเท่ากัน
แต่ "ผูถ้ ือหน้ ุ " อาจมีจานวนหุน้ ไม่เท่ากัน
ผูถ้ ือหุน้ จะได้สว่ นแบ่งกาไรของบริษทั ตามสัดส่วนหุน้
ที่ตนเองถือ และรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ตนเองถืออยู่

3. คณะบ ุคค ที่มิใช่นิติิบคุ ค
หมายถึง บุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ตกลงทากิจการร่วมกัน
แติ่ไม่มีวติั ถ ุประสงค์จะแบ่งปันกำไร
ที่ได้จากกิจการที่ทา

เปรียบเทียบรูปแบบธ ุรกิจในมุมมองติ่ำงๆ

1

ด้ำนกำรบริหำรงำน

บริษทั หรือห้ำงหน้ ุ ส่วนนิติิบ ุคค

VS

บ ุคค ธรรมดำ

กำรทำบัญชี
ทำบัญชีติำมมำติรฐำนบัญชี
แ ะมีผติ้ ู รวจสอบแ ะรับรองบัญชี
•
•
•
•
•

ทำรำยงำนเงินสดรับจ่ำย

มีขอ้ มูลทางบัญชีที่นา่ เชือ่ ถือในแต่ละธุรกรรม
รูส้ ภาพปั จจุบนั ของธุรกิจ ด้านกาไร/ขาดทุน/ต้นทุน
ช่วยแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายได้ตรงจุด
เป็ นข้อมูลที่นา่ เชือ่ ถือในการขอสินเชือ่ จากธนาคาร
รูส้ ถานะที่แท้จริงของกิจการ และนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนธุรกิจได้

ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
และไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
เฉพาะผูม้ ีเงินได้ประเภทที่ 5 6 7 และ 8
(ไม่ว่าจะหักค่าใช้จ่ายอัตราเหมาหรือจริง)
มีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนเงินสดรับจ่ำย

ควำมน่ำเชื่อถือ
มำกกว่ำ

เนือ่ งจาก
• จดทะเบียนจัดตัง้ กับภาครัฐ
• จัดทาบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
ทาให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ดพี อและน่าเชือ่ ถือ
ส่งผลให้การขยายกิจการ การติดต่อลูกค้า
และการหาแหล่งเงินทุนทาได้งา่ ยกว่า

น้อยกว่ำ

เนือ่ งจาก
• จัดตัง้ ง่าย ข้อบังคับน้อย
• ไม่ได้ทาบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ทาให้ไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจการที่ดพี อ ขาดข้อมูลทางบัญชี
ในเชิงการบริหารจัดการและดาเนินธุรกิจ
• มีความเสี่ยงสูง เพราะเจ้าของกิจการต้องแบกรับ
ภาระทัง้ หมดของกิจการไว้คนเดียว

ควำมรับผิดในหนี้สิน

เสี่ยงน้อยกว่ำ
เนือ่ งจาก
• กิจการแยกจากเจ้าของกิจการอย่างชัดเจน
• หนีส้ ินของกิจการไม่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
• ผูถ้ ือหุน้ รับผิดชอบในหนีส้ ินที่เกิดขึน้ จากัด
เฉพาะมูลค่าหุน้ ที่เป็ นเจ้าของ

เสี่ยงมำกกว่ำ
เพราะต้องรับผิดชอบหนีส้ ินที่เกิดขึน้ เต็มจานวน

เปรียบเทียบรูปแบบธ ุรกิจในมุมมองติ่ำงๆ

2

ด้ำนภำษี
VS

บริษทั หรือห้ำงหน้ ุ ส่วนนิติิบ ุคค

บ ุคค ธรรมดำ

กำรหักค่ำใช้จ่ำย
• ต้องมีหลักฐานการหักรายจ่ายจากการทาธุรกิจ
ทีพ่ ิสจู น์ได้
• นาผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
ก่อนรอบฯ ปั จจุบัน มาเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
• SME* หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินบางประเภทในอัตราเร่งได้
• มีมาตรการภาษีออกมาเป็ นระยะๆ เพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของ SME โดยการให้สิทธิประโยชน์
ในการหักรายจ่ายได้เพิ่มขึน้

* มี 2 วิธี *
1. หักเหมำ ติำมอัติรำที่กฎหมำยกำหนด
• ไม่ตอ้ งมีหลักฐานพิสจู น์รายจ่าย จึงสะดวกและง่าย
• ส่วนใหญ่หกั ได้นอ้ ยกว่าหักค่าใช้จา่ ยตามจริง
2. หักติำมควำมจำเป็นแ ะสมควร (จริง)
• เฉพาะที่ใช้ในการประกอบกิจการ
• ต้องมีหลักฐานพิสจู น์

* บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
มีสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ≤ 200 ล้านบาท
+ จ้างแรงงาน ≤ 200 คน

กำรเสียภำษี
ภำษีเงินได้นิติิบ ุคค

ภำษีเงินได้บ ุคค ธรรมดำ
คำนวณภำษี 2 วิธี และเสียตามวิธีที่คานวณได้มากกว่า

• เสียภาษีจากฐานกาไรสุทธิ (รายได้ – รายจ่าย)
• ขาดทุนไม่ตอ้ งเสียภาษี
• นาผลขาดทุนไปหักกาไรปี ต่อไปได้สงู สุดถึง 5 ปี

(เว้นแต่ คานวณตามวิธีที่ 2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท
ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1)

วิธีที่ 1 เงินได้สทุ ธิ* x อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
* เงินได้สทุ ธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน

วิธีที่ 2 รายได้ (ไม่รวมเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน)
ก่อนหักค่าใช้จ่าย x 0.5%

อัติรำภำษี
นิตบิ คุ คลทัว่ ไป 20%

อัตราก้าวหน้า (สูงส ุด 35%)

SME*
รอบระยะเวลาบัญชี 2560 เป็ นต้นไป
กำไรส ุทธิ (บำท)
อัติรำภำษี (%)
0 - 300,000

ยกเว้น

300,001 - 3,000,000

15

เกิน 3,000,000 ขึน้ ไป

20

* บริษทั หรือห้างฯ ที่มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบฯ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
ในรอบฯ ไม่เกิน 30 ล้านบาท

เปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้
เงินได้ส ุทธิ (ติ่อปี)/กำไรส ุทธิ (ติ่อรอบฯ)
(บำท)

บ ุคค ธรรมดำ

0 - 150,000

ยกเว้น
5%
10%
15%
20%
25%

150,001 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 750,000
750,001 - 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000

นิติิบ ุคค
(SME)

ยกเว้น

15%

2,000,001 - 3,000,000

30%
3,000,001 - 5,000,000

20%
5,000,000 ขึน้ ไป

35%

เปรียบเทียบภาษีที่ตอ้ งเสีย
ภำษีเงินได้บ ุคค ธรรมดำ (บำท)
กำไรส ุทธิ/
เงินได้ส ุทธิ
(บำท)

ภำษีเงินได้
นิติิบ ุคค (SME)
(บำท)
(กาไรสุทธิxอัตราภาษี)

คานวณ 2 วิธี เปรียบเทียบกัน
และเสียภาษีตามวิธีที่คานวนได้มากกว่า

คำนวณจำก
เงินได้ส ุทธิ

คำนวณจำกเงินได้
พึงประเมิน

(เงินได้สทุ ธิxอัตราภาษี)

(เงินได้ x 0.5%)

300,000
1,000,000

ไม่ติอ้ งเสียภำษี
105,000

7,500
115,000

ยกเว้น
5,000

4,000,000

605,000

965,000

20,000

