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ขยายเวลาย่ืนแบบและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหลงขอมูล: ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการและชําระภาษเีงนิไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

แบบแสดงรายการ กําหนดการเดิม กําหนดการใหม

ภ.ง.ด. 50

Transfer Pricing Disclosure form

รอบบัญชีสิ้นสุด 

3 พ.ย. 62 - 3 เม.ย. 63

เม.ย. - ส.ค. 63 

ภายใน 150 วัน

นับจากวันสิ้นรอบบัญชี

(e-filing เพ่ิม 8 วัน)

31 ส.ค. 63

(กระดาษและ e-filing)

หาก ภ.ง.ด. 50 กําหนดยื่นเดิมระหวาง 24 – 31 ส.ค. 63

สามารถใชสิทธิ e-filing เพ่ิม 8 วันได

ภ.ง.ด. 51

รอบบัญชีสิ้นสุด

สิงหาคม 63 – มกราคม 64

เม.ย. – ก.ย. 63

ภายใน 2 เดือนนับ

จากวันสิ้นสุดคร่ึงรอบบัญชี

(e-filing เพ่ิม 8 วัน)

30 ก.ย. 63

(กระดาษและ e-filing)

กรณีกําหนดยื่นเดิมระหวาง 23 – 30 ก.ย. 63

สามารถใชสิทธิ e-filing เพ่ิม 8 วันได

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexcit2.pdf
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มาตรการผอนปรนและชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD)

มาตรการ สามารถจัดการประชุมสามัญประจาํปผูถือหุน (AGM) ลาชาเกินกวากําหนดได 

ใคร

เหตุ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ไมสามารถจัดการประชุมผูถือหุนไดในเวลาที่กําหนด

อยางไร

เดิม ผอนปรน

จัดประชุมสามัญประจําปผู ถือหุน  (AGM) 
ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี

ใหจัดประชุมเม่ือพรอมและหลังจากจัดประชุมแลวจะตองจัดทําและนําสงเอกสารตอไปน้ีตอ DBD 

• หนังสือช้ีแจงเหตุผล*

• สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) (ภายใน 14 วันนับจากการประชุมผูถือหุน)

- บริษัทมหาชน (บมจ.006) – ภายใน 1 เดือนนับจากการประชุมผูถือหุน

• งบการเงิน (ภายใน 1 เดือนนับจากการประชุมผูถือหุน)

หมายเหต:ุ *ตัวอยางหนังสือชี้แจงเหตุผล
แหลงขอมูล: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง มาตรการรองรับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

• บริษัทจํากัด • บริษัทมหาชน

• หอการคา • สมาคมการคา 

https://www.dbd.go.th/download/regis_file/covid19/dbdregist_exam_COVID19.pdf
https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_covid2019_630304.pdf
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มาตรการผอนปรนและชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (DBD)

แหลงขอมูล: ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผูมีหนาท่ีจดัทําบัญชีท่ีเปนหางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการรวม

คาตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

มาตรการ ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของนติิบุคคลบางประเภท

ใคร

• นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกจิในไทย

• กิจการรวมคา

• หางหุนสวนจดทะเบียน

เหตุ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19

อยางไร

เดิม ผอนปรน

ใหยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันสิ้นรอบบัญชี
สําหรับรอบปบัญชี 31 ต.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2563 ใหยื่นงบการเงิน

ภายใน 31 ส.ค. 2563 โดยไมตองทําหนังสือชี้แจง

https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_acc_balance63_ex_forcovid19_630325.pdf
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ขยายเวลาย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี
สําหรับผูประกอบการทุกราย

แหลงขอมูล: ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการ การนําสงหรือการชําระภาษีอากร ใหแกผูมีหนาท่ีนําสงภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย ผูมีหนาท่ีนําสงภาษีเงินไดนิติบุคคล การนําสงหรือการชําระ

ภาษีมูลคาเพ่ิม การชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเสียอากรแสตมป (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563

แบบแสดงรายการ กําหนดการเดิม กําหนดการใหม

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53, 54

ภาษีมูลคาเพิ่ม (จายตางประเทศ)
ภ.พ.36

มีนาคม 63
7 เม.ย. 63

15 เม.ย. 63 (e-filing) 15 พ.ค. 63
(กระดาษและ e-filing)

เมษายน 63
7 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63 (e-filing)

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.30 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40

(ไมรวมกรณีการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางการคาหรือหากําไรตาม

มาตรา 91/2 (6) แหงประมวลรัษฎากร)

มีนาคม 63
15 เม.ย. 63

23 เม.ย. 63 (e-filing) 23 พ.ค. 63
(กระดาษและ e-filing)

เมษายน 63
15 พ.ค. 63

23 พ.ค. 63 (e-filing)

อากรแสตมป
อ.ส.4, 4ก, 4ข

(เฉพาะที่ตองชําระเปนตัวเงิน)

1 เม.ย. - 15 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexwht2.pdf
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ลดอัตราภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย 

แหลงขอมูล: กฎกระทรวง ฉบับท่ี 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยภาษเีงินได ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563, คําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ือง ส่ังใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวล

รัษฎากร มีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย, คําส่ังกรมสรรพากร  ท่ี ท.ป. 324 /2563 เร่ือง ส่ังใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร มีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

ประเภทรายได
(ตาม มาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร)

ผูรับเงินได
อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

สําหรับเงินไดที่จายระหวาง

1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

สําหรับเงินไดที่จายระหวาง

1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64

(จายผาน e-Withholding Tax)

มาตรา 40(2)
เงินไดจากการรับทํางานให คาธรรมเนียม คานายหนา เงินอุดหนุนในงานที่ทําและอ่ืนๆ

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล* 1.5% 2%

มาตรา 40(3)
เฉพาะ คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอ่ืน

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล* 1.5% 2%

มาตรา 40(6)
เงินไดจากวิชาชีพอิสระ เชน วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปตยกรรมการบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน 

บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล*
บุคคลธรรมดา

1.5% 2%

มาตรา 40(7)
เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญ
นอกจากเครื่องมือ เชน สัญญาจางเหมา

บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล* 
บุคคลธรรมดา

1.5% 2%

มาตรา 40(8)
เฉพาะ เงินไดจากการใหบริการ, คาจางทําของ, เงินรางวัล, สวนลด หรือ ประโยชนใดๆ
จากกิจกรรมสงเสริมการขาย ไมรวม คาแสดง คาโฆษณา คาขนสง คาเบ้ียประกันวินาศ
ภัยและประกันชีวิต คาบริการที่จายใหโรงแรม รานอาหาร

บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล*
บุคคลธรรมดา

(ไมรวมคาจางทําของที่จายใหแกผูรับจางซ่ึงเปนบริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ตางประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิไดมี

สํานักงานสาขาตั้งอยูเปนการถาวรในประเทศไทย)

1.5% 2%

*ไมรวมถึงมูลนิธิและสมาคม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/026/T_0003.PDF
https://www.rd.go.th/publish/3479.0.html
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/tp324.pdf
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ประกันสังคม (นายจางและผูประกันตน มาตรา 33)
ลดอัตราเงินสมทบนายจางและผูประกันตนเปนระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)

แหลงขอมูล: ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 และ ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและการนําสงเงนิสมทบของนายจาง และผูประกันตน พ.ศ. 2563 ลง

วันท่ี 9 เมษายน 2563

มาตรการ การลดอัตรา / ขยายเวลา

ลดอัตราเงินสมทบของนายจาง 4% ของอัตราเงินเดือน 

ลดอัตราเงินสมทบของผูประกันตน 1% ของอัตราเงินเดือน 

ขยายเวลานําสงเงินสมทบ
คาจางเดือนมีนาคม

คาจางเดือนเมษายน

คาจางเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลานําสงปกติ ขยายระยะเวลานําสง

15 เมษายน 15 กรกฎาคม

15 สิงหาคม

15 มิถุนายน 15 กันยายน

15 พฤษภาคม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/084/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T_0031.PDF
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รางมาตรการชวยเหลือทางภาษีสําหรับ SMEs 

แหลงขอมูล: ขาวกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 22/2563 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาตอเศรษฐกจิไทยท้ังทางตรงทางออม ระยะท่ี 1

หักรายจายคาจางเปนรายจายทางภาษีได

300%

หักรายจายดอกเบ้ีย Soft loans เปนรายจายทางภาษีได

150%

• คาจางท่ีจายใหลูกจางท่ีเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม

• คาจางไมเกิน 15,000 บาท / คน / เดือน

• สําหรับรายจายคาจางของเดือน เม.ย. 63 – ก.ค. 63

• SMEs ตองเขารวมมาตราการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ําท่ีใหตามมาตรการรัฐบาล 
(Soft loans)

• สําหรับดอกเบี้ย Soft loans จายระหวาง 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไข:

• มีรายไดไมเกิน 500 ลานบาทตอป

• มีจํานวนลูกจางไมเกิน 200 คน

• มีรอบบัญชีสิ้นสุดกอนหรือภายใน 30 ก.ย. 62

• คงการจางงานของลูกจางท่ีประกันตนและมีคาจางไมเกิน 15,000 บาท ตอคน ตอเดือน

• จํานวนลูกจางตองไมนอยกวาจํานวนลูกจาง ณ 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข:

• มีรายไดไมเกิน 500 ลานบาทตอป

• มีจํานวนลูกจางไมเกิน 200 คน

• มีรอบบัญชีสิ้นสุดกอนหรือภายใน 30 ก.ย. 62

• จัดทําบัญชีเดียว

https://www.mof.go.th/th/view/attachment/file/3134373735/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2022-2563%20(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%20(COVID-19)%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค (1/3)

แหลงขอมูล: มาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร, ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษมีูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 2) เร่ือง กําหนดองคการ สถานสาธารณกศุล สถานพยาบาลและสถานศึกษา, พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 663) พ.ศ. 2561, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี 10) เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ เงื่อนไข  เพ่ือการยกเวนภาษีเงินได  ภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป สําหรบัการบริจาคใหแกสถานพยาบาลของทางราชการ 

ประเภทการบริจาค สิทธิประโยชนทางภาษี

กรณีบริจาคทั่วไป

ใหเงินบริจาคเปนรายจายทางภาษีไดเทาจํานวนท่ีบริจาค

• สําหรับการบริจาคใหองคการสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ท่ีประกาศ

โดยกระทรวงการคลัง รวมไปถึงสภากาชาดไทยและวัดวาอาราม 

• ไมรวมถงึการบริจาคใหแกหนวยงานราชการ

• บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพยสินเพ่ือการ

กุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชนตามมาตรา 65 ตรี (3)(ข) 

หักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได

ไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ

• ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับยกเวน

ภาษีมูลคาเพ่ิมกรณีบริจาคทรัพยสิน

กรณีบริจาคใหสถานพยาบาลของทางราชการ 

ใหเงินบริจาคเปนรายจายทางภาษีได 2 เทา

• สําหรับการบริจาคใหสถานพยาบาลของทางราชการ รวมถึงสถานพยาบาลของ

สถาบันการศึกษาของรัฐ สถานพยาบาลขององคการมหาชน สถานพยาบาลของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเปนองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

สถานพยาบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐ

และสถานพยาบาลสภากาชาดไทย

• บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพยสิน หักเปน

รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได 2 เทา

ของจํานวนท่ีบริจาค (เม่ือรวมกับรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือ

การสาธารณประโยชน และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 

65 ตรี (3) ตองไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศล

สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน และรายจาย เพ่ือการศึกษาหรือ

เพ่ือการกีฬา)

https://www.rd.go.th/publish/2644.0.html
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc663.pdf
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgg10.pdf
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค (2/3)

แหลงขอมูล: ขาวกรมสรรพากร เลขท่ีขาว ปชส. 26/2563 วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เร่ือง ยกเวน VAT นําเขา ยา เวชภัณฑ เคร่ืองมือแพทย ตาน COVID-19 เพ่ือบริจาค, มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 มีนาคม 2563

ประเภทการบริจาค สิทธิประโยชนทางภาษี

รางมาตรการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มในการนําเขายา เวชภัณฑ และเครื่องมือ

แพทยเพื่อการบริจาค

• สําหรับการนําเขาเพ่ือบริจาคใหแกสถานพยาบาลของทางราชการ หนวยงานของรัฐ และ

องคการหรือสถานสาธารณกุศล

• นําเขาและบริจาคตั้งแต 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564

• บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล นําเขายา เวชภัณฑ และเคร่ืองมือ

แพทยเพ่ือการบริจาค ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมในการนําเขา

รางมาตรการกรณีเงินบริจาคเพื่อสนบัสนุนการแกไขการแพรระบาดของโรค 

COVID-19

ใหเงินบริจาคเปนรายจายทางภาษีไดเทาจํานวนท่ีบริจาค
• สําหรับการบริจาคผาน e-Donation เขาบัญชีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการ

แกไขปญหาโรคไวรัส COVID-19

• บริจาคในชวงตั้งแตวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 5 มีนาคม 2564

• บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หักเปนรายจายไดเทาจํานวนท่ี

บริจาค (เม่ือรวมกับรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการ

สาธารณประโยชน และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 

ตรี (3) ตองไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ)

• ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับยกเวน

ภาษีมูลคาเพ่ิมกรณีบริจาคทรัพยสิน

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news26_2563.pdf
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27050
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค (3/3)

แหลงขอมูล: มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 15 เมษายน 2563

ประเภทการบริจาค สิทธิประโยชนทางภาษี

รางมาตรการกรณีบริจาคใหสภากาชาดไทย

ใหเงินบริจาคหรือทรัพยสินเปนรายจายทางภาษีได 2 เทา

• บริจาคผานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร

• บริจาคตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565

• บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล บริจาคเงินหรือทรัพยสิน หักเปนรายจายได 

2 เทาของจํานวนท่ีบริจาค (เม่ือรวมกับรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือ

การสาธารณประโยชน และเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี 

(3) ตองไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือ

เพ่ือการสาธารณประโยชน และรายจาย เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬา)

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29124
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