การประมาณการกําไรสุ ทธิ
เพือ่ เสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51)
ให้ ถูกต้ องและถูกใจกรมสรรพากร

ประมาณการกําไรสุ ทธิ คือ อะไร
การประมาณการผลประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ๆ ก่อนสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
โดยผูเ้ สี ยภาษีอากรที่มีหน้าที่จดั ทําประมาณการกําไรสุ ทธิ ต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 และชําระภาษีเงินได้
ครึ่ งปี จากประมาณการกําไรสุ ทธิ ที่ได้คาดการณ์ไว้

เหตุผลทีต่ ้ องมีประมาณการกําไรสุ ทธิ
1. เพื่ออํานวยให้เกิดความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ายปี ละครั้งลงกึ่งหนึ่ง
• ก่อนปี 2523 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บเพียงรอบระยะเวลาบัญชีละหนึ่งครั้ง
3. เพื่อส่ งเสริ มความสมัครใจในการเสี ยภาษี
4. เพื่อให้รัฐจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รวดเร็ วขึ้น

ผู้มีหน้ าทีป่ ระมาณการกําไรสุ ทธิ
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุ ทธิ มีดงั นี้
1. บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่วา่ จะประกอบกิจการประเภทใด หรื อ ณ ที่ใด
2. บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในไทย ใน
กิจการที่มิใช่การขนส่ งระหว่างประเทศ
3. กิจการที่ดาํ เนินเป็ นทางค้าหรื อหากําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
หรื อนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในไทย ในกิจการอื่นใดที่มิใช่การ
ขนส่ งระหว่างประเทศ
4. กิจการร่ วมค้า (Joint Venture)

ตารางเปรียบเทียบ
ผู้มหี น้ าทีเ่ สี ย CIT ครึ่งปี

เสี ยจากกําไรสุ ทธิ
ในรอบ 6 เดือนแรก

1. บริ ษทั จดทะเบียน



2. ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์



3. ได้รับอนุมตั ิให้มีผสู ้ อบทานงบการเงิน



4. บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลอื่น

เสี ยจากกึง่ หนึ่ง
ประมาณการกําไรสุ ทธิ



รอบระยะเวลาบัญชีทตี่ ้ องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
รายการ

<12 ด.

=12 ด.

>12 ด.

1. เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 65 (ก))





-

2. ที่ดาํ เนินกิจการเป็ นปกติ (มาตรา 65)

-



-

3. ได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงวันสุ ดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 65 (ข))

?

-

-

4. เลิกกิจการ (มาตรา 72) ควบโอนกิจการ (มาตรา 73)





-

5. ได้รับอนุมตั ิให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 72)







 รอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 (มาตรา 67 ทวิ วรรคท้าย)
 รอบระยะเวลาบัญชีที่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
? รอบระยะเวลาบัญชีที่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 เฉพาะในกรณี ที่มีกาํ หนดเวลาเกินกว่า 6 เดือนเท่านั้น (มาตรา 67 ทวิ วรรคแรก)

รอบระยะเวลาบัญชีทตี่ ้ องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
รายการ

<12 ด.

=12 ด.

>12 ด.

1

2

1

2

1

2

1. เริ่ มประกอบกิจการ (มาตรา 65 (ก))

-





-

-

-

2. ที่ดาํ เนินกิจการเป็ นปกติ (มาตรา 65)

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-

4. เลิกกิจการ หรื อควบโอนกิจการ

-





-

-

5. ได้รับอนุมตั ิให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชี

-





-



3. ได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงวันสุ ดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี
•
•

กรณี มีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน
กรณี มีกาํ หนดเวลาเกินกว่า 6 เดือน

1  รอบระยะเวลาบัญชีที่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
2  รอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 (มาตรา 67 ทวิ วรรคท้าย)

▪กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องทีค่ วรนํามาพิจารณาในการจัดทําประมาณการ

1. มาตรา 38 แห่ งประมวลรัษฎากร
2. มาตรา 65 แห่ งประมวลรัษฎากร
• รายได้จากความหมายของ “กําไรสุทธิ หรื อขาดทุนสุทธิ ทางภาษีอากร”
• รอบระยะเวลาบัญชี (ดูมาตรา 72 และมาตรา 73 ประกอบ)
• ประเภทรายได้ทางภาษีอากร
 กิจการและ
 รายได้เนื่ องจากกิจการ
• เกณฑ์รับรู้รายได้ – รายจ่ายทางภาษีอากร
3.มาตรา 65 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร
• เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ (ม.65 ทวิ (4)(10)(11)(12)(14))
• เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย (ม.65 ทวิ (1)(2)(7)(8)(9))
• หลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินและหนี้ สินเพื่อการคํานวณรายได้และรายจ่าย (ม.65 ทวิ (3)(5)(6))

▪กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องทีค่ วรนํามาพิจารณาในการจัดทําประมาณการ
4. มาตรา 65 ตรี แห่ งประมวลรัษฎากร
• รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้ (ม.65 ตรี (1)(2)(3)(5)(6 ทวิ)(9)(10)(11) (12)(13)(14)(16))
• รายจ่ายต้องห้ามโดยผลของกฎหมาย (ม.65 ทวิ (2)(4)(6)(7)(8)(9) (12)(15)(17)(18)(19)(20))
• รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ถือเป็ นรายจ่ายได้ (Deductible Exp.)
5. มาตรา 67 แห่ งประมวลรัษฎากร
6. มาตรา 67 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร
• เฉพาะบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสี ย CIT จากฐานกําไรสุทธิ เท่านั้น
7. มาตรา 67 ตรี แห่ งประมวลรัษฎากร

ผู้เสี ยภาษีอากรต้ องยืน่ แบบอย่างไร
มาตรา 67 ทวิ ให้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลยืน่ รายการตามแบบที่อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนด
พร้อมกับชําระภาษีภายในสองเดือน นับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือน นับแต่วนั แรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี ดังนี้
(1) ในกรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนอกจากที่กล่าวใน (2) ให้จดั ทําประมาณการกําไรสุ ทธิ
หรื อขาดทุนสุ ทธิ ซึ่ งได้จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่ได้กระทํา หรื อจะได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
แล้วให้คาํ นวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุ ทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
**ภาษีที่ชาํ ระดังกล่าวให้ถือเป็ นเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตอ้ งชําระตามม.68
**เงื่อนไขดังกล่าวมิให้ใช้บงั คับแก่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก
หรื อรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิ บสองเดือน

ผู้เสี ยภาษีอากรต้ องยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 51 อย่ างไร
*** กิจการทัว่ ไป และกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.51 ฉบับ
เดียวกัน และนําประมาณการกําไรสุ ทธิของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
หักออกในรายการที่ 2 (5) เพื่อให้ได้ประมาณการกําไรสุ ทธิที่ตอ้ งนําไปคํานวณภาษีเงินได้ครึ่ งปี
*** กิจการทัว่ ไป และกิจการที่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ROH ให้ยนื่
แบบ ภ.ง.ด.51 แยกเป็ นรายกิจการ

ช่ องทางการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51
- ยืน่ ที่สาํ นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทัว่ ประเทศ
- ยืน่ ทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th

วิธีการประมาณการกําไรสุ ทธิ

ขั้นตอนที่

1

การประมาณการโดยนําผลการประกอบกิจการจริ ง
6 เดือนแรก บวกกับผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
หลัง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยแยกพิจารณา 2
ด้าน ดังนี้
1. ด้านรายได้ ประกอบด้วย รายได้โดยตรง รายได้อื่น เช่น
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
2. ด้านรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายขายและ
บริ หาร รายจ่ายอื่น เช่น ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น สําหรับรายจ่ายให้พิจารณาเรื่ องรายจ่าย
ต้องห้ามด้วย เพราะไม่สามารถนํามารวมคํานวณเป็ นรายจ่ายในการ
ประกอบกิจการกําไรสุทธิ ได้เช่นเดียวกับกรณี การยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50

1.
2.

การกรอกตัวเลขให้กรอกในช่องที่มีสีเขียว
ส่วนช่องที่มีสีสม้
ระบบจะคํานวณให้อตั โนมัติ
การกรอกตัวเลขให้กรอกเรี ยงลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 ช่อง (1) ข้อ 1.1 และ 1.2 ยอดรายรับฯ และยอดรายจ่ายตามข้อเท็จจริ ง 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั
ลําดับที่ 2 ช่อง (2) ข้อ 1.1 และ 1.2 ยอดรายรับฯ และยอดรายจ่ายตามข้อเท็จจริ งของเดือนที่ 7 - 8 ของเดือนก่อนยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 บวกกับแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในเดือนที่เหลือของปี ปัจจุบนั เพื่อให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริ งมากที่สุด
ลําดับที่ 3 ช่อง (3) ข้อ 1.4 และ 1.5 ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีและประมาณการกําไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ลําดับที่ 4 ช่อง (5) ข้อ 1.6 คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งยืน่ ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ตามอัตราภาษีที่กฏหมายกําหนด

ภ.ง.ด. 51
1,150,000.00
950,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00

ขั้นตอนที่

2

นําประมาณการกําไรสุ ทธิ ตามขั้นตอนที่ 2 มาคํานวณ
เพื่ อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และพิ จารณาว่าภาษี ที่ค าํ นวณได้ (รายการที่ 1
ข้อ 4) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 มี จ าํ นวนไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของภาษี
ที่ ค ํา นวณได้ (รายการที่ 2 ข้ อ 2) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ของ
รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วหรื อไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 1 (1) ของ
คํา สั่ง กรมสรรพากร ที่ ป.50/2537ฯ ลว. 31 ส.ค.2537 ซึ่ งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยคําสัง่ กรมสรรพากร ที่ ป.152/2558ฯ
ทั้ง นี้ กรณี มี ก ารลดอัต ราภาษี ใ นปี ที่ ป ระมาณการ
ให้พิ จารณาตามข้อ 1 (2) ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.51/2537ฯ
ลงวันที่ 31 ส.ค.2537 ด้วย

การกรอกตัวเลขให้กรอกเรี ยงลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 5 ช่อง (5) ข้อ 2.2 ภาษีที่คาํ นวณได้ตามรายการที่ 2 ข้อ 2 ของแบบ ภ.ง.ด.50 หากไม่มีภาษีที่คาํ นวณได้ไม่ตอ้ งดําเนินการขั้นตอนนี้
*** ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 2 ควรเป็ นไปตามข้อ 2.3 ประมาณการกําไรสุทธิจึงมีความเสี่ ยงน้อยที่สุด กรณี ประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 และต้องรับผิดเสี ยเงิน
เพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ลําดับที่ 6 ช่อง (3) ข้อ 2.6 กําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว เพื่อพิจารณาว่าประมาณการกําไรสุทธิไม่นอ้ ยกว่ากําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วหรื อไม่
เฉพาะกรณี ได้รับยกเว้นหรื อลดอัตราภาษีในปี ปัจจุบนั
•

หากประมาณการกําไรสุ ทธิคลาดเคลือ่ น มีความผิดหรือไม่
มาตรา 67 ตรี ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลไม่ยนื่ รายการและชําระภาษีตามม.67ทวิ (1) หรื อยืน่
รายการและชําระภาษีตามม.67 ทวิ (1) โดยแสดงประมาณการกําไรสุ ทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิซ่ ึ งได้จากกิจการ
หรื อเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั โดยไม่มีเหตุอนั สมควร บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนั้นต้องเสี ย
เงินเพิม่ อีก 20% ของจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชําระตามม.67ทวิ (1) หรื อของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ นั หรื อของภาษีที่ชาํ ระขาด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลไม่ยนื่ รายการและชําระภาษีตามม.67 ทวิ (2) หรื อยืน่ รายการและชําระ
ภาษีตามม.67 ทวิ (2) ไว้ไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งชําระขาดไป บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติ
บุคคลนั้นต้องเสี ยเงินเพิ่มอีก 20% ของจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชําระตามม. 67 ทวิ (2) หรื อของภาษีที่ชาํ ระขาด แล้วแต่กรณี
***เงินเพิ่มดังกล่าวให้ถือเป็ นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ

กรมสรรพากรข้ อผ่อนปรนกรณีประมาณการกําไรสุ ทธิขาดไปเกินร้ อยละ 25
ของกําไรสุ ทธิซึ่งได้ จากการประกอบกิจการหรือไม่
1.คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.50/2537 เรื่ อง แนวทางการพิจารณา"เหตุอนั สมควร"กรณี แสดงประมาณการกําไรสุ ทธิขาดไป ตาม
มาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลว. 31 ส.ค.2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.152/2558ฯ
“ข้ อ ๑ กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นกรณี มีเหตุอนั สมควร
(๑) กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลได้จดั ทําประมาณการกําไรสุ ทธิและยืน่ แบบแสดงรายการ
เสี ยภาษีครึ่ งปี ไว้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่
แล้ว
(๒) กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลได้จดั ทําประมาณการกําไรสุ ทธิซ่ ึงได้จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่ได้กระทําหรื อ
จะได้กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ไม่นอ้ ยกว่ากําไรสุ ทธิที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
แล้ว แต่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีครึ่ งปี ไว้นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วเนื่องจากได้รับยกเว้นหรื อลดอัตราภาษี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 ใช้บงั คับในการคํานวณภาษีเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป)

กรมสรรพากรข้ อผ่อนปรนกรณีประมาณการกําไรสุ ทธิขาดไปเกินร้ อยละ 25
ของกําไรสุ ทธิซึ่งได้ จากการประกอบกิจการหรือไม่
2. เหตุอนั สมควรอื่นตามที่กรมสรรพากรกําหนด (ผูเ้ สี ยภาษีอากรทําหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ งที่ทาํ ให้ประมาณการ
กําไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ซ่ ึงได้จากการประกอบกิจการ)
3. คําสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ กรณี ลดเงินเพิ่ม (ผูเ้ สี ยภาษีอากรต้องทําคําร้องยืน่ ต่อกรมสรรพากร)

บทสรุป
ผู้เสี ยภาษีอากรต้ องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.51 ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และยืน่
ประมาณการกําไรสุ ทธิให้ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริงของการประกอบกิจการ

