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การจัดทํางบการเงินและวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีกบั กรมสรรพากร
วันที 21 22 23 และ 24 มีนาคม 2560
โดย
วิทยากรจากสํานักกฎหมาย
และ
นางสาวกัลยานี ยิมย่อง
สํานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
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-บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคลทีตังขึนตามกฎหมายไทย )
-บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคลทีตังขึนตามกฎหมาย
ต่ างประเทศ
-กิจการซึงดําเนินการเป็ นทางค้าหรื อหากําไรโดยรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์ การของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อนิตบิ ุคคลอืน
ทีตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศ
-กิจการร่ วมค้ า
-มูลนิธหิ รื อสมาคม
-นิตบิ ุคคลทีอธิบดีกาํ หนด

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี
บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล (ม. 39)

ตังขึนตามกฎหมายไทย
แหล่งเงินได้
ในประเทศไทย

แหล่งเงินได้
ต่างประเทศ

รวมคํานวณเสียภาษี
ในประเทศไทย

ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
มาตรา 66 บัญญัต ิ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลทีตังขึนตามกฎหมาย
ไทย หรือทีตังขึนตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และกระทํา
กิจการในประเทศไทยต้องเสีย
ภาษีตามบทบัญญัตใิ นส่วนนี

-คํานวณตามกําไรสุ ทธิตาม
เงือนไข มาตรา 65 ทวิ มาตรา
65 ตรี

แหล่งเงินได้
ในประเทศไทย

แหล่งเงินได้
ต่างประเทศ

คํานวณเสียภาษี
ในประเทศไทย

ไม่เสียภาษี
ในประเทศ
ไทย
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ฐานภาษีของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรบัญญัติการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิ ติบุคคล จาก
เงินได้หรื อฐานภาษี ทีแตกต่างกัน ดังนี
(1) กําไรสุทธิ
(2) ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
(3) เงินได้ทีจ่ายจากหรื อในประเทศไทย
(4) การจําหน่ายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย

ผู้มีหน้ าทีเสียภาษีเงินได้จากฐานกําไรสุ ทธิ
• (1) บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลทีตังขึนตามกฎหมายไทย

ก.
ข.
ค.
ง.

บริ ษทั จํากัด
บริ ษทั มหาชน จํากัด
ห้างหุ น้ ส่ วน จํากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญจดทะเบียน
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ผู้ม ีห น้ าทีเสีย ภาษีเ งิน ได้ จ ากฐานกําไรสุท ธิ (ต่ อ )
• (2) บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคลทีตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศ
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีหน้าทีเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในประเทศไทย ได้แก่
(ก) บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทํากิจการในที
อืนๆ รวมทังในประเทศไทย ได้แก่
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศดังกล่าว จะต้องนํากําไร
สุทธิเฉพาะ ทีได้จากการกระทํากิจการในประเทศไทยมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ข) บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ซึงตังขึนตามกฎหมายของต่างประเทศมีลูกจ้างหรื อผูท้ าํ การ
แทน หรื อผูท้ าํ การติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึงเป็ นเหตุให้ได้รับเงินได้หรื อผลกําไรใน
ประเทศไทย ให้ถือว่าบุคคลผูจ้ า้ งเป็ นลูกจ้าง หรื อผูท้ าํ การแทน หรื อผูท้ าํ การติดต่อเช่นว่านันไม่วา่ จะเป็ น
บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล เป็ นตัวแทนของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่วนนิติบุคคล ซึงตังขึนตามกฎหมายของ
ต่างประเทศและให้บุคคลนันมีหน้าทีและ ความรับผิดชอบในการยืนรายการและเสี ยภาษีเงินได้เฉพาะที
เกียวกับเงินได้หรื อผลกําไรดังกล่าว

ผู้มีหน้ าทีเสีย ภาษีเงินได้ จากฐานกําไรสุ ทธิ (ต่ อ)

• (3) กิจการซึงดําเนินการเป็ นทางการค้าหรื อหา
กําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรื อนิติบุคคลอืนทีตังขึนตาม
กฎหมายของต่างประเทศ
• (4) กิจการร่ วมค้ า
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การคํานวณกําไรสุท ธิ
•
•
•
•
•
•
•
•

รอบระยะเวลาบัญชี (ระยะเวลา 12 เดือ น)
การยืนแบบภาษีป ระจําปี : ภงด.50/ ชําระภาษี 150 วัน
การยืนแบบภาษีค รึงปี : ภงด.51/ ชําระภาษี 2 เดือ น
เกณฑ์ ส ทิ ธิ: ม.65 ว.2 และ ทป.1/2528
ฐานภาษี: กําไรสุท ธิ (รายได้ - รายจ่ าย )
ม.65 ทวิ: เงือนไขการคํานวณกําไรสุท ธิ
ม.65 ตรี: รายจ่ ายต้ อ งห้ าม
อัต ราภาษี ตามกฎหมายใหม่
11

การคํานวณกําไรสุท ธิ
รายได้ *
หัก

รายจ่ าย**
กําไรสุท ธิ

คูณ

อัต ราภาษี***
ภาษีเ งิน ได้

* รายได้ จากกิจการ/ รายได้ เ นืองจากกิจการ
** รายจ่ ายต้ อ งห้ าม/ รายจ่ ายหัก ได้ เ พิมจากปกติ
*** อัต ราภาษีต ามกฎหมายใหม่
12
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วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคล
• บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล
สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริมในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ให้ กรอกรายการทีมีทกุ รายการตามทีปรากฏ
ในแบบ ภ.ง.ด.50 ห้ ามแก้ไขหรื อเพิมเติม
รายการขึนใหม่
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สําหรับ
เจ้ าหน้ าที
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Social enterprise: SE
พรฎ. 621(2559) : สาระสําคัญ
• นโยบายสนับสนุน ให้ ม ีก ารประกอบกิจการเพือสังคมในประเทศเพิม
มากขึน อัน จะส่ งผลให้ เ กิด การยกระดับ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
• ให้ ภ าคเอกชนได้ ม ีส่ว นร่ วมกับ รัฐบาลในการดูแ ลช่ ว ยเหลือ ชุม ชน
และสังคม โดยยกเว้ น ภาษีเ งิน ได้ ใ ห้ แ ก่ บ ริษัท หรือ ห้ างหุ้น ส่ วนนิต ิ
บุค คลซึงประกอบกิจ การวิส าหกิจเพือสังคม และบริ ษัท หรือ ห้ าง
หุ้น ส่ วนนิต ิบุค คลทีสนับ สนุน วิส าหกิจ เพือสังคม สําหรั บ เงิน ได้ เ ท่ าที
จ่ ายเป็ นเงิน ลงทุน ในหุ้น สามัญของวิส าหกิจ เพือสังคม หรือ เงิน ได้
เท่ ากับ จํานวนเงิน ทีมอบให้ ห รือ มูล ค่ าของทรัพ ย์ สนิ ทีโอนให้ ว ิส าหกิจ
เพือสังคมโดยไม่ ม ีค่ าตอบแทน
17

SMEs New Start-up
พรฎ. 602(2559) : สาระสําคัญ
• นโยบายส่ งเสริม และสนับ สนุน ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มซึงเป็ นผู้ป ระกอบการรายใหม่ ท นํี าเทคโนโลยีแ ละ
นวัต กรรมมาใช้ ใ นการประกอบอุต สาหกรรมเป้ าหมายทีมีศัก ยภาพ
ในการขับ เคลือนเศรษฐกิจ เพือสร้ างความเข้ ม แข็งและเพิมขีด
ความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศโดยรวม
• ม.3 นิยาม : “ขาย” “สิน ค้ า” “บริก าร” “กิจการทีประกอบอุต สาหกรรม
เป้ าหมาย” “รายได้ เ กียวเนืองกับ การประกอบกิจการ”

18

9

14/03/60

SMEs New Start-up
พรฎ. 602 (2559) : สาระสําคัญ
• ม.4 ให้ ย กเว้ น ภาษีเ งิน ได้ น ิต ิบ ุค คล โดยบริษัท ฯ ต้ อ งมีคุณสมบัต ิแ ละ
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงือนไขดังต่ อ ไปนี
(1) จดทะเบียนจัด ตังขึนตังแต่ ว ัน ที 1 ต.ค.2558 ถึง 31 ธ.ค.2560
(2) มีท ุน ทีชําระแล้ ว ในวัน สุด ท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีไ ม่ เ กิน
5 ล้ านบาทและมีร ายได้ จ ากการขายสิน ค้ าและการให้ บ ริ ก ารในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไ ม่ เ กิน 30 ล้ านบาท
(3) มีร ายได้ จ ากการขายสิน ค้ าและการให้ บ ริก ารของกิจการที
ประกอบอุต สาหกรรมเป้ าหมายหรื อ รายได้ เ กียวเนืองกับ การประกอบ
กิจ การ อย่ างใดอย่ างหนึงหรือ รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 80 ของรายได้
ทังหมดในรอบระยะเวลาบัญชีข องบริ ษัท ฯนัน
19

SMEs New Start-up
พรฎ. 602(2559) : สาระสําคัญ
(4) ยืนคําร้ อ งขอและได้ รั บ อนุม ัต ิจ ากอธิบ ดี ทังนี ตามหลัก เกณฑ์
วิธ ีก าร และเงือนไขทีอธิบ ดีป ระกาศกําหนด ภายใน 31 ธัน วาคม 2561
(5) ไม่ ใ ช้ สทิ ธิย กเว้ น ภาษีเ งิน ได้ น ิต บิ ุค คลตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ส่ งเสริ ม การลงทุน ไม่ ว่ าทังหมดหรือ บางส่ วน
(6) ปฏิบ ตั ิต ามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงือนไขทีอธิบ ดีป ระกาศกําหนด
• ประกาศอธิบ ดี ภงด.#265
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SMEs New Start-up
พรฎ. 602(2559) : สาระสําคัญ
• ม.5 บริษัท ฯทีมีคุณสมบัต ิแ ละปฏิบ ัต ิต ามเงือนไขทีกําหนดไว้
ในม.4 ให้ ได้ รั บ สิท ธิยกเว้ น ภาษีเ งิน ได้ ส าํ หรับ กําไรสุท ธิเ ป็ น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับ แต่ วนั ถัด จากวัน ทีได้ ร ับ
อนุ ม ัต ิจ ากอธิบ ดี
ี ษัท ฯ ขาดคุณสมบัต ิห รือ ไม่ ป ฏิบ ัต ิต ามเงือนไขที
• ในกรณีท บริ
กําหนดไว้ ต าม ม.4 ในรอบระยะเวลาบัญชีใ ด ให้ ส ิท ธิย กเว้ น
ภาษีเ งิน ได้ เ ป็ นอัน ระงับ เฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีน ัน
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สําสํหรัาหรั
บบ
เจ้ าเจ้หน้าหน้
าทีาที
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การคํานวณภาษี
• (1) กรณี เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลทัวไป
ให้คาํ นวณภาษี ในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ
ตาม พ.ร.บ. (ฉบับที 42) พ.ศ. 2559
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(2) กรณีลดอัตราภาษี

• (2.1) กรณีเป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีมี ทุนทีชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้ านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริ การใน
รอบระยะเวลา บัญชีไม่เกิน 30 ล้ านบาท ต่ อเนืองกัน ตังแต่รอบระยะเวลาบัญชีทเริี มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา
• สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงรอบระยะเวลา
บัญชี 2559 ทีสิ นสุดภายในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที 603)
พ.ศ. 2559 ให้คาํ นวณภาษีในอัตรา ดังนี
กําไรสุ ทธิ
อัตราภาษีร้อยละ
ไม่ เกิน 300,000 บาท
ยกเว้ น
เกิน 300,000 บาท ขึนไป
10

อัตราภาษี - นิตบิ ุคคลทัวไป
ประเภท
- รอบบัญชีก่อนวันที 1 มกราคม 2555
- รอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2555 (1 รอบ)
- รอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 (2 รอบ)
- รอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 (1 รอบ)
(พรฎ.577)
- ตังแต่รอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559
(พรบ. แก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที 41 พ.ศ.2559)

อัตราภาษี
ร้ อยละ
30
23
20
20
20

30

15

14/03/60

อัตราภาษี - SMEs กรณีทัวไป
อัต ราภาษี
กําไรสุท ธิ
1 – 300,000
300,001 – 3,000,000
3,000,001 ขึนไป

2558
2559
2560
พรฎ.(ฉ.530) แก้ไ ข พรฎ.(ฉ.530) แก้ไ ข พรฎ.(ฉ.530) แก้ไ ข
พรฎ.(ฉ.603) พรฎ.(ฉ.603)
พรฎ.(ฉ.603)
ยกเว้น
10 %
10 %

ยกเว้น
10 %
10 %

ยกเว้น
15 %
20 %

-บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคล
- ไม่ มที ุนทีชาระแล้วในวันสุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 5 ล้ านบาท
- ไม่ มรี ายได้ จากการขายสินค้าและการให้ บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 30 ล้ านบาท
31

อัตราภาษี – SMEs กรณีขอจดแจ้ง
อัต ราภาษี

กําไรสุท ธิ

2558
พรฎ.(ฉ.530) แก้ ไข
พรฎ.(ฉ.603)

2559
พรฎ.(ฉ.595)

1 – 300,000
300,001 – 3,000,000

ยกเว้น
10 %

ยกเว้น
ยกเว้น

3,000,001 ขึนไป

10 %

ยกเว้น

2560
พรฎ.(ฉ.595)

ยกเว้น
10 %

2561
พรฎ.(ฉ.530) แก้ ไข
พรฎ.(ฉ.603)

ยกเว้น
15 %
20 %

- บริษทั หรื อห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล
- จัดตังขึนก่ อนวันที 1 มกราคม 2559
- ไม่ มีทุนทีชาระแล้วในวันสุ ดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 5 ล้ านบาท
- ไม่ มีรายได้จากการขายสินค้ าและการให้ บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 30 ล้ านบาท
- ขอจดแจ้ งทาบัญชีชุดเดียวต่ อกรมสรรพากร เมือวันที 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559
32
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รายได้ทีให้ถือเป็ นรายได้
ตามประมวลรัษฎากร

18
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ตามมาตรา 65 ทวิ (4) : รายได้
การโอนทรัพ ย์ ส ิน การให้ บ ริก ารและการให้ ก้ ูย ืม

ในกรณีโอนทรัพย์สนิ ให้ บริการ หรื อให้ ก้ ยู ืมเงิน โดย
ไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบีย หรือมีค่าตอบแทน
ค่าบริการ หรือดอกเบียตํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร
เจ้ าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริ การ
หรื อดอกเบียนัน ตามราคาตลาดในวันทีโอน ให้ บริการหรือ
ให้ ก้ ยู ืมเงิน

37

มาตรา 65 ทวิ (4)
โอนทรัพย์สน
ิ

ให้บริการ

ให้กย
ู้ ืมเงิน

ค่าตอบแทน

ค่าบริการ

ดอกเบีย

ราคาตลาด

ดอกเบียเงินฝาก
ประจํา

ถ้าตํากว่า

เจ้าพนักงานมีอาํ นาจประเมิน

38
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รายจ่ายทีไม่ให้ ถือเป็ นรายจ่าย
ตามประมวลรัษฎากร

40
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รายจ่ ายทีไม่ให้ ถือเป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
(ต่ อ)

• รายการที 9 รายจ่ายทีไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายตามประมวล
รัษฎากร
• 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• 2. ค่ารับรอง
• 3. หนีสู ญ
• 4. เงินสํารอง
• 5. รายจ่ายทีไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายอืนๆ

21
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มาตรา 65 ตรี(4) ค่ารับรองหรื อค่ าบริการ
ประเภทของการรับรอง
ค่ าใช้ จ่ายอันเกียวเนืองกับการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ
เกียวเนืองโดยตรงหรื ออํานวยประโยชน์ แก่กจิ การ
(ค่ าทีพัก ค่ าอาหาร ค่ าเครื องดืม ค่ าดูมหรสพ)

สิ งของทีให้ แก่ บุคคล
ไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราว
(รวมภาษีซื อ)

ไม่ เกิน 0.3% ของ
เงินทุนชําระแล้ ว
ณ สิ นรอบบัญชี

หรื อ

ยอดขาย / รายได้
ก่ อนหักรายจ่ าย

ไม่ เกิน 10,000,000 บาท
43

ภาษีซ ือ : รายจ่ าย
ภาษีซ ือ

ห้ ามลงเป็ น
รายจ่ าย

ภาษีซ ือทีขอคืน ได้
ภาษีซ ือต้ อ งห้ าม
ม.82/5 (1) - (6)

ลงเป็ นรายจ่ ายได้
(4) ค่ารับรอง 82/5(4)
(6) ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที 42
-ภาษีซื อใบกํากับภาษีอย่ างย่ อ

ห้ ามลงเป็ นรายจ่ าย
(1) ไม่ มีใบกํากับภาษี
(2) ใบกํากับภาษีข้อความ ไม่ ครบถ้ วน/
ไม่ ถูกต้ อง
(3) ไม่ เกียวกับกิจ การ โดยตรง
(5) ใบกํากับภาษีปลอม
44
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ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและการบริห าร
(รายจ่ ายต้ อ งห้ าม)

รายจ่ ายผลเสีย หาย

กรณีไม่มีประกัน

กรณีมปี ระกัน

ลงเป็ นรายจ่ ายในรอบที
เกิดผลเสีย หาย

เป็ นรายจ่ ายทันทีไม่ ได้ ต้ องรอผล
ชดใช้ จากประกัน
- หากผลชดใช้ ตํากว่ า ค่ าเสี ยหาย
ส่ วนต่ างตัดเป็ นรายจ่ าย
- หากผลชดใช้ สู งกว่ า ค่ าเสี ยหาย
ส่ วนต่ างถือเป็ นรายได้

45

การดําเนินการเพือให้ หนีสู ญถือเป็ นรายจ่ ายทางภาษีได้
หนีไม่ เกิน 100,000 บาท
(1) ติดตามทวงถาม
หนีเกิน
500,000 บาท

(2) ฟ้ องคดีแพ่ ง
/คดีล้มละลาย
และศาลรับฟ้อง

หนีไม่ เกิน
500,000 บาท

(3) ศาลมีคาํ พิพากษา
ไม่ ได้ รับชําระหนี

46
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รายการที 10
รายได้ทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
หรื อ
รายจ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
47

รายได้ ส่ ว นทีได้
รั บ ยกเว้ น ภาษีฯ

48
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•
•
•
•

รายการที 10 รายได้ ทรัี บยกเว้ นภาษีเงินได้ หรื อ
รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึน

รายได้ ท ีรับ ยกเว้ น ภาษีเ งิน ได้
1. เงินปันผล
2. เงินค่ าสินไหมทดแทน
3. เงินทีได้ รับจากรัฐบาลเพือนําไปใช้ ป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรื อภัย
ธรรมชาติอืนทีอาจเกิดขึนในประเทศไทยอันมีลกั ษณะถาวร
• 4. เงินเยียวยาทีได้รับผลกระทบหรื อความเสียหายอันเนืองจากการชุมนุมทางการเมือง
• 5. เงินช่ วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
• 6. เงินได้ จากการลงทุนในกิจการร่ วมทุน (VC)

มาตรา 65 ทวิ (10) : ยกเว้ นเงินปันผล/
เงินส่ วนแบ่ งของกําไร
ผู้จ่ายเงินปันผล
ผู้รับเงินปันผล
การรับรายได้
บริษัทตาม กม.ไทย บริษัทจดทะเบียน
ยกเว้ นทังจํานวน
กองทุนรวม
บริษทั ทัวไป ถือหุ้นไม่ น้อย ยกเว้ นทังจํานวน
กว่ า 25% ไม่ ถือหุ้นผู้จ่ าย
สถาบันการเงิน
เงินปันผลไม่ ว่าทางตรง/อ้อม

บริษัททัวไป

ยกเว้ นกึงหนึง

โดยมีเงือนไข ต้ องถือหุ้นก่ อนและหลัง วันทีได้ รับเงินปันผล ไม่ น้อยกว่ า
3 เดือน
50
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กรณี อืน : ยกเว้นเงินปันผล/เงินส่ วนแบ่งของกําไร (ต่อ)
ผู้จ่ายเงินปันผล

ผู้รับเงินปันผล

กิจการ BOI
บริษัทจดทะเบียน
กิจการโรงเรียนเอกชน
บริษทั ทัวไป
กิจการ In-house Training
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด
กิจการร่ วมค้ า

บริษทั ต่างประเทศ
ประกอบกิจการในไทย

การรับรายได้

ยกเว้ นทัง
จํานวน

51

พรฎ. 442 : เงินปันผล (ต่อ)
ยกเว้ นเงินปั นผลทีรับจากต่างประเทศ โดยมีเงือนไข
1. ต้ องจ่ายจากกําไรสุทธิตามอัตราภาษีของต่างประเทศที
ไม่ตํากว่าอัตราร้ อยละ 15 (การลดหรื อยกเว้ นก็ยงั ได้ รับสิทธิ)
2. ต้ องถือหุ้นไม่น้อย 25 % เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6
เดือนนับแต่วนั ทีได้ ห้ นุ นันมาจนถึงวันทีรับเงินปั นผล
52
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venture capital
พรฎ.597(2559): สาระสํ าคัญ
• นโยบายสนับสนุนให้ มีการลงทุนประกอบกิจการเงินร่ วม
ลงทุน (venture capital) มากยิงขึน เพือพัฒ นาตลาดการ
ลงทุนในประเทศไทย และส่ งเสริมให้ มีการลงทุนในกิจการ
เป้ าหมายทีใช้ เทคโนโลยีหลักเป็ นฐานในการประกอบ
กิจการตามประเภทอุตสาหกรรมที สวทช. กําหนด
• ประกาศอธิบดีฯเกียวกับภาษีเงินได้ ฉบับที 267
53

venture capital : รูป แบบธุร กรรม
investors

ลงทุน

vc

ลงทุน

target co.

54
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venture capital
ม.3 บทนิย าม
บริษัท เป้ าหมาย : บริ ษัท ทีตังขึนตามกฎหมายไทยซึงประกอบ
กิจ การทีรัฐต้ อ งการสนับ สนุน และต้ อ งไม่ เ ป็ นบริษัท ทีจดทะเบีย นใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
กิจ การทีรัฐต้ อ งการสนับ สนุ น : กิจ การทีประกอบอุต สาหกรรม
ดังต่ อ ไปนีซึงใช้ เ ทคโนโลยีห ลัก เป็ นฐานในระบวนการผลิต หรื อ ให้ บ ริ ก าร
ตามหลัก เกณฑ์ ท ี สวทช.กําหนด และได้ ร ับ การรับ รองจาก สวทช.
1. อุต สาหกรรมอาหารและการเกษตร
2. อุต สาหกรรมเพือประหยัด พลังงาน ผลิต พลังงานทดแทน และ
พลังงานสะอาด
3. อุต สาหกรรมฐานเทคโนโลยีช ีวภาพ
4. อุต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสาธารณสุข

55

venture capital
5. อุต สาหกรรมการท่ อ งเทียว อุต สาหกรรมบริก าร และ
อุต สาหกรรมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
6. อุต สาหกรรมวัส ดุก้ าวหน้ า
7. อุต สาหกรรมสิงทอ เครืองนุ่งห่ ม และเครืองประดับ
8. อุต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชินส่ วน
9. อุต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ คอมพิว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ และบริ ก าร
สารสนเทศ
10. อุต สาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัต กรรม หรือ
อุต สาหกรรมใหม่

56
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venture capital : รูป แบบธุร กรรม
investors

ลงทุน
เงิน ปั น ผล
กําไรจากการโอนหุ้น

vc

ลงทุน

target co.

เงิน ปั น ผล
กําไรจากการโอนหุ้น

57

บริ ษทั ประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุน
• เงินได้จากการเปลียนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ไปเป็ นใบทรัสต์ อันเนืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตังแต่
วันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามพระ
ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที 599)
• เงินได้ทีลูกหนีของสถาบันการเงินได้รับการปลดหนี ของสถาบัน
การเงินทีได้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุ ง โครงสร้างหนีของ
สถาบันการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที 623)
58
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59

รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึนจากรายจ่ ายทีจ่ ายจริง
1. รายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพักฯ
2. รายจ่ายในการส่ งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึ กอบรม
3. รายจ่ายทีได้รับสิ ทธิจากการส่ งเสริ มการลงทุน
4. รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
5. รายจ่ายในการจ้างคนพิการเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง
6. รายจ่ายค่าจัดให้ให้มีอุปกรณ์ สิ งอํานวยความสะดวกหรื อบริ การฯให้แก่คน
พิการ
• 7. รายจ่ายในการจัดหาหนังสื อหรื อสื ออิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ
• 8. รายจ่ายค่าจ้างนักศึกษาทําบัญชี
•
•
•
•
•
•
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รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึนจากรายจ่ ายทีจ่ ายจริง (ต่ อ)
9. รายจ่ ายเพือการลงทุนในทรัพ ย์ สิน
10. รายจ่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพือสั งคม
11. รายจ่ายเพือสนับสนุนการศึกษา
12. เพือสนับสนุนด้านการเรี ยนรู ้และนันทนาการ
13. รายจ่ายในการจัดหาหนังสื อหรื อสื ออิเล็กทรอนิกส์เพือ
สถานศึกษา
• 14. รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
• 15. รายจ่ายเพือพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
•
•
•
•
•

รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้ เพิมขึนจากรายจ่ ายทีจ่ ายจริง (ต่ อ)

•
•
•
•
•
•

16.
17.
18.
19.
20.
21.

รายจ่ายในการจัดตังศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
รายจ่ายเพือโครงการฝึ กอบรบอาชีพฯ
รายจ่ายบริ จาคให้แก่สถานศึกษา
รายจ่ายบริ จาคให้แก่องค์กรกีฬา
รายจ่ ายบริจาคให้ แก่ กองทุนส่ งเสริมวัฒ นธรรม ฯลฯ
รายจ่ ายเพือการทําวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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8. รายจ่ ายค่ าจ้างนักศึกษาทําบัญชี
• รายจ่ายเป็ นค่าจ้างให้ปฏิบตั ิงานเกียวกับบัญชีแก่นกั เรี ยนหรื อ
นักศึกษาทีอยูร่ ะหว่างศึกษาในแผนกหรื อสาขาวิชาบัญชีที
ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายทีได้
จ่ายไป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที 607)
• ประกาศอธิ บดีฯเกียวกับภาษีเงินได้ ฉบับที 269

64
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9. รายจ่ ายเพือการลงทุนในทรัพ ย์ สิน
• รายจ่ายทีจ่ายไปเพือการลงทุนหรื อการต่อเติม เปลียนแปลง ขยาย
ออก หรื อทําให้ดีขึนซึงทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็ นการ ซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม เป็ นจํานวนร้ อยละ 100 ของรายจ่ายทีได้จ่ายไป ทังนี ต้อง
เป็ นเงินได้ทีได้จ่ายไประหว่างวันที 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
• ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที 604)
• ประกาศอธิบดีฯเกียวกับภาษีเงินได้ ฉบับที 266 , 270
• มติ ครม. เมือวันที 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายออกไปอีก 1 ปี

รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้เพิมขึน

ประเภท
รายจ่ายทีได้จ่ายเพือการลงทุน หรื อการต่อเติม เปลียนแปลง ขยายออก
หรื อทําให้ดีขึนซึงทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็ นการ
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม พรฎ. (ฉ.604) พ.ศ. 2559
1. เครื องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้เครื องตกแต่ง
และเฟอร์ นิเจอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ยานพาหนะ ไม่รวมรถยนต์นงั กับ รถโดยสายทีมีทีนังไม่เกิน 10 ที
มิใช่ได้มาเพือนําออกให้เช่า
4. อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงทีดินและอาคารถาวรทีใช้เพือการอยูอ่ าศัย
* ต้องจ่ายไปตังแต่วนั ที 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 มติ ครม. เมือวันที 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายออกไป
อีก 1 ปี

หักเพิมจํานวน
ร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายทีได้จ่ายไป
เฉลียตามระยะเวลา
ตามทีอธิ บดี
ประกาศกําหนด
1. 5 ปี
2. 3 ปี
3. 5 ปี
4. 20 ปี
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10.รายจ่ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของ
วิสาหกิจเพือสังคม
• ให้กรอกจํานวนเงินรายจ่ายทีจ่ายไปเพือลงทุน
ในหุ น้ สามัญของวิสาหกิจเพือสังคม เป็ นจํานวน
ร้อยละ 100 ของรายจ่ายทีได้จ่ายไป
• ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที 621)
67

Social enterprise: SE
พรฎ. 621(2559) : สาระสําคัญ
• นโยบายสนับสนุน ให้ ม ีก ารประกอบกิจการเพือสังคมในประเทศเพิม
มากขึน อัน จะส่ งผลให้ เ กิด การยกระดับ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
• ให้ ภ าคเอกชนได้ ม ีส่ว นร่ วมกับ รัฐบาลในการดูแ ลช่ ว ยเหลือ ชุม ชน
และสังคม โดยยกเว้ น ภาษีเ งิน ได้ ใ ห้ แ ก่ บ ริษัท หรือ ห้ างหุ้น ส่ วนนิต ิ
บุค คลซึงประกอบกิจ การวิส าหกิจเพือสังคม และบริ ษัท หรือ ห้ าง
หุ้น ส่ วนนิต ิบุค คลทีสนับ สนุน วิส าหกิจ เพือสังคม สําหรับ เงิน ได้ เ ท่ าที
จ่ ายเป็ นเงิน ลงทุน ในหุ้น สามัญของวิส าหกิจ เพือสังคม หรือ เงิน ได้
เท่ ากับ จํานวนเงิน ทีมอบให้ ห รือ มูล ค่ าของทรัพ ย์ สนิ ทีโอนให้ วิส าหกิจ
เพือสังคมโดยไม่ ม ีค่ าตอบแทน
68
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20. รายจ่ ายบริจาคให้ แก่ กองทุนส่ งเสริมงานวัฒ นธรรมฯลฯ
• ให้กรอกจํานวนเงินทีได้จ่ายเป็ นรายจ่ายบริ จาคให้แก่กองทุนพัฒนา
สื อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม กองทุนส่ งเสริ ม
ศิลปะร่ วมสมัย กองทุนส่ งเสริ มงานจดหมายเหตุหรื อกองทุนโบราณคดี
เป็ นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายทีได้จ่ายไป ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที
615)

69

21. รายจ่ ายค่าจ้างเพือทําการวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยี
• (1) รายจ่ายทีได้จ่ายไปเพือทําการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด เป็ นจํานวน ร้ อยละ 100 ของรายจ่ายที
ได้จ่ายไป
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21. รายจ่ ายค่าจ้างเพือทําการวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยี
• (2) และเพิมขึนอีกเป็ นจํานวนร้ อยละ 100 ของรายจ่าย
ทีได้จ่ายไป ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สรุปรายจ่ าย RDI
ประเภท

ค่าจ้างเพือทําการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนตามที รมต.ประกาศ
กําหนด พรฎ. (ฉ.598) พ.ศ. 2559
สําหรับค่าวิจยั ทีได้จ่ายไปตังแต่วนั ที
1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2562

หักเพิมจํานวน
หักรายจ่ายทางภาษีได้
เพิมขึน สู งถึง 3 เท่า
ดังนี
เท่าแรก = รายจ่ายปกติ
เท่าที 2 = ได้เพิมอีก 1 เท่า
ทันที ในรอบ ฯ ทีได้จ่ายไป
เท่าที 3 = ได้เพิมอีก 1 เท่า
ทันที ในรอบ ฯ ทีได้จ่ายไป
เช่นกัน เมือ *

72
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รายจ่ ายทีมีสิทธิหักได้ เพิมขึน - ค่าจ้างเพือทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่
หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนตามที รมต.ประกาศกําหนด
ประเภท

ต่อ

หักเพิมจํานวน
เมือ * 1. เมือมีการจ่ายไปตังแต่วนั ที 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2562
ทังนี การหักเท่าที 3 เมือรวมกับการหักในเท่าที 2 ต้องไม่เกิน
อัตราส่วนของรายได้ของกิจการทีต้องนํามารวมคํานวณกําไร
สุ ทธิ ก่อนหักรายจ่ายในรอบ ฯ เดียวกัน ดังนี
รายได้
1 - 50 ล้าน
50 - 200 ล้าน
200 ล้านบาท

อัตราส่ วนของรายได้ ทจะได้
ี รับการ
ยกเว้ นรายจ่ าย
60 %
9%
6%
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ส่วนทีเกินร้ อยละ 10
ของกําไรสุทธิ

77

ส่วนทีเกินร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิ
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กําหนดเวลา สถานทียืนแบบและชําระภาษี
• ผูม้ ีหน้าทียืนแบบ ภ.ง.ด.50 จะต้องยืนแบบฯพร้อมทังชําระภาษี(ถ้ามี) ภายใน
150 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
• กําหนดยืนแบบภายในวันที 30 พฤษภาคม (150 วันนับแต่วนั สุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี)ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55
(สําหรับนิติบุคคลทีมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ มต้น และสิ นสุ ด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)

• กําหนดยืนแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที 7 มิถุนายน

บทลงโทษทางอาญา
พรบ.แก้ ไ ขเพิมเติม ประมวลรัษฎากร ฉ.41 พศ.2559 : สาระสําคัญ
• ม.35 ผู้ใ ดไม่ ป ฏิบ ัต ิต ามม.17 ม.50ทวิ ม.51 หรือ ม.69 เว้ น แต่ จ ะแสดง
ว่ าได้ ม ีเ หตุสุด วิส ัย ต้ อ งระวางโทษปรับ ไม่ เ กิน 2,000 บาท
• ม.37 ผู้ใ ดกระทําการดังต่ อ ไปนี ต้ อ งระวางโทษจําคุก ตังแต่ 3 เดือ นถึง
7 ปี และปรับ ตังแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท
(1) โดยเจตนาแจ้ งข้ อ ความเท็จ หรือ ให้ ถ้ อ ยคําเท็จ หรื อ ตอบคําถาม
ด้ ว ยถ้ อ ยคําอัน เป็ นเท็จ หรือ นําพยานหลัก ฐานเท็จ มาแสดง เพือหลีก เลียง
การเสียภาษีอ ากรหรือ เพือขอคืน ภาษีอ ากร หรื อ
(2) โดยความเท็จ โดยฉ้ อ โกงหรื อ อุบ าย หรื อ โดยวิธ ีก ารอืนใดทํานอง
เดีย วกัน หลีก เลียงหรื อ พยายามหลีก เลียงการเสีย ภาษีอ ากรหรือ ขอคืน
ภาษีอ ากร
80
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บทลงโทษทางอาญา
พรบ.แก้ ไ ขเพิมเติม ประมวลรัษฎากร ฉ.41 พศ.2559 : สาระสําคัญ
ื
ต้ อ งยืน เพือหลีก เลียงการ
• ม.37ทวิ ผู้ใ ดโดยเจตนาไม่ ยนรายการที
เสีย ภาษีอ ากร ต้ อ งระวางโทษจําคุก ไม่ เ กิน 1 ปี หรือ ปรับ ไม่ เ กิน
200,000 บาท หรื อ ทังจําทังปรั บ
• ม.90/4(6) ผู้ป ระกอบการจดทะเบีย นโดยเจตนาหลีก เลียงหรือ
พยายามหลีก เลียงภาษีม ูล ค่ าเพิม หรื อ ขอคืน ภาษีม ูล ค่ าเพิม
กระทําการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้ อ โกงหรือ อุบ าย หรือ โดย
วิธ ีก ารอืนใดทํานองเดียวกัน
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ปฏิทินภาษี
อากร
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การอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร
• การอุทธรณ์เป็ นขันตอนหนึงของกระบวนการยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี
ก่อนทีจะนําคดีไปสู่ ศาล โดยให้สิทธิ ผเู ้ สี ยภาษียนอุ
ื ทธรณ์คดั ค้านการประเมิน
ของเจ้าพนักงานฯ ต่อคระกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ (ตามมาตรา 30 แห่ง
ประมวลรัษฎากร) โดยมีอาํ นาจในการพิจารณากลันกรองและทบทวนการ
ประเมินภาษีอากร มีอาํ นาจในการใช้ดุลยพินิจและพิจารณาอุทธรณ์โดย
อิสระตามแนวทางทีถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตังอยูใ่ นความ
ยุติธรรม
• ประมวลรัษฎากร มีบทบัญญัติเกียวกับการอุทธรณ์ไว้ในลักษณะ 2 หมวด 2
ส่วน 2 มาตรา 28 - 34 (รวม 7 มาตรา มาตรา 29 ในปั จจุบนั ไม่มีทีใช้แล้ว)
• กรณี อุทธรณ์คาํ สังทางปกครองทีไม่ใช่การประเมิน ให้อุทธรณ์ตามมาตรา 44
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กระบวนงานเกียวกับการอุทธรณ์
(1) การพิจารณาคําร้องของดหรื อลดเบียปรับ
- ยังไม่มีหนังสื อแจ้งการประเมิน ให้ยนคํ
ื าร้องของดหรื อลดเบียปรับ
เงินเพิม ได้
(2) การพิจารณาอุทธรณ์
- กรณี มีหนังสื อแจ้งการประเมินแล้ว ให้ยนอุ
ื ทธรณ์การประเมินต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สภ.1 - 12 และ ภญ.
(3) การพิจารณากรณี โต้แย้งคําสังทางปกครองทีไม่ใช่การประเมิน
(หนังสื อแจ้งคืน/แจ้งไม่คืนภาษี, หนังสื อไม่อนุ มตั ิให้ขยายเวลาการ
ยืนคําอุทธรณ์,หนังสื อไม่อนุ มตั ิให้ทุเลาการชําระภาษี)
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การอุทธรณ์การประเมินตามประมวลรัษฎากร
แบบทีใช้ในการอุทธรณ์ (มาตรา 28 ให้อทุ ธรณ์ตามแบบทีอธิบดีกาํ หนด)
- แบบคําอุทธรณ์ (ภ.ส.6)
- แบบคําอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171)
กําหนดเวลาการยืนคําอุทธรณ์
- ภายใน 30 วันนับแต่วนั ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณี เกินกําหนด ให้ยนคํ
ื า ร้องขอ
ขยายกําหนดเวลาต่ออธิ บดี ตามมาตรา 3 อัฏฐ)
ให้ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนี
- กรณี หน่วยประเมินตังอยูใ่ น กทม. ให้ยนต่
ื อคณะกรรมการฯ ซึงประกอบด้วย
อธิบดี/ผูแ้ ทน, ผูแ้ ทน สนง.อัยการสูงสุด และผูแ้ ทนกรมการปกครอง
- กรณี หน่วยประเมินตังอยูใ่ นจังหวัดอืน ให้ยนต่
ื อคณะกรรมการฯ ซึงประกอบด้วย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด/ผูแ้ ทน, สรรพากรภาค/ผูแ้ ทนและอัยการจังหวัด/ผูแ้ ทน

Q& A
94
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Thanks you.
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