
999-211คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ใน
ชีวติประจาํวัน
999-211คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ใน
ชีวติประจาํวัน

การประยกุต์คณติศาสตร์และสถติิ

เพื�อการจดัการทรัพยากรการผลติเชิงธุรกจิ

การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถติเิพื#อการจัดการการใช้
ทรัพยากรการผลิตทางธุรกจิ โดยการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์
ทางการเงนิ หลักสถติเิบื �องต้น ความน่าจะเป็นและอัตราส่วน
ทางการเงนิ เพื&อวเิคราะห์

-ความเหมาะสมของเงนิลงทุน
-ต้นทุนของปัจจัยคงทน(ค่าเสื&อมราคา
-การคาํนวณภาษี
-การอ่านผลได้จากการประกอบการทางบญัชี
-การตดัสินใจเกี&ยวกับการประกันภยั

ธุรกจิ หน่วยงาน/องค์กร ที&จัดตั �งขึ �นมาเพื&อดาํเนินกจิกรรม
สนองตอบความต้องการของมนุษย์ในสังคม โดยมีกาํไรเป็น
ผลตอบแทน

ธุรกจิ คือ การดาํเนินกจิกรรมทาง
การผลิต (production) 

การจาํหน่าย (distribution) และ

การบริการ (services) 

ธุรกจิ : กจิกรรม
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จัดหาปัจจัย(ทรัพยากร)
การผลติ

-ที�ดิน                    

-ทนุ                    

-แรงงาน

-การประกอบการ

สินค้าและบริการ

          

 ผู้บริโภค

ขบวนการผลิต

ผู้บริโภค

ผู้ผลติ

ปัจจัยการผลติ

ความสัมพนัธ์ของ
มนุษย์กบัธุรกจิ
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�ปัจจัยการผลิต

ประเภทของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินธุรกจิจะแบ่งตามสภาพคล่อง (Liquidation)

-ทรัพย์สินหมุนเวียน
-ทรัพย์สินดาํเนินการ
-ทรัพย์สินถาวร

แหล่งทุน
- ของผู้ประกอบการ
-การกู้ยืม

ก่อใหเ้กิดทุน /ทรพัยสิ์น

16-Apr-15

ก่อนตดัสนิใจลงทนุในธุรกิจ 

ต้องวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของเงินลงทนุ

หลักการวิเคราะห์ : วิเคราะห์มูลค่าของเงนิทั #ง
-รายรับและ

-รายจ่ายที�เกิดจากการลงทนุในธรุกิจนั #น

ความคุม้คา่ของเงินลงทุน
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 อตัราดอกเบี!ย                                          การลงทุน

มูลค่าของเงินที�ตา่งกนั                      ผลตอบแทนที�เกิดขึ" นในแตล่ะ
ช่วงเวลา

Why?
1.เกดิความเสี*ยง
2.ค่าของเงนิเปลี*ยนตามภาวะเงินเฟ้อ
3.ผู้ให้กู้เสียโอกาสการใช้เงนิในปัจจุบัน

อัตราดอกเบี �ย ( Interest )  คือเงนิ
ค่าตอบแทนที&ผู้ให้กู้ยืม ควรได้รับ
เสมือนเป็นค่าใช้บริการจากเงนิที&ให้กู้ยืม

ความสมัพนัธ์
ระหว่าง

ดอกเบี" ยและ
มูลค่าของเงิน

ทฤษฏีดอกเบี�ยเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการคาํนวณหาผลตอบแทนที�จะ
ไดรั้บในอนาคตจากเงินที�ลงทุนในปัจจุบนั 

แนวคิดการวเิคราะห์มูลค่าเงิน : ทฤษฏีดอกเบี�ย
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อตัราดอกเบี!ยเป็นตวัแปรทําให้ค่าของเงนิเปลี*ยนแปลงไปตามกาลเวลา มี 2  รูปแบบ

1. อตัราดอกเบี!ยเชิงเดี*ยว (Simple  Interest  Rate.)
ดอกเบี" ยที�คิดเป็นค่าตอบแทนจากยอดเงินตน้ยอดแรกสุดเท่านั"น โดยยอดดอกเบี" ยจา่ย
จะเท่ากนัตลอดงวดการฝากเงินนั"น
ถ้าให้ P  =  เงนิต้นยอดแรก I   = จาํนวนดอกเบี �ย

i   =  อัตราดอกเบี �ย S  =  ยอดเงนิรวม
I  =  P*i*t

S  =  P+I

2.อตัราดอกเบี!ยทบต้น (Compound Interest  Rate.)
คือดอกเบี" ยที�กลายมาเป็นเงินตน้เมื�อมีการกูย้ืมติดตอ่กนัหลายงวดโดยไม่มีการชาํระ
ดอกเบี" ยระหว่างงวด
(ประโยชน ์ ธ.ใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการระดมเงินออม  ปชช.ใชวิ้เคราะห์หาทางเลือก)

อตัราดอกเบี!ย : มูลค่าเงนิ
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 EIR การหาอตัราดอกเบี!ยที*ได้รับจริงในรอบปีจากการฝากเงินที*คดิดอกเบี!ย
แบบทบต้น

Effective Interest  Rate.  (EIR)

สมการอตัราดอกเบี!ยแท้จริง :
EIR   =  [(1+i/m)]nm - 1

EIR   = อตัราดอกเบี" ยที�แทจ้ริง
i       =  อตัราดอกเบี" ยตอ่ปี
m      =  จาํนวนครั"งที�จา่ยดอกเบี" ยตอ่ปี
n       =   จาํนวนปี(ระยะเวลาที*ครบกาํหนดจา่ยดอกเบี" ย)
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มูลค่าของเงิน  : เวลามูลค่าของเงิน  : เวลา

ความหมาย : เงนิที*มอียู่ในมือปัจจุบันจะมค่ีามากว่าเงินจํานวนดังกล่าว
ที*จะเกดิขึ!นในอนาคต

ประโยชน์ : เพื*อใช้เปรียบเทยีบการใช้เงนิระหว่างในปัจจุบันกบัอนาคต  
เพื*อให้รู้ถึงผลตอบแทนที*จะเกดิขึ!นใน อนาคตว่าคุ้มค่ากบัเงินที*ลงทุนไปหรือไม่

วธีิการปรับค่าเงนิ

-ปัจจุบัน   สู่อนาคต

-อนาตค   เป็นปัจจุบัน
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จากสมการคณิตศาสตร์ดอกเบี �ยทบต้น
ให้ P  = ปริมาณเงนิฝาก

i   = อตัราดอกเบี" ยเงินฝากตอ่ปี
ฝาก 1 ปี จะไดร้บัเงินฝาก+ดอกเบี" ยเงินฝาก = P+Pi  = P(1+i)  
ถา้ฝากตอ่อีก 1  ปี จะไดด้อกเบี" ย = P(1+i) * i
รวมกบัเงินตน้ P(1+i)  จะได้ = P(1+i) + P(1+i) * i

= P(1+i) (1+i )
= P(1+i )2

สมการคณติศาสตร์ทางการเงนิสมการคณติศาสตร์ทางการเงนิ

ถ้าฝากต่อ ปีที* 3,  4,…n 
จะได้เงนิ = P(1+i )3 ,   P(1+i )4 , ... P(1+i )n
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มลูคา่เงนิอนาคต  :  FUTURE  VALUE

หลักการคดิมูลค่าอนาคตคือ การคดิดอกเบี �ยทบต้น เริ&มต้นด้วยจาํนวนเงนิปัจจุบัน
แล้วค่อยๆเพิ&มขึ �นด้วย ดอกเบี �ย ทาํให้จาํนวนเงนิรวมในอนาคตเพิ&มขึ �น

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

Fn =           Po ( 1+i )n

Fn =     กระแสเงนิสด ณ.ปีที* n
Po =     กระแสเงนิสด ณ. ปีปัจจุบัน
i        =     อตัราดอกเบี!ย

n       =     จํานวนปี
ในการคาํนวณหามูลค่าอนาคตสามารถคูณด้วย FVFหรือ CVF

FVFi%,n   = ( 1+i )n
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มูลค่าเงนิปัจจุบนั : PRESENT  VALUE

จากสมการ Fn =           Po ( 1+i )n

Po =          Fn

( 1+i )n

Po =      Fn / ( 1+i )n

Fn =     กระแสเงนิสด ณ.ปีที& n
Po =     กระแสเงนิสด ณ. ปีปัจจุบัน
i        =     อัตราดอกเบี �ย
n       =     จาํนวนปี

ในการคาํนวณหามูลค่าอนาคตสามารถคูณด้วย PVF
PVFi%,n =  1 / ( 1+1 )n     =  1 / FVFi%,n 16-Apr-15 14

�-มูลค่าผลตอบแทนปัจจุบนัสุทธิ เป็นบวก หรือมากกว่า
ศูนย์ โครงการนั�นคุ้มค่าเหมะที&จะลงทุน

O.K  we  have  profit

�ความหมาย

“ การสูญเสียค่าของของสินทรพัย์ เนื�องจากการใชง้าน เพื�อเตรยีมการ
ในการเปลี�ยนแทนสินทรพัยน์ั"นเมื�อหมดอายุการใชง้าน”

 การคาํนวณ เพื&อหาค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตที&มีอายุการใช้งานมากว่าหนึ&ง
ปี: ค่าเสื&อมเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิต ในทางบัญชีจะนําต้นทุนส่วนนี �
เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชีเพิ&อคาํนวณหากาํไรก่อนภาษี

ค่าเสื*อมราคา
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ตวัแปรที&ใช้ในการคาํนวณ
1.ราคาทุนของสินค้า
2.อายุการใช้งาน
3.มูลค่าซาก
4.จาํนวนผลผลิตทั �งสิ �น
5.ผลผลิตที&ผลิตได้แต่ละ
งวด

2, 3 และ 4  จะประมาณ
การโดยวศิวกร / 
ผู้ชาํนาญการ

วธีิการคาํนวณค่าเสื&อมราคา
�1. แบบเส้นตรง

�2. แบบอัตราเร่ง :

-ยอดลดลงทวีคูณ
   - ผลรวมจาํนวนปี

- เพื&อลดต้นทุน
�3. ตามจาํนวนผลผลติ
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ความสัมพนัธ์ของตัวแปรความสัมพนัธ์ของตัวแปร

D  =  OC - SV

N

D    = DepreciationD    = Depreciation

OC = Original Cost

SV  =  Salvage  Value

N    = Number  of  Year
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แนวคดิแนวคดิ :ปีแรกๆของการใชง้านทรัพยสิ์น
ใหม่ยอ่มมีประสิทธิภาพมากกวา่การใช้
งานในปีทา้ย

การคาํนวณค่าเสื*อมราคา จะคดิเป็นสองเท่า
ของสันตรง โดย

๑. คาํนวณหาอตัราค่าเสื*อม :  R
๒. นํา R คูณกบัมูลค่าทรัพย์สินคงเหลอื

ความสัมพนัธ์ของตัวแปร

D  = (OC- A) * R

D    = DepreciationD    = Depreciation

OC = Original Cost
A    =  ค่าเสื*อมราคาสะสม

R   = อตัราค่าเสื*อม
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แนวคดิ :ทรัพยสิ์นที#มีอายเุหลือใชง้านนานกวา่ยอ่มมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ทรัพยสิ์นที#มีอายกุารใช้
งานเหลือนอ้ยกวา่

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร

D  = (OC- SV)  *   (N-N’)

∑∑∑∑N

D    = DepreciationD    = Depreciation

OC = Original Cost
SV    =  ค่าซาก

N =อายุการใช้งาน

N ` =ปีก่อนหน้าที*คาํนวณ ค่า
เสื*อม

∑∑∑∑N =  ผลรวมจํานวนปี 16-Apr-15 20

วธีิอัตราเร่งเพื&อลด
ต้นทนุ MACRS

(Modified  
Accelerated  Cost  
Recovery  System )

Modified  Accelerated  Cost  Recovery  System 
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ปีที* 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

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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ความสัมพนัธ์ของตัวแปรความสัมพนัธ์ของตัวแปร

D = OC-SV *  Xi

TP

D    = DepreciationD    = Depreciation

OC = Original Cost

SV  = Salvage  Value

TP   = Total  Product

Xi     = Output / year
∑∑∑∑ X1….xi = TP
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งบการเงนิ คือรายงานสรุป ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ประโยชน์ ใช้เป็นเครื�องมือวดัผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง

การอ่านงบการเงนิ โดยการนําข้อมูลทาง
การเงนิที&ต้องการพจิารณามาเปรียบเทยีบกัน
ว่ามีสัดส่วนต่อกันเท่าไร

รูปอัตราส่วน มีหน่วยเป็นเท่าหรือเป็นร้อย
ละ

การแสดงงบการเงิน แสดง 3 งบดงันี #
1. งบดลุ (Balance  Sheet)
2. งบกําไร ขาดทนุ (Income  Statement )
3. งบกระแสเงินสด ( Cash  Flow  Statement ) 
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คอืงบสรุปฐานะทางการเงนิของธุรกจิ ณ.เวลาใดเวลาหนึ*ง  ประกอบด้วย  สินทรัพย์    หนี!สิน 
และส่วนของเจ้าของ

ทรัพย์สิน บาท หนี!สิน บาท

ทรัพย์สินหมุนเวยีน

   -เงนิสด

    -ลูกหนี!

    -ส/ค  คงเหลอื

    -ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ทรัพย์สินดาํเนินงาน
   -เครื*องจักรอุปกรณ์

ทรัพย์สินถาวร
   -ที*ดนิ  ,สิ*งก่อสร้าง

หนี!สินรวม

   -หนี!ระยะสั!น

    -หนี!ระยะปานกลาง

    -หนี!ระยะยาว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

รวมทรัพย์สินทั!งสิ!น รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของและหนี!รวม
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งบดุล :   อัตราส่วนทางการเงนิ

1.อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน (Current  Ratio )  ใช้วัด
ความสามารถในการชาํระหนี �ระยะสั �น = ทรัพย์สินหมุนเวียน

หนี �สินหมุนเวียน(หนี �ระยะสั �น)

อัตราที&เหมาะสม 2.5  เท่า (หนังสือ 2  เท่า)

2. อัตราส่วนแห่งหนี � ( Debt  Ratio )   ใช้วัดความสามารถในการ
ก่อหนี � = หนี �สินรวม = 1

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

= หนี �สินรวม = 0.5

ทรัพย์สินรวม 16-Apr-15 26

งบกาํไรขาดทุน ( Income  Statement )

�งบกําไรขาดทนุ      คืองบที�แสดงผลการดําเนินธรุกิจ
ในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง

1. รายได้

2. รายจา่ย

3.  กําไร / ขาดทนุสทุธิ
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รายรับ บาท รายจ่าย บาท

รายได้จากการขายสินค้า/บริการ

รายได้อื*นๆ

ค่าใช้จ่ายในการผลติสินค้าB
   -ค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลติ

   -ค่าใช้จ่ายอื*นๆ

   -ค่าเสื*อมราคาเครื*องจักรอุปกรณ์

กาํไรก่อนภาษีC=A-B

ค่าภาษีเงนิได้นิตบุิคคล=C*20%

กาํไร/ขาดทุนสุทธิ

รายรับรวมA รายจ่ายรวม
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�อตัราสว่นกําไรขั #นต้น = กาํไรขั �นต้น

( profit  margin)                   ยอดขาย

�อัตราส่วนผลตอบแทนต่อยอดขาย =  กาํไรสุทธิ

(return  to  sale)                                     ยอดขาย
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ภาษี ( TAX )ภาษี ( TAX )

ความหมาย :  
1. ในลักษณะของการบงัคับจัดเกบ็

2. ในการเคลื&อนย้ายทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนสู่ภาครัฐฯ
การจัดเกบ็ภาษีในประเทศไทย
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีมูลค่าเพิ*มและภาษีธุรกจิเฉพาะ
4 .ภาษีประเภทอื*น
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ภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา

ภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา�ความหมาย

•ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษี
ทางตรงจัดเกบ็ตามความสามารถในการ
เสียภาษโีดยใช้รายได้เป็นฐานในการ
คาํนวณ  อตัราภาษเีป็นแบบก้าวหน้าโดย
ยอมให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนบาง
ประเภทได้

เงนิได้พงึประเมนิตามรัษฎากรม ี 8 ประเภท
1.เงนิได้ตามมาตรา 40 (1)  ค่าจ้าง  เบี!ยเลี!ยง  โบนัส
2.เงนิได้ตามมาตรา 40 (2)  เงนิประจําตําแหน่ง  นายหน้า  
ค่าธรรมเนียม เบี!ยประชุม
3.เงนิได้ตามมาตรา 40 (3)  ค่ากูดวลิล์  ลขิสิทธิz  เงนิได้รายปี
ตามพนัิยกรรม  
4.เงนิได้ตามมาตรา 40 (4)  ดอกเบี!ย  เงนิปันผล
5.เงนิได้ตามมาตรา 40 (5)   การให้เช่าทรัพย์สิน
6.เงนิได้ตามมาตรา 40 (6)   เงนิได้จากวชิาชีพอสิระ
7.เงนิได้ตามมาตรา 40 (7)   เงนิได้จากการรับเหมา
8.เงนิได้ตามมาตรา 40 (8)   เงนิได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์  มรดก
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การหกัค่าใช้จ่ายการหกัค่าใช้จ่าย
1.เงนิได้ตามมาตรา 40(1) และ (2)  40%  แต่ไม่เกนิ 60,000
2.เงนิได้ตามมาตรา 40(3) หักค่าใช้จ่ายไม่ได้  ยกเว้นค่าแห่งลขิสทิธิN  หักได้ 40%  ไม่

เกนิ 60,000
3.เงนิได้ตามมาตรา 40(4) หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
4.เงนิได้ตามมาตรา 40(5) เป็นเงนิได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิหักค่าใช้จ่ายได้ดังนี �
    บ้าน  โรงเรือน สิ&งปลูกสร้าง  ยานพาหนะ    30%  ท/สอื&น 10%
     ที&ดนิเกษตรกรรม  20%      ที&ดนิไม่ใช่เกษตรกรรม  15% 
5. เงนิได้ตามมาตรา 40(6)  (7) และ (8) จะมีต้นทุนรวมอยู่ในรายได้อยู่มาก  การหัก

ค่าใช้จ่ายทาํ
1. หักตามจริงตามหลักฐานเอกสาร
2. เหมาหักดังนี �

6. เงนิได้ตามมาตรา 40(6)  ประกอบโรคศลิป 60% อสิระอื&น  30%
7. เงนิได้ตามมาตรา 40(7)    70%
8. เงนิได้ตามมาตรา 40(8)ตามกฏษฏีกา ฉบับที&  11
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การหกัค่าลดหย่อนการหกัค่าลดหย่อน
1.การหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคล
     -ผู้มีเงนิได้                   30,000 บาท
     -คู่สมรสผู้มีรายได้      30,000 บาท
     -บุตรผู้มีเงนิได้คนละ 15,000 / 17,000 บ
2.การหักค่าลดหย่อนตามรายการ
      -เบี �ยประกันชีวติ
      -เงนิสะสมที&จ่ายเข้ากองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ
      -ดอกเบี �ยเงนิกู้ยืมเพื&อซื �อ  เช่าซื �อ หรือสร้างอาคารที&อยู่อาศัย
      -เงนิสมทบที&ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
      -เงนิบริจาค
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แบบแสดงรายการที*ใช้

ชื*อแบบ 
ใช้ยื*นกรณี กาํหนดเวลายื*น 

ภ.ง.ด. 90 มีเงินไดพึ้งประเมินทุกประเภท 
มกราคม - มีนาคม ของปีภาษี

ถดัไป 

ภ.ง.ด. 91 
มีเฉพาะเงินไดพึ้งประเมินประเภทที# 
1ม.40(1) ประเภทเดียว 

มกราคม - มีนาคม ของปีภาษี
ถดัไป 

ภ.ง.ด. 93 มีเงินไดข้อชาํระภาษีล่วงหนา้ 
ก่อนถึงกาํหนดเวลาการยื#นแบบ

ตามปกติ 

ภ.ง.ด. 94 ยื#นครึ# งปีสาํหรับผูมี้เงินไดพึ้งประเมิน
เฉพาะประเภทที# 5,6,7 และ 8 

กรกฎาคม - กนัยายน ของปีภาษี
นัPน 

Taxable Income (baht)
Marginal Taxable Income 

(baht)
tax Rate(%)year 2556

0 - 150,000 (2551 

onwards)
150,000 Except

150,001 - 300,000 150,000 5

300,001 - 500,000 200,000 10

500,001 - 750,000

750,001 -1,000,000

1,000,001- 2,000,000

2,000,001 – 3,000,000

250,000
250,000

1,000,000
1,000,000

15
20
25
30

4,000,001 and over 35
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ภาษีมูลค่าเพิ&มภาษีมูลค่าเพิ&ม

1 มกราคม 2535 ประเทศไทย เริ&มใช้ภาษีมูลค่าเพิ&ม

ความหมาย : ภาษีมูลค่าเพิ&มเป็นภาษีที&ประเมนิจากการ
ขายสินค้าและบริการ

ผู้มีหน้าที&เสียภาษี ประกอบด้วย

    ผู้ผลิต  ผู้ขายส่ง  ผู้ขายปลีก  ผู้ส่งออก  ผู้ให้บริการ  
ผู้นําเข้า   ไม่ว่าจะประกอบการในรูปบุคคลธรรมดา  
คณะบุคคล  ห้างหุ้นส่วน บริษัท  องค์กรของรัฐฯ 
หรือนิตบุิคคล

ภาษีมูลค่าเพิ#ม
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การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ&มการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ&ม

�ผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ&มต้องคาํนวณหา
ภาษีมูลค่าเพิ&มที&ต้องชาํระ / หรือมีสิทธิNได้รับคืนเป็นรายเดอืน  
เดอืนละ  1  ครั�ง  ตามประเภทการจดทะเบยีน

   1. จดทะเบยีนเสียภาษีมูลค่าเพิ&มอัตรา ร้อยละ 7 การคาํนวณ
ภาษีที&ต้องชาํระรายเดอืน  :                  

                  ภาษีมูลค่าเพิ&ม = ภาษีขาย  - ภาษีซื �อ
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ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลภาษีเงนิได้นิตบุิคคล

�ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล เป็นภาษีที&จัดเกบ็จาก
กาํไรสุทธิจากการประกอบการของนิตบุิคคลทั �ง
ที&จดทะเบยีนในประเทศและจดทะเบยีนจาก
ต่างประเทศในแต่ละรอบบญัชี

�อัตราการจัดเกบ็ปี 2557จัดเกบ็ร้อยละ 20 ของ
กาํไรก่อนหกัภาษีเงนิได้
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ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล : 

                                      งบกําไร-ขาดทนุ 

                                                                          ณ      31/12/255    (บาท)

รายรับ บาท รายจ่าย บาท

รายรับจากการขายสินคา้ 2,050,000 ค่าใชจ่้ายในดาํเนินงาน

ค่าเสื#อมราคา

ค่าใชจ่้ายอื#นๆ (610,000)

กาํไรก่อนหกัภาษี 1,340,000

ภาษีเงินได ้20 %

กาํไรสุทธิประจาํปี

555,000

 17,000

 38,000

268,000

รายรับทัPงสิPน 2,050,000 รายจ่ายรวมทัPงสืPน 2,050,000
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�ความหมาย ทั&วไปและตามประมวลกฎหมายเพ่งและ
พาณิชย์  มาตรา 861

การประกันภยั  คือการอาศัยการกระจายความเสี&ยงโดย
บุคคลที&ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงนิในรูปของ
เบี �ยประกันให้กับกองทุนกลาง โดยมีบริษัทประกันภยั
เป็นผู้จัดการกองทุนเมื&อสมาชิกได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์ที&เอาประกันไว้ บริษัทประกันภยัจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้
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1.เป็นความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที&มีภยัเหมือนกัน

2.มีวัตถุประสงค์เพื&อลดความเสียหาย

3.ต้องมีคนกลาง

ประโยชน์  บุคคล  ธุรกิจ  ประเทศ

ความเสี*ยงภัยที*เอาประกนัภัยได้
1.มีหน่วยของการเสี*ยงภัยที*คล้ายคลงึกนัจํานวนมาก  
2.เป็นความเสียหายที*เกดิจากอุบัติเหตุ
3. เป็นความเสียหายที*หาสาเหตุและประเมินเป็นตัวเงินได้
4.ไม่เป็นความเสียหายจากมหันตภัย
5.เป็นภัยที*ผู้เอาประกนัภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ความเสี*ยง:โอกาส / ความเป็นไป
ได้ที*จะเกดิความเสียหาย รวมทั!ง
ความไม่แน่นอน
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1. ทฤษฎีความน่าจะเป็น  (Theory  of  
Probability ) คอืโอกาสที*จะเกดิเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ*งในอนาคตโดยพจิารณาจาก
ความแน่นอนของโอกาสที*จะเกดิขึ!น  

สูตรที#ใช้

P   =     a / n        
P = ความน่าจะเป็น
a = จํานวนเหตุการณ์ที*คาดว่าจะเกดิขึ!น
n = จํานวนเหตุการณ์ที*มอียู่ทั!งหมด

2.กฎจํานวนมาก ( Law of  Large 
Number ) : จํานวนเหตุการณ์ที*
เกดิขึ!นยิ*งมากขึ!นเท่าไร ผลลพัธ์ที*เกดิขึ!น
จริงจะยิ*งใกล้กบัผลลพัธ์ที*คาดการณ์ไว้ใช้
ประโยชน์  เพื*อการคาํนวณค่าเบี!ย
ประกนัภัยแต่ละประเภท

หลกัคณิตศาสตร์&สถิตขิองการประกนัภัย
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1.การประกันวนิาศภยั
1.1.ประกันอัคคีภยั
1.2 ประกันภยัทาง    ทะเล

และขนส่ง
1.3.ประกันภยัรถยนต์
1.4 ประกันภยัเบด็เตล็ด

2.การประกันชีวติ
ประเภทการประกนัชวีติ   ที�นยิมม ี

3 ประเภท

1. ประเภทสามัญ       
2. ประเภทอุตสาหกรรม  
3. ประเภทหมู่

รูปแบบพื �นฐานการทาํประกันชีวติ : 

1. กาํหนดระยะเวลา    
2. 2.ตลอดชีพ
3. สะสมทรัพย์   
4. เงนิรายปี

Any  questions ?


