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บทที่ 7 ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป (ภ.ง.ด.51) 
 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป เปนการย่ืนแบบชําระภาษีลวงหนา (Advance tax payment) ย่ืนชําระตามแบบ ภ.ง.ด.51  

1. หลักเกณฑการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป 

 “การเสียภาษีนิติบุคคลคร่ึงป” มาตรา 67 ทวิ ใหความหมายวา เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลา มาตรา 68 ใหบริษัท

หรือหางหุนสวนย่ืนรายการตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีตออําเภอ ณ ท่ีวาการอําเภอทองท่ี ภายในสองเดือนนับแตวันสุดทายของรอบ

ระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบรนะยะเวลาบัญชี โดยแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 กลุมที่ 1 ไดแก บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลท่ัวไป มีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปจาก “ประมาณการกําไรสุทธิ” 

 กลุมที่ 2 ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัทท่ัวไปท่ีแสดงความจํานงขอเสียภาษีเงินไดคร่ึงปจาก “กําไรสุทธิจริงใน 

6 เดือนแรกของรอบบัญชี”  

 กําหนดการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบบัญชี 

1.1 การเสียภาษีเงินไดครึ่งปจาก “ประมาณการกําไรสุทธิ” 

หลักเกณฑการจัดทํา “ประมาณการกําไรสุทธิ” 

 ข้ันตอนการจัดทํา “ประมาณการกําไรสุทธิ” มีดังน้ี 

(1) ศึกษาสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก ภาวะเศรษฐกิจไทย/โลก ศึกษาคูแขงขัน ประเมินโอกาสทางการตลาด ศึกษาขอมูลการขายใน

อดีต ฯลฯ 

(2) พยากรณยอดขาย และประมาณการตนทุนขาย และคาใชจายในการขาย/บริหาร ในชวง 4 เดือนสุดทายของรอบปบัญชี  

(3) จัดทํา “ประมาณการกําไรสุทธิสําหรับรอบบัญชี” โดยนํางบทดลองชวง 8 เดือนแรก มารวมกับ ประมาณการ 4 เดือนหลัง 

(4) นํากึ่งหน่ึงของประมาณการกําไรสุทธิ ไปย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือน 

“เหตุอันสมควร” ตามมาตรา 67 ตรี 

 กรณีย่ืนชําระภาษี โดยแสดงประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินรอย 25 ของกําไรสุทธิ โดยไมมีเหตุอันสมควร บริษัทฯ ตองเสียเงินเพิ่ม

รอยละ 20 ของจํานวนภาษีท่ีตองเสียหรือท่ีชําระขาดไว ตามแตกรณี 

 เน่ืองจากกฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานใชดุลยพินิจพิจารณา “เหตุอันสมควร” ในแตละกรณี จึงอาจเกิดการเบี่ยงเบนได ดังน้ัน 

กรมสรรพากรจึงวางบรรทัดฐานไวเปนเกณฑ ดังน้ี 

ก. หากย่ืน ภ.ง.ด.51 เสียภาษีไวไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ ภ.ง.ด.50 ของรอบบัญชีกอน แมจะประมาณการกําไรขาดไปเกินกวา 25% ก็

ใหถือวา “มีเหตุอันสมควร” 

ข. กรมสรรพากรไดวางหลักเกณฑการพิจารณา “เหตุอันสมควร” เบื้องตนไวดังน้ี 

(1) กรณีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง 

(2) กรณีย่ืนเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายไดเพิ่มข้ึน จากผลการตรวจสภาพกิจการ 

(3) กรณีขายสินทรัพย 

(4) กรณีอัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่าลง ทําใหคาใชจายดอกเบี้ยลดตํ่าลง 

(5) กรณีสงออกสินคาท่ีมีความไมแนนอน ท้ังปริมาณและราคาสินคา 

(6) กรณีการรับจางท่ีคาจางไมแนนอน 

(7) กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศมีความผันผวน 

 กรณีปรับปรุงเหตุอันสมควร สําหรับกิจการ BOI ซ่ึงประกอบกิจการท้ังไดรับยกเวนภาษีและไมไดรับยกเวนภาษี หากประมาณการกําไร

สุทธิรวมของท้ัง 2 ประเภทกิจการขาดไปไมเกินรอยละ 25 ของกําไรสุทธิรวม ใหถือวามีเหตุอันสมควร 

กรณีที่ไมตองยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 

 กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายนอยกวา 12 เดือน ไดแกกรณีตอไปน้ี 

(1) กรณีจัดต้ังใหม เร่ิมจดทะเบียนจัดต้ังในปแรกโดยมีรอบบัญชีไมเต็ม 12 เดือน  

(2) กรณีเลิกกิจการ ซ่ึงมีรอบบัญชีสุดทายไมถึง 12 เดือน เชน เลิกกิจการ 

(3) กรณีเปล่ียนแปลงรอบบัญชี โดยไดรับอนุมัติใหเปล่ียนแปลงวันสุดทายของรอบบัญชี 

(4) กรณีควบกิจการ 

(5) กรณีท่ีรอบระยะเวลาบัญชีมากกวา 12 เดือน กรณีเลิกกิจการและอยูระหวางชําระบัญชี 
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วางแผนภาษี : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 (จากประมาณการกําไรสุทธิ) 

 การลงโทษกรณีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 โดยเสียภาษีไวขาด ไมไดลงโทษกรณีประมาณการรายไดหรือรายจายผิดพลาด ดังน้ันมีขอแนะนําใน

การย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ดังน้ี 

(1) อาศัยสิทธิประโยชนตามคําส่ัง ป.50/2537 ท่ีวา “เสียภาษีคร่ึงป ไวไมตํ่ากวากึ่งหน่ึงของภาษีเงินไดนิติบุคคลปกอน” 

(2) กรณีคาดวาจะมีผลประกอบการปลายปเปน “ขาดทุนสุทธิ” ก็ไมตองกังวลกับผลการย่ืนแบบคร่ึงป เพราะไมมีโอกาสเสียเงินเพิ่มเลย 

(3) กรณีต้ังกิจการใหมหรือบริษัทท่ัวไป การย่ืนเสียภาษีคร่ึงปใหสูงกวากึ่งหน่ึงของภาษีท่ีประมาณการยอมปลอดภัยกวา 

ตัวอยางการเสียภาษีครึ่งปจาก “ประมาณการกําไรสุทธิ” 

บริษัท ก.อุตสาหกรรม จํากัด ประมาณการกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 25x2 เทากับ 100,000 บาท บริษัทฯ จะตองย่ืนแบบ

เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากประมาณการกําไรสุทธิ ดังน้ี 

  ประมาณการกําไรสุทธิป 25x2    100,000 บาท 

  กึ่งหน่ึงของประมาณการ       50,000 บาท 

  ดังน้ัน บริษัทฯ ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีเปนเงิน    

   อัตราภาษ ี 20%  (50,000 x 20%)    10,000 บาท   

 

 สมมติวา บริษัทฯ ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 25x2 มีกําไรสุทธิจริง 145,000 บาท 

  กําไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50     145,000 บาท 

  ประมาณการกําไรสุทธิ ภ.ง.ด.51    100,000 บาท 

  ประมาณการตํ่าไป        45,000 บาท 

  ประมาณการตํ่าไป (%)   45,000    x 100   31.03%  ของกําไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50 

      145,000 

 กรณีนี้ประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินรอยละ 25 ตองคํานวณเงินเพิ่มตาม มาตรา 67 ตรี 

  กําไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50     145,000 บาท 

  กึ่งหน่ึงของประมาณการ       72,500 บาท 

   คิดเปนภาษี 20% ของ 72,500 (72,500 x 20%)    14,500 บาท   

   ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ไว       10,000 บาท 

  เสียภาษีขาดไป  -          4,500 บาท 

  เงินเพิ่ม 20%   (4,500 x 20%)        900 บาท 

 

บริษัท ก.อุตสาหกรรม จํากัด ประมาณการกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 25x2 เทากับ 90,000 บาท บริษัทฯ จะตองย่ืนแบบเสีย

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากประมาณการกําไรสุทธิ ดงัน้ี 

  ประมาณการกําไรสุทธิป 25x2      90,000 บาท 

  กึ่งหน่ึงของประมาณการ       45,000 บาท 

  ดังน้ัน บริษัทฯ ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีเปนเงิน    

   อัตราภาษ ี 20%  (45,000 x 20%)     9,000 บาท   

 

 สมมติวา บริษัทฯ ย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 25x2 มีกําไรสุทธิจริง 95,000 บาท 

  กําไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50       95,000 บาท 

  ประมาณการกําไรสุทธิ ภ.ง.ด.51      90,000 บาท 

  ประมาณการตํ่าไป         5,000 บาท 

  ประมาณการตํ่าไป (%)   5,000    x 100       5.26%  ของกําไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50 

      95,000 

 กรณีนี้ไมตองชําระเงินเพิ่มตาม มาตรา 67 ตรี เนื่องจากประมาณการกําไรสุทธิขาดไปไมเกินรอยละ 25 
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1.2 การเสียภาษีเงินไดครึ่งปจาก “กําไรสุทธิจริง” 

ผูมีหนาที่เสียภาษี 

 กําหนดใหนิติบุคคล 4 กลุม มีหนาท่ีย่ืน ภ.ง.ด.51 จากกําไรสุทธิจริง ไดแก 

(1) ธนาคาร    

(2) สถาบันการเงิน    

(3) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(4) บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคลท่ัวไป ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร 

ขั้นตอนการยื่นคํารอง เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปจากกําไรสุทธิจริง 

(1) ตองใหมีการสอบทานงบการเงินในรอบ 6 เดือนแรก โดยผูสอบบัญชี 

(2) ผูสอบบัญชีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี CPA License 

(3) บริษัทฯ ตองเปนผูย่ืนคํารองขอความเห็นชอบ “ผูสอบบัญชี” ตออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 90 วัน นับแตวันแรกของรอบบัญชี 

บทกําหนดโทษ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผิดพลาด 

 มาตรา 67 ตรี กรณีท่ีย่ืนรายการและชําระภาษีไวไมถูกตอง โดยไมมีเหตุอันสมควร ทําใหจํานวนภาษีท่ีตองชําระขาดไป ตองเสียเงินเพิ่ม

อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระของภาษีท่ีชําระขาด 

การวางแผนภาษี : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 (กําไรสุทธิจริง) 

(1) ตองมีระบบบัญชีท่ีดี และมีการปดงบการเงินเปนรายเดือนหรือรายไตรมาศ เพื่อการบริหารอยูแลวเปนปกติธุระ 

(2) ตองเขาใจหลักเกณฑและเง่ือนไขของการคํานวณกําไรสุทธิ ตามประมวลรัษฎากร  

(3) ธุรกรรมของกิจการดังกลาวมีความผันผวนสูง ยากตอการคาดการณยอดขาย/รายไดในอนาคต เพราะมีปจจัยท่ีไมแนนอนเปนตัว

แปรอยูมาก เชน ธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีตองประมูลงานกับสวนราชการ ธุรกิจท่ีตองพึ่งพิงปจจัยภายนอกประเทศเปนสวนใหญ 

ธุรกิจคาระหวางประเทศในสภาวะท่ีคาเงินไมมีเสถียรภาพ เปนตน  
 

2. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ของ SMEs  

 เน่ืองจากกรมสรรพากรมีการลดและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลาน

บาท สําหรับกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนมา ดังน้ี 

SMEs ทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และรายไดไมเกิน 30 ลานบาท 
ในอดีต 

(2551-2554) 
2555 2556 

 กําไรสุทธิ  0 – 150,000 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 กําไรสุทธิ  150,001 – 1,000,000 15% 15% 15% 

 กําไรสุทธิ  1,000,001 – 4,000,000 25% 
23% 20% 

 กําไรสุทธิ  4,000,001 ข้ึนไป 30% 

 มีประเด็นวา บริษัท SMEs ดังกลาวตองคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปอยางไร  

ตัวอยาง การคํานวณภาษี กรณี SMEs มีประมาณการกําไรสุทธิ 5,000,000 บาท ตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร (ในชวงเวลาน้ัน) เปนดังน้ี 

  ประมาณการกําไรสุทธิท่ีตองเสียภาษีท้ังป    5,000,000 บาท 

  ก่ึงหน่ึงของประมาณการกําไรสุทธิ    2,500,000 บาท 

  ภาษีท่ีคํานวณได         502,500 บาท 

 

 วิธีคํานวณภาษี (โดยใชฐานการคํานวณภาษีท่ีก่ึงหน่ึงของประมาณการกําไรสุทธิ คือ 2,500,000 บาท) 

  ฐานภาษี    กําไรสุทธิ อัตราภาษี ภาษีที่คํานวณได 

  0 –   150,000   150,000    ยกเวน  0 

 150,001  – 1,000,000   850,000    15%      127,500 บาท 

 1,00,001 – 2,500,000          1,500,000    25%      375,000 บาท 

   รวมภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปที่ตองชําระ       502,500 บาท 



A J . R U J I R A T  P A L E E P H A T S A K U L  | 4 
 
ประเด็นความเห็น “หลักเกณฑการคํานวณภาษีของกรมสรรพากร” 

(1) การคํานวณภาษีของ SMEs ตามอัตรากาวหนา ควรคํานวณจาก “ประมาณการกําไรสุทธิท้ังป” (5 ลานบาท) ไดเปนภาษีท่ี

ตองชําระเทาใด จึงคอยหาร 2 เปนภาษีท่ีตองชําระตามแบบ ภ.ง.ด.51 

(2) การคํานวณภาษีตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร ตามท่ีแสดงขางตนใชฐาน 2.5 ลานบาท จะทําใหภาษีท่ีชําระตามแบบ ภ.ง.ด.

51 ขาดไปเกิน 25% ของกําไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 เสมอ  

 

3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม  

 ในทางปฏิบัติ มักมีประเด็นโตแยงกันอยูเสมอ ในการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม โดยอาจเปนการย่ืนแบบปรับปรุงความผิดพลาดเอง หรือ 

โดยถูกเจาพนักงานฯ แจงใหย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม เพื่อชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมตามผลการตรวจสอบภาษี (ตามหนังสือเชิญพบหรือจาก

การตรวจปฏิบัติการ) 

3.1 กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จากประมาณการกําไรสุทธิ ขาดไปเกินกวา 25% สรรพากรไดวางแนวปฏิบัติไว ดังน้ี 

 1. กรณีท่ีไดจัดทําประมาณการกําไรสุทธิเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป ภ.ง.ด.51 ตามหลักเกณฑคําส่ังกรมสรรพากร

ท่ี ป.50/2537 ชําระภาษเีงินไดนิติบุคคลคร่ึงป ถึงกึ่งหน่ึงของภาษีท่ีชําระไวแลวตามแบบ ภ.ง.ด.50 ยอมถือเปนเหตุอันสมควร 

 2. กรณีถูกตรวจสอบโดยปรากฎขอเท็จจริงวา ย่ืนประมาณการกําไรสุทธิแสดงผลขาดทุนสุทธิ แตเม่ือส้ินรอบบัญชีมีกําไรสุทธิ จึงเปนการ

ย่ืนประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินรอยละ 25 ตองเสียเงินเพิ่ม  

3.2 กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จากกําไรสุทธิจริง หากภายหลังมีการตรวจพบความผิดพลาดในการย่ืนแบบ (ไมวาจะโดยการตรวจพบเอง หรือจากการ

ตรวจของเจาพนักงานฯ) ตองมีการปรับปรุงการย่ืนแบบ ดังน้ี 

 1. หากเปนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในชวง 6 เดือนแรก ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อปรับปรุงความผิดพลาด ดังน้ี 

 กรณีย่ืนสูงไป สามารถนํายอดเงินภาษีท่ีชําระตามแบบ ภ.ง.ด.51 ท้ังจํานวน ไปเครดิตในการย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 ตอน

ปลายปได โดยไมตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม 

 กรณีย่ืนตํ่าไป ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม เพื่อนําสงภาษเีพิ่มเติม พรอมชําระเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือน 

 2. กรณีความผิดเกิดข้ึนในชวง 6 เดือนหลัง ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อปรับปรุงความผิดพลาด ดังน้ี 

 กรณีชําระไวเกิน บริษัทฯ มีสิทธิย่ืนคํารองขอคืนภาษีภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายของกําหนดเวลาย่ืนแบบฯ 

 กรณีชําระไวขาด บริษทัฯ ตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม เพื่อนําสงภาษีเพิ่มเติม พรอมชําระเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือน 

 

4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 กิจการ BOI 

 บริษัทท่ีประกอบกิจการท้ังประเภทไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) และไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (Non BOI) ตองจัดทําประมาณ

การกําไรสุทธิและย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 โดยจัดทําประมาณการกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท้ัง BOI และ Non BOI รวมกนั และคํานวณภาษีจากจํานวนกึ่ง

หน่ึงของประมาณการกําไรสุทธิ  

 กรณีประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ของกําไรสุทธิรวม หากเปนการประมาณการกําไรสุทธิของ Non BOI ขาดไปไมวาจะเกิน 

25% หรือไม ตองเสียเงินเพิ่มอีก 20%  

 กรณีประมาณการกําไรสุทธิขาดไปไมเกิน 25% ของกําไรสุทธิรวม ไมตองเสียเงินเพิม่ แมวาจะประมาณกําไรสุทธิของ Non BOI ขาดไป

เกนิกวา 25% 

BOI Non BOI รวม การประมาณการกําไรสทุธริวม 

เกนิ 25% เกนิ 25% เกนิ 25% 

ประมาณการกําไรสุทธิรวมขาดไปเกิน 25% ตองเสียเงินเพิม่ 20% เกนิ 25% ไมเกนิ 25% เกนิ 25% 

ไมเกนิ 25% เกนิ 25% เกนิ 25% 

ไมเกนิ 25% ไมเกนิ 25% ไมเกนิ 25% 

ประมาณการกําไรสุทธิรวมขาดไปไมเกิน 25% ไมตองเสียเงินเพิม่ 20% เกนิ 25% ไมเกนิ 25% ไมเกนิ 25% 

ไมเกนิ 25% เกนิ 25% ไมเกนิ 25% 
 

 


