999-211คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ใน
ชีวติ ประจําวัน

การประยุกต์ คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื#อการจัดการการใช้
ทรั พยากรการผลิตทางธุรกิจ โดยการประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์
ทางการเงิน หลักสถิตเิ บือ งต้ น ความน่ าจะเป็ นและอัตราส่ วน
ทางการเงิน เพื&อวิเคราะห์
-ความเหมาะสมของเงินลงทุน
-ต้ นทุนของปั จจัยคงทน(ค่ าเสื&อมราคา
-การคํานวณภาษี
-การอ่ านผลได้ จากการประกอบการทางบัญชี
-การตัดสินใจเกี&ยวกับการประกันภัย

การประยุกต์ คณิตศาสตร์ และสถิติ
เพือ การจัดการทรั พยากรการผลิตเชิงธุรกิจ

ธุรกิจ : กิจกรรม
ปัจจัยการผลิต

ธุรกิจ หน่ วยงาน/องค์ กร ที&จัดตัง ขึน มาเพื&อดําเนินกิจกรรม
สนองตอบความต้ องการของมนุษย์ ในสังคม โดยมีกาํ ไรเป็ น
ผลตอบแทน

ผู้บริโภค
ความสั มพันธ์ ของ
มนุษย์ กบั ธุรกิจ

ผู้ผลิต

ธุรกิจ คือ การดําเนินกิจกรรมทาง
การผลิ ต (production)
การจําหน่ าย (distribution) และ
การบริ การ (services)

จัดหาปั จจัย(ทรั พยากร)
การผลิต
-ทีดิน
-ทุน
-แรงงาน
-การประกอบการ

สินค้ าและบริการ

ขบวนการผลิต

ผู้บริโภค

16-Apr-15

ปั จจัยการผลิต
ก่อนตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ
ต้ องวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงินลงทุน

ประเภทของทรั พย์ สก่ินอให้เกิดทุน /ทรัพย์สิน
ทรั พย์ สินธุรกิจจะแบ่ งตามสภาพคล่ อง (Liquidation)
-ทรั พย์ สินหมุนเวียน
-ทรั พย์ สินดําเนินการ
-ทรั พย์ สินถาวร
แหล่ งทุน
- ของผู้ประกอบการ
-การกู้ยืม
16-Apr-15

หลักการวิเคราะห์ : วิเคราะห์มูลค่ าของเงินทัง#
-รายรับและ
-รายจ่ายทีเกิดจากการลงทุนในธุรกิจนัน#
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ความคุม้ ค่าของเงินลงทุน

4

อัตราดอกเบีย! : มูลค่ าเงิน

แนวคิดการวิเคราะห์มูลค่าเงิน : ทฤษฏีดอกเบีย
ทฤษฏีดอกเบียเป็ นเครื องมือทีใช้ในการคํานวณหาผลตอบแทนทีจะ
ได้รับในอนาคตจากเงินทีลงทุนในปั จจุบนั
อัตราดอกเบีย!

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ดอกเบี" ยและ
มูลค่าของเงิน
มูลค่าของเงินทีตา่ งกัน
ช่วงเวลา
Why?
1.เกิดความเสี* ยง
2.ค่ าของเงินเปลีย* นตามภาวะเงินเฟ้อ
3.ผู้ให้ ก้ เู สี ยโอกาสการใช้ เงินในปัจจุบัน
16-Apr-15

อัตราดอกเบีย! เป็ นตัวแปรทําให้ ค่าของเงินเปลีย* นแปลงไปตามกาลเวลา มี 2 รู ปแบบ

1. อัตราดอกเบีย! เชิงเดีย* ว (Simple Interest Rate.)

การลงทุน

ผลตอบแทนทีเกิดขึ" นในแต่ละ

ดอกเบี" ยทีคิดเป็ นค่าตอบแทนจากยอดเงินต้นยอดแรกสุดเท่านั"น โดยยอดดอกเบี" ยจ่าย
จะเท่ากันตลอดงวดการฝากเงินนั"น
ถ้ าให้ P = เงินต้ นยอดแรก
I = จํานวนดอกเบีย
i = อัตราดอกเบีย
S = ยอดเงินรวม
I = P*i*t
S = P+I

2.อัตราดอกเบีย! ทบต้ น (Compound Interest Rate.)
อัตราดอกเบีย ( Interest ) คือเงิน
ค่ าตอบแทนที&ผ้ ูให้ ก้ ูยืม ควรได้ รับ
เสมือนเป็ นค่ าใช้ บริการจากเงินที&ให้ ก้ ูยืม
7

คือดอกเบี" ยทีกลายมาเป็ นเงินต้นเมือมีการกูย้ ืมติดต่อกันหลายงวดโดยไม่มีการชําระ
ดอกเบี" ยระหว่างงวด
(ประโยชน์ ธ.ใช้เป็ นกลยุทธ์ในการระดมเงินออม ปชช.ใช้วิเคราะห์หาทางเลือก)
16-Apr-15
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มูลค่ าของเงิน : เวลา

Effective Interest Rate. (EIR)

EIR

ความหมาย : เงินทีม* อี ยู่ในมือปัจจุบันจะมีค่ามากว่ าเงินจํานวนดังกล่ าว
ทีจ* ะเกิดขึน! ในอนาคต

การหาอัตราดอกเบีย! ทีไ* ด้ รับจริงในรอบปี จากการฝากเงินทีค* ดิ ดอกเบีย!

แบบทบต้ น

ประโยชน์ : เพือ* ใช้ เปรียบเทียบการใช้ เงินระหว่ างในปัจจุบันกับอนาคต
เพือ* ให้ ร้ ู ถึงผลตอบแทนทีจ* ะเกิดขึน! ใน อนาคตว่ าคุ้มค่ ากับเงินทีล* งทุนไปหรือไม่

สมการอัตราดอกเบีย! แท้ จริง :
EIR = [(1+i/m)]nm - 1
EIR = อัตราดอกเบี" ยทีแท้จริง
i = อัตราดอกเบี" ยต่อปี
m = จํานวนครั"งทีจา่ ยดอกเบี" ยต่อปี
n = จํานวนปี (ระยะเวลาทีค* รบกําหนดจ่ายดอกเบี" ย)
16-Apr-15

วิธีการปรับค่ าเงิน
-ปัจจุบัน สู่ อนาคต
-อนาตค เป็ นปัจจุบัน
9

จากสมการการหาค่ าเงินในอนาคต = P(1+i )1 , P(1+i )2 , P(1+i )3 ... P(1+i )n

จากสมการคณิตศาสตร์ ดอกเบีย ทบต้ น

Fn =
Po ( 1+i )n
Fn = กระแสเงินสด ณ.ปี ที* n
Po = กระแสเงินสด ณ. ปี ปัจจุบัน
i = อัตราดอกเบีย!
หลักการคิดมูลค่ าอนาคตคือ การคิดดอกเบีย ทบต้ น เริ&มต้ นด้ วยจํานวนเงินปั จจุบัน
n = จํานวนปี
แล้ วค่ อยๆเพิ&มขึน ด้ วย ดอกเบีย ทําให้ จาํ นวนเงินรวมในอนาคตเพิ&มขึน
ในการคํานวณหามูลค่ าอนาคตสามารถคูณด้ วย FVFหรือ CVF
FVFi%,n = ( 1+i )n

ให้ P = ปริมาณเงินฝาก
i = อัตราดอกเบี" ยเงินฝากต่อปี
ฝาก 1 ปี จะได้รบั เงินฝาก+ดอกเบี" ยเงินฝาก
= P+Pi = P(1+i)
ถ้าฝากต่ออีก 1 ปี จะได้ดอกเบี" ย
= P(1+i) * i
รวมกับเงินต้น P(1+i) จะได้
= P(1+i) + P(1+i) * i
= P(1+i) (1+i )
= P(1+i )2

16-Apr-15

10

มูลคาเงิ
่ นอนาคต : FUTURE VALUE

สมการคณิตศาสตร์ ทางการเงิน

ถ้ าฝากต่ อ ปี ที* 3, 4,…n
จะได้ เงิน
=

16-Apr-15

P(1+i )3 , P(1+i )4 , ... P(1+i )n
11

16-Apr-15
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มูลค่ าเงินปั จจุบนั : PRESENT VALUE
จากสมการ Fn =
Po =

-มูลค่ าผลตอบแทนปั จจุบนั สุทธิ เป็ นบวก หรื อมากกว่ า
ศูนย์ โครงการนัน คุ้มค่ าเหมะที&จะลงทุน

Po ( 1+i )n
Fn
( 1+i )n

Po = Fn / ( 1+i )n
Fn = กระแสเงินสด ณ.ปี ที& n
Po = กระแสเงินสด ณ. ปี ปั จจุบัน
i = อัตราดอกเบีย
n = จํานวนปี
ในการคํานวณหามูลค่ าอนาคตสามารถคูณด้ วย PVF
PVFi%,n
= 1 / ( 1+1 )n = 1 / FVFi%,n
16-Apr-15

O.K we have profit
13
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ค่ าเสื* อมราคา
ความหมาย
“การสูญเสียค่าของของสินทรัพย์ เนืองจากการใช้งาน เพือเตรียมการ
ในการเปลียนแทนสินทรัพย์น"นั เมือหมดอายุการใช้งาน”

การคํานวณ เพื&อหาค่ าใช้ จ่ายปั จจัยการผลิตที&มีอายุการใช้ งานมากว่ าหนึ&ง
ปี : ค่ าเสื&อมเป็ นการสะท้ อนต้ นทุนการผลิต ในทางบัญชีจะนําต้ นทุนส่ วนนี 
เป็ นค่ าใช้ จ่ายในแต่ ละรอบบัญชีเพิ&อคํานวณหากําไรก่ อนภาษี

ตัวแปรที&ใช้ ในการคํานวณ
1.ราคาทุนของสินค้ า
2.อายุการใช้ งาน
3.มูลค่ าซาก
4.จํานวนผลผลิตทัง สิน
5.ผลผลิตที&ผลิตได้ แต่ ละ
งวด
2, 3 และ 4 จะประมาณ
การโดยวิศวกร /
ผู้ชาํ นาญการ

วิธีการคํานวณค่ าเสื&อมราคา
1. แบบเส้ นตรง
2. แบบอัตราเร่ ง :
-ยอดลดลงทวีคูณ
- ผลรวมจํานวนปี
- เพื&อลดต้ นทุน
3. ตามจํานวนผลผลิต

16-Apr-15

ความสั มพันธ์ ของตัวแปร

D = OC - SV
N

แนวคิด :ปี แรกๆของการใช้งานทรัพย์สิน

D = Depreciation
OC = Original Cost
SV = Salvage Value
N = Number of Year

ใหม่ยอ่ มมีประสิ ทธิภาพมากกว่าการใช้
งานในปี ท้าย
การคํานวณค่ าเสื* อมราคา จะคิดเป็ นสองเท่ า
ของสั นตรง โดย
๑.
คํานวณหาอัตราค่ าเสื* อม : R
๒.
นํา R คูณกับมูลค่ าทรัพย์ สินคงเหลือ

16

D = Depreciation
OC = Original Cost
A = ค่ าเสื* อมราคาสะสม
R = อัตราค่ าเสื* อม

ความสั มพันธ์ ของตัวแปร
D = (OC- A) * R
16-Apr-15
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16-Apr-15
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Modified Accelerated Cost Recovery System

แนวคิด :ทรัพย์สินที#มีอายุเหลือใช้งานนานกว่าย่อมมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าทรัพย์สินที#มีอายุการใช้
งานเหลือน้อยกว่า

ความสั มพันธ์ ของตัวแปร
D = (OC- SV) * (N-N’)

∑N

D = Depreciation
OC = Original Cost

วิธีอัตราเร่ งเพื&อลด
ต้ นทุน MACRS

SV = ค่ าซาก
N =อายุการใช้ งาน
N ` =ปี ก่ อนหน้ าที*คาํ นวณ ค่ า
เสื* อม

(Modified
Accelerated Cost
Recovery System )

∑N

16-Apr-15

= ผลรวมจํานวนปี
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ปี ที*

3 ปี

5 ปี

7 ปี

10ปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

33.30%
44.40
14.8
7.5

20.00%
32.00
19.20
11.50
11.50
5.80

14.30%
24.50
17.50
12.50
8.90
8.90
8.90
4.50

10.00%
18.00
14.40
11.50
9.20
7.40
6.60
6.60
6.60
6.60
3.10

16-Apr-15
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100.00%

100.00%

100.00%

16-Apr-15
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ความสั มพันธ์ ของตัวแปร

D = OC-SV * Xi
TP

D = Depreciation
OC = Original Cost
SV = Salvage Value
TP = Total Product
Xi = Output / year

∑ X1….xi = TP
16-Apr-15
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100.00%

งบการเงิน คือรายงานสรุป ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ประโยชน์ ใช้ เป็ นเครื องมือวัดผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง
การอ่ านงบการเงิน โดยการนําข้ อมูลทาง
การเงินที&ต้องการพิจารณามาเปรี ยบเทียบกัน
ว่ ามีสัดส่ วนต่ อกันเท่ าไร
รู ปอัตราส่ วน มีหน่ วยเป็ นเท่ าหรื อเป็ นร้ อย
ละ
การแสดงงบการเงิน แสดง 3 งบดังนี #
1. งบดุล (Balance Sheet)
2. งบกําไร ขาดทุน (Income Statement )
3. งบกระแสเงินสด ( Cash Flow Statement )

คืองบสรุ ปฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ.เวลาใดเวลาหนึ*ง ประกอบด้ วย สิ นทรัพย์ หนีส! ิ น
และส่ วนของเจ้ าของ
ทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สินหมุนเวียน

บาท

หนีส! ิ น
หนีส! ิ นรวม

-เงินสด

-หนีร! ะยะสั! น

-ลูกหนี!
-ส/ค คงเหลือ
-ค่ าใช้ จ่ายล่ วงหน้ า

-หนีร! ะยะปานกลาง
-หนีร! ะยะยาว

ทรัพย์ สินดําเนินงาน

บาท

ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของ

-เครื*องจักรอุปกรณ์

ทรัพย์ สินถาวร
-ที*ดนิ ,สิ* งก่ อสร้ าง

16-Apr-15
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รวมทรัพย์ สินทั!งสิ!น
16-Apr-15

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของและหนีร! วม

24

งบกําไรขาดทุน ( Income Statement )

งบดุล : อัตราส่ วนทางการเงิน

1.อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio ) ใช้ วัด
ความสามารถในการชําระหนีร ะยะสัน = ทรั พย์ สินหมุนเวียน
หนีส ินหมุนเวียน(หนีร ะยะสัน )
อัตราที&เหมาะสม 2.5 เท่ า (หนังสือ 2 เท่า)
2. อัตราส่ วนแห่ งหนี  ( Debt Ratio ) ใช้ วัดความสามารถในการ
ก่ อหนี 
=
หนีส ินรวม
=
1
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
=
หนีส ินรวม
=
0.5
ทรั พย์ สินรวม
16-Apr-15
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รายรับ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า/บริการ
รายได้ อนื* ๆ

บาท

รายจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตสิ นค้ าB
-ค่ าใช้ จ่ายในปัจจัยการผลิต
-ค่ าใช้ จ่ายอืน* ๆ
-ค่ าเสื* อมราคาเครื*องจักรอุปกรณ์
กําไรก่ อนภาษีC=A-B
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อัตราส่วนกําไรขันต้
# น = กําไรขัน ต้ น
( profit margin)
ยอดขาย
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อยอดขาย = กําไรสุทธิ
(return to sale)
ยอดขาย

กําไร/ขาดทุนสุ ทธิ

รายจ่ ายรวม

16-Apr-15

16-Apr-15

บาท

ค่ าภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล=C*20%

รายรับรวมA

งบกําไรขาดทุน คืองบทีแสดงผลการดําเนินธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง
1. รายได้
2. รายจ่าย
3. กําไร / ขาดทุนสุทธิ
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ภาษี ( TAX )
ความหมาย :

•ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เป็ นภาษี
ทางตรงจัดเก็บตามความสามารถในการ
เสี ยภาษีโดยใช้ รายได้ เป็ นฐานในการ
คํานวณ อัตราภาษีเป็ นแบบก้ าวหน้ าโดย
ยอมให้ หักค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่ อนบาง
ความหมาย
ประเภทได้

1. ในลักษณะของการบังคับจัดเก็บ
2. ในการเคลื&อนย้ ายทรั พยากรระหว่ างภาคเอกชนสู่ภาครัฐฯ
การจัดเก็บภาษีในประเทศไทย
1. ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
3. ภาษีมูลค่ าเพิม* และภาษีธุรกิจเฉพาะ
4 .ภาษีประเภทอืน*

16-Apr-15
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เงินได้ พงึ ประเมินตามรัษฎากรมี 8 ประเภท
1.เงินได้ ตามมาตรา 40 (1) ค่ าจ้ าง เบีย! เลีย! ง โบนัส
2.เงินได้ ตามมาตรา 40 (2) เงินประจําตําแหน่ ง นายหน้ า
ค่ าธรรมเนียม เบีย! ประชุ ม
3.เงินได้ ตามมาตรา 40 (3) ค่ ากูดวิลล์ ลิขสิ ทธิz เงินได้ รายปี
ตามพินัยกรรม
4.เงินได้ ตามมาตรา 40 (4) ดอกเบีย! เงินปันผล
5.เงินได้ ตามมาตรา 40 (5) การให้ เช่ าทรัพย์ สิน
6.เงินได้ ตามมาตรา 40 (6) เงินได้ จากวิชาชีพอิสระ
7.เงินได้ ตามมาตรา 40 (7) เงินได้ จากการรับเหมา
8.เงินได้ ตามมาตรา 40 (8) เงินได้ จากการขาย
อสั งหาริมทรัพย์ มรดก

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

30

การหักค่ าใช้ จ่าย
1.เงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (2) 40% แต่ ไม่ เกิน 60,000
2.เงินได้ ตามมาตรา 40(3) หักค่ าใช้ จ่ายไม่ ได้ ยกเว้ นค่ าแห่ งลิขสิทธิN หักได้ 40% ไม่
เกิน 60,000
3.เงินได้ ตามมาตรา 40(4) หักค่ าใช้ จ่ายไม่ ได้
4.เงินได้ ตามมาตรา 40(5) เป็ นเงินได้ จากการให้ เช่ าทรั พย์ สนิ หักค่ าใช้ จ่ายได้ ดังนี 
บ้ าน โรงเรื อน สิ&งปลูกสร้ าง ยานพาหนะ 30% ท/สอื&น 10%
ที&ดนิ เกษตรกรรม 20% ที&ดนิ ไม่ ใช่ เกษตรกรรม 15%
5. เงินได้ ตามมาตรา 40(6) (7) และ (8) จะมีต้นทุนรวมอยู่ในรายได้ อยู่มาก การหัก
ค่ าใช้ จ่ายทํา
1. หักตามจริงตามหลักฐานเอกสาร
2. เหมาหักดังนี 
6. เงินได้ ตามมาตรา 40(6) ประกอบโรคศิลป 60% อิสระอื&น 30%
7. เงินได้ ตามมาตรา 40(7) 70%
8. เงินได้ ตามมาตรา 40(8)ตามกฏษฏีกา ฉบับที& 11
16-Apr-15
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การหักค่ าลดหย่ อน
1.การหักค่ าลดหย่ อนส่ วนบุคคล
-ผู้มีเงินได้
30,000 บาท
-คู่สมรสผู้มีรายได้ 30,000 บาท
-บุตรผู้มีเงินได้ คนละ 15,000 / 17,000 บ
2.การหักค่ าลดหย่ อนตามรายการ
-เบีย ประกันชีวติ
-เงินสะสมที&จ่ายเข้ ากองทุนสํารองเลีย งชีพ
-ดอกเบีย เงินกู้ยืมเพื&อซือ เช่ าซือ หรื อสร้ างอาคารที&อยู่อาศัย
-เงินสมทบที&ผ้ ูประกันตนจ่ ายเข้ ากองทุนประกันสังคม
-เงินบริจาค
16-Apr-15

แบบแสดงรายการทีใ* ช้
Taxable Income (baht)
ใช้ ยนื* กรณี

ชื*อแบบ
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ภ.ง.ด. 93
ภ.ง.ด. 94

กําหนดเวลายืน*

มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษี
ถัดไป
มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที#
มกราคม - มีนาคม ของปี ภาษี
1ม.40(1) ประเภทเดียว
ถัดไป
ก่อนถึงกําหนดเวลาการยืน# แบบ
มีเงินได้ขอชําระภาษีล่วงหน้า
ตามปกติ
ยืน# ครึ# งปี สําหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมิน กรกฎาคม - กันยายน ของปี ภาษี
เฉพาะประเภทที# 5,6,7 และ 8
นัPน

มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท

16-Apr-15
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ภาษีมูลค่าเพิ#ม

Marginal Taxable Income
tax Rate(%)year 2556
(baht)

0 - 150,000 (2551
onwards)
150,001 - 300,000

150,000

Except

150,000

5

300,001 - 500,000
500,001 - 750,000
750,001 -1,000,000
1,000,001- 2,000,000
2,000,001 – 3,000,000

200,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000

10
15
20
25
30

4,000,001 and over

35

การคํานวณภาษีมูลค่ าเพิ&ม

1 มกราคม 2535 ประเทศไทย เริ&มใช้ ภาษีมูลค่ าเพิ&ม
ความหมาย : ภาษีมูลค่ าเพิ&มเป็ นภาษีท& ปี ระเมินจากการ
ขายสินค้ าและบริการ
ผู้มีหน้ าที&เสียภาษี ประกอบด้ วย ภาษีมูลค่ าเพิ&ม

ผู้ผลิต ผู้ขายส่ ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้ บริการ
ผู้นําเข้ า ไม่ ว่าจะประกอบการในรู ปบุคคลธรรมดา
คณะบุคคล ห้ างหุ้นส่ วน บริษัท องค์ กรของรัฐฯ
หรื อนิตบิ ุคคล
16-Apr-15
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35

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ&มต้ องคํานวณหา
ภาษีมูลค่ าเพิ&มที&ต้องชําระ / หรื อมีสิทธิNได้ รับคืนเป็ นรายเดือน
เดือนละ 1 ครั ง ตามประเภทการจดทะเบียน
1. จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่ าเพิ&มอัตรา ร้ อยละ 7 การคํานวณ
ภาษีท& ตี ้ องชําระรายเดือน :
ภาษีมูลค่ าเพิ&ม = ภาษีขาย - ภาษีซือ

16-Apr-15
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ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล :
งบกําไร-ขาดทุน

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ณ

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล เป็ นภาษีท& จี ัดเก็บจาก
กําไรสุทธิจากการประกอบการของนิตบิ ุคคลทัง
ที&จดทะเบียนในประเทศและจดทะเบียนจาก
ต่ างประเทศในแต่ ละรอบบัญชี
อัตราการจัดเก็บปี 2557จัดเก็บร้ อยละ 20 ของ
กําไรก่ อนหักภาษีเงินได้
16-Apr-15
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รายรับ
รายรับจากการขายสิ นค้า

บาท
รายจ่ าย
บาท
555,000
2,050,000 ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน
17,000
ค่าเสื# อมราคา
38,000
ค่าใช้จ่ายอื#นๆ (610,000)
กําไรก่อนหักภาษี 1,340,000
268,000
ภาษีเงินได้ 20 %
กําไรสุ ทธิ ประจําปี

รายรับทัPงสิP น

2,050,000 รายจ่ายรวมทัPงสืP น

2,050,000

16-Apr-15
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1.เป็ นความร่ วมมือของกลุ่มบุคคลที&มีภยั เหมือนกัน
2.มีวัตถุประสงค์ เพื&อลดความเสียหาย
3.ต้ องมีคนกลาง
ความเสี* ยง:โอกาส / ความเป็ นไป
ประโยชน์ บุคคล ธุรกิจ ประเทศ
ได้ ทจี* ะเกิดความเสี ยหาย รวมทั!ง

ความหมาย ทั&วไปและตามประมวลกฎหมายเพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 861
การประกันภัย คือการอาศัยการกระจายความเสี&ยงโดย
บุคคลที&ต้องการเข้ าร่ วมโครงการต้ องจ่ ายเงินในรู ปของ
เบีย ประกันให้ กับกองทุนกลาง โดยมีบริษัทประกันภัย
เป็ นผู้จัดการกองทุนเมื&อสมาชิกได้ รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ ท& เี อาประกันไว้ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนให้
16-Apr-15

31/12/255 (บาท)

ความไม่ แน่ นอน

ความเสี* ยงภัยทีเ* อาประกันภัยได้
1.มีหน่ วยของการเสี* ยงภัยทีค* ล้ ายคลึงกันจํานวนมาก
2.เป็ นความเสี ยหายทีเ* กิดจากอุบัติเหตุ
3. เป็ นความเสี ยหายทีห* าสาเหตุและประเมินเป็ นตัวเงินได้
4.ไม่ เป็ นความเสี ยหายจากมหันตภัย
5.เป็ นภัยทีผ* ู้เอาประกันภัยเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย
39
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หลักคณิตศาสตร์ &สถิตขิ องการประกันภัย
1.

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Theory of
Probability ) คือโอกาสทีจ
* ะเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์ หนึ*งในอนาคตโดยพิจารณาจาก
ความแน่ นอนของโอกาสทีจ* ะเกิดขึน!

สู ตรที#ใช้

P = a/n
P = ความน่ าจะเป็ น
a = จํานวนเหตุการณ์ ทคี* าดว่ าจะเกิดขึน!
n = จํานวนเหตุการณ์ ทมี* อี ยู่ท!งั หมด

2.กฎจํานวนมาก ( Law of Large
Number ) : จํานวนเหตุการณ์ ที*
เกิดขึน! ยิง* มากขึน! เท่ าไร ผลลัพธ์ ทเี* กิดขึน!
จริงจะยิง* ใกล้ กบั ผลลัพธ์ ทคี* าดการณ์ ไว้ ใช้
ประโยชน์ เพือ* การคํานวณค่ าเบีย!
ประกันภัยแต่ ละประเภท

1.การประกันวินาศภัย
1.1.ประกันอัคคีภย
ั
1.2 ประกันภัยทาง

ทะเล

และขนส่ ง
1.3.ประกันภัยรถยนต์
1.4 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2.การประกันชีวต
ิ
ประเภทการประก ันชีวต
ิ ทีน
 ย
ิ มมี
3 ประเภท
1. ประเภทสามัญ
2. ประเภทอุตสาหกรรม
3. ประเภทหมู่

รู ปแบบพืน ฐานการทําประกันชีวติ :
กําหนดระยะเวลา
2. 2.ตลอดชีพ
3. สะสมทรั พย์
4. เงินรายปี
1.

Any questions ?
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