
 

สงวนลขิสทิธิ โดย อ.พฒันา ผู้ ริเร่ิมห้อง KING CPA  ผลงานเรียนสดปกต ิ2/2560 ผา่นเกือบ 100% ( ไม่ผา่นเพียงคนเดียว ) 

อัตนัย CIT  3/2560 

ข้อ 2 

บริษัท ก จํากดั เป็นนิติบคุคลจดทะเบียนตามกฏหมายในประเทศไทย จดแจ้งเลม่เดียว ไม่ได้เป็นบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์ ขายวสัดกุ่อสร้าง มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 10,000,000 บาท มีเหตกุารณ์สาํหรับปี 2559 ดงันี ้

1. กิจการมีรายได้จากการขายวัสดกุ่อสร้าง 20,000,000  บาท มีรายได้เงินปันผล  1,200,000 บาท จาก

ธนาคารบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ มีสว่นแบ่งกําไรจากห้างหุ้นสว่นจํากดั ศ.จําแรง 300,000 บาท โดยกิจการถือ

หุ้นในธนาคาร และห้างหุ้นสว่นจํากดัทัง้สองเป็นระยะเวลา 12 เดือน จนถงึวนัที่ได้รับเงินปันผล 

2.กิจการได้บนัทกึค่ารับรอง 100,000 บาท 

3. กิจการได้รับสนบัสนนุจากบริษัทปนูซีเมนต์ไทย จํากดั จํานวน 100,000 บาทซึง่ไม่มีการทําเป็นสญัญาและ

ไม่มีเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

  4.วนัที ่1 มิถนุายน 2559  กิจการทําสญัญาซือ้รถบรรทกุแบบลิสซ่ิง โดยจ่ายค่างวด 50,000 บาทต่อเดือน  

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 3,500 บาท ทําสญัญา 4 ปี    

5. กิจการมีการปรับปรุง( renovate) พืน้กระเบือ้งหินแกรนิตของพืน้ที่ขายสนิค้า เนื่องจากใช้งานมานานแล้ว เป็น

จํานวนเงิน 400,000 บาท กิจการบนัทกึเป็นอาคาร ปรับปรุงเสร็จพร้อมใช้วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559  การ

คํานวณค่าเสือ่มราคาให้ใช้วิธีเส้นตรง 1 ปีมี   360  วนั  

คําถาม 

1) รายได้ใดบ้างที่กิจการต้องนํามารวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีกําไรสทุธิ อธิบายและอ้างข้อกฎหมายประกอบ (5 คะแนน) 

2) กิจการต้องปรับปรุงค่ารับรองหรือไม่ อย่างไร อธิบายและอ้างข้อกฎหมายประกอบ ( 3 คะแนน ) 

3) สาํหรับรายการเช่าซือ้รถบรรทกุแบบลสิซ่ิง กิจการบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือสนิทรัพย์ เท่าไหร่ อธิบายพร้อมยกข้อ

กฏหมาย             ( 3 คะแนน ) 

 4) รายจ่ายค่าปรับปรุงพืน้ กิจการคิดค่าเสือ่มราคาได้หรือไม่  อย่างไร  อธิบายพร้อมยกข้อกฏหมาย  ( 4 คะแนน ) 

5) รายการต่อไปนี ้หกัภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ในอตัราใด อธิบายประกอบ 
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5.1 ) เงินปันผลและส่วนแบ่งกําไร   (3 คะแนน ) 

5.2 ) เงินสนบัสนนุ  (1 คะแนน ) 

5.3) ลสิซ่ิง       (1 คะแนน ) 

……………………………………………………………………………………… 

แนวคําตอบ 

ข้อ 2 

1) รายได้ใดบ้างที่กิจการต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีกําไรสทุธิ อธิบายและอ้างข้อกฎหมายประกอบ  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

-    มาตรา 65 การคํานวณรายได้ให้ใช้เกณฑ์สทิธ์ิ โดยให้นํารายได้ที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด มารวมคํานวณเป็น

รายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  

-   มาตรา 65 ทวิ (10)บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยถือหุ้นในบริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยไม่ถึง 25 % ได้รับยกเว้น

เงินปันผลคร่ึงหนึ่ง โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือน และหลงัจากจ่ายเงินปันผลอีก 3 เดือน 

- พรฎ ฉบบัที่ 10 ( มาตรา 5 ทวิ )เงินสว่นแบ่งกําไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้า จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนํารายได้ไปรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีกําไรสทุธิ ดงันัน้เงินสว่นแบ่งกําไรที่ไม่ใช่จากกิจการร่วมค้า จะต้องนํารายได้ไปรวมคํานวณเพื่อเสีย

ภาษีกําไรสทุธิ 

- มาตรา 39 เงินได้พงึประเมิน หมายรวมถงึประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึง่อาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน    

ตามกรณีดังกล่าว รายได้ที่กิจการต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีกําไรสทุธิได้แก่ 

- รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง (ถือเป็นรายได้ในรอบบัญชี ตามมาตรา 65)    20,000,000 บาท 

- รายได้เงินปันผลจากธนาคาร ( ยกเว้นคร่ึงหนึง่ ตามมาตรา 65 ทวิ (10))                           600,000 บาท 

- สว่นแบ่งกําไรจากห้างหุ้นสว่นจํากดั ศ.จําแรง ( ไม่ยกเว้น ตามพรฎ.ฉบบัที่ 10และม.5 ทวิ )           300,000 บาท 

- สนบัสนนุจากบริษัทปนูซีเมนต์ไทย จํากดั ( ถือเป็นเงินได้พงึประเมิน ตามมาตรา 39 )              100,000 บาท 

                                                               21,000,000 บาท                                            

สรุป รายได้ทีกิ่จการต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีกําไรสทุธิทัง้หมด 21,000,000 บาท        
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2) กิจการต้องปรับปรุงค่ารับรองหรือไม่ อย่างไร อธิบายและอ้างข้อกฎหมายประกอบ  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มาตรา 65 ตรี( 4 ) ค่ารับรองหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากบัจํานวนเท่าที่ต้องจ่าย แต่รวมกนัต้องไม่

เกิน 0.3% ของจํานวนเงินยอดรายได้      หรือยอดขายที่ต้องนํามารวมหรือคํานวณกําไรสทุธิ ก่อนหกัรายจ่ายใดในรอบ

ระยะเวลาบญัชี หรือของจํานวนเงินทนุที่ได้รับชําระแล้วถงึวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชี แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

ทัง้นีร้ายจ่ายที่จะนํามาหักได้จะต้องมีจํานวนสงูสดุไม่เกิน 10 ล้านบาท  

ตามกรณีดงักล่าว รายได้ทัง้หมดของกิจการเท่ากับ 21,000,000 บาท(จากข้อ 1)  และเงินทุนที่ได้รับชําระแล้ว

10,000,000 บาท เม่ือพิจารณาจํานวนสงูสดุของค่ารับรองตามข้อมูลแล้ว จะเท่ากับ 0.3/100 x 21,000,000 = 63,000 

บาท ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถนําค่ารับรองเพียง 63,000 บาทมาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบคุคล สว่นจํานวนที่เกินเท่ากบั 37,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  

สรุป กิจการต้องปรับปรุงค่ารับรองเท่ากบั 37,000 บาท 

  3) สาํหรับรายการเช่าซือ้รถบรรทกุแบบลสิซ่ิง กิจการบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือสนิทรัพย์ เท่าไหร่ อธิบายพร้อมยกข้อ

กฏหมาย              

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

สญัญาเช่าแบบลสิซ่ิง เข้าลกัษณะเป็นการเช่าทรัพย์สนิอย่างหนึง่ การจ่าย ค่าเช่าทรัพย์สนิแบบลสิซ่ิง ถ้าทรัพย์สนิที่เช่า

เป็นทรัพย์สนิที่นํามาใช้ในการประกอบกิจการและมิใช่เป็นการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เฉพาะค่าเช่าทรัพย์สนิดงักลา่วโดยไม่

รวมภาษีซือ้ของค่าเช่าทรัพย์สนินัน้ ถือเป็นรายจ่ายจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ซึง่บริษัทฯ มีสทิธิ นําไปบนัทกึเป็น

รายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ได้จ่ายค่าเช่านัน้ไปจริง ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร  

 ตามกรณีดังกล่าว ค่าเช่าซือ้รถบรรทกุตามสญัญาแบบลสิซ่ิงงวดละ 50,000 บาทต่อเดือน  บริษัทฯ มีสทิธินําไปบนัทกึ

เป็นรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ได้จ่ายค่าเช่านัน้ไปจริงทัง้จํานวน ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวล

รัษฎากร อนึง่สญัญาแบบลีซซ่ิง ถือว่ากรรมสทิธิยงัไม่โอนไปยงัผู้ เช่า ผู้ เช่าจงึไม่มีสทิธิคิดค่าเสือ่มราคาได้ 

ดงันัน้ ค่าเช่าทัง้หมดที่จ่ายไปตามสญัญา( 4 ปี )  = 50,000x12x4  = 2,400,000  บาท 

สว่นภาษีมลูค่าเพิ่ม 3,500 บาท สามารถนําไปเครดิตภาษีขายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6)  

สรุป  รายการเช่าซือ้รถบรรทุกตามสญัญาแบบลซีซ่ิง กิจการสามารถบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายได้ทัง้จํานวน 2,400,000  บาท 

หรือ ปีละ 600,000 บาท 

4) รายจ่ายค่าปรับปรุง( renovate) พืน้กระเบือ้งหินแกรนิต กิจการคิดค่าเสือ่มราคาได้หรือไม่  อย่างไร  อธิบายพร้อมยก

ข้อกฏหมาย   
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หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพืน้ที่อาคาร เป็นการทําให้ดีขึน้ซึง่ทรัพย์สนิ ถือเป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการ

ลงทนุ ก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึง่รอบระยะเวลาบัญชี ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิ ตาม

มาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่มีสทิธินําไปหักเป็นค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2)  อนึง่ 

การหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาต้นทนุดังกล่าวต้องหกัในฐานะเป็นมลูค่าต้นทนุของอาคารถาวรซึง่บริษัทฯ หกัได้ไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของมลูค่าต้นทนุนัน้ ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัที่ 145) พ.ศ. 2527  ให้คิดเฉลีย่ตาม

จํานวนวนั โดยให้คงเหลอืมูลค่าของทรัพย์สนินัน้เป็นจํานวนเงินอย่างน้อย 1 บาท ตามคําสัง่กรมสรรพากรที่ ป. 3/2527 

ตามกรณีดังกล่าว กิจการมีการปรับปรุง( renovate) พืน้กระเบือ้งหินแกรนิตของพืน้ที่ขายสนิค้า เนื่องจากใช้งานมานาน

แล้ว จํานวนเงิน 400,000 บาท กิจการบนัทกึเป็นอาคาร เสร็จพร้อมใช้วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เป็นการทําให้ดีขึน้ซึ่ง

ทรัพย์สนิ (อาคาร ) ถือเป็นรายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ ก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่าหนึง่รอบระยะเวลาบัญชี 

กิจการมีสทิธินําไปหกัเป็นค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาในฐานะเป็นมลูค่าต้นทนุของอาคารถาวรซึง่ หกัได้ไม่เกินร้อยละ 5 

ของมลูค่าต้นทนุนัน้ มีวิธีการคํานวณ ดงันี ้

- มลูค่าปรับปรุง( renovate) พืน้กระเบือ้งหินแกรนิต   จํานวน   400,000 บาท 

- จํานวนวนั ( นบัตัง้แต่วนัที่เสร็จพร้อมใช้งาน )                                     38    วนั 

  การคํานวนค่าเสืม่อราคา     (400,000-1 ) x 38/360 x 5/ 100   =  2,111.10  บาท 

สรุป  รายจ่ายค่าปรับปรุง( renovate) พืน้กระเบือ้งหินแกรนิต กิจการมีสิทธิคิดเสือ่มราคาในฐานะเป็นมูลค่าต้นทนุของ

อาคารถาวรไม่เกินร้อยละ 5   ของมลูค่า 400,000  บาท   =  2,111.10  บาท 

5) รายการต่อไปนี ้หกัภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ในอตัราใด อธิบายประกอบ 

5.1 ) เงินปันผลและส่วนแบ่งกําไร    

5.2 ) เงินสนบัสนนุ   

5.3) ลสิซ่ิง        

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามคําสัง่ ท.ป.4/2528  

- เงินปันผลและสว่นแบ่งกําไร   ตามมาตรา 40 (4 )(ข) ที่ผู้ จ่ายเป็นนิติบคุคลหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล และผู้ รับเป็นนิติ

บคุคล หกัภาษี ณ ที่จ่าย 10 % 

- การให้รางวัล สว่นลด  หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการสง่เสริมการขาย ที่ผู้ รับและผู้ จ่ายเป็นนิติบคุคล หกัภาษี ณ ที่

จ่าย 3 %  ( ยกเว้นผู้ รับท่ีเป็นผู้ซือ้สินค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค หรือ ผู้ประกอบการท่ีนําสินค้าไปใช้ในการประกอบกิจการของตน ) 



 

สงวนลขิสทิธิ โดย อ.พฒันา ผู้ ริเร่ิมห้อง KING CPA  ผลงานเรียนสดปกต ิ2/2560 ผา่นเกือบ 100% ( ไม่ผา่นเพียงคนเดียว ) 

- การให้เช่าทรัพย์สนิ  ตามมาตรา 40 (5 )(ก) ที่ผู้ รับเป็นนิติบุคคล หรือบคุคลธรรมดา และผู้ จ่ายเป็นนิติบุคคล หกัภาษี ณ 

ที่จ่าย 5 %       

ตามกรณีดังกล่าว  หกัภาษี ณ ที่จ่าย ดงันี ้

- เงินปันผล เป็นเงินได้ตามมาตรา40 (4 )(ข) ที่ผู้ จ่าย(ธนาคาร )เป็นนิติบคุคล และผู้ รับเป็นนิติบคุคล หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10 

% ของ 1,200,000 บาท :              1,20,000 x 10 /100    = 120,000 บาท 

- สว่นแบ่งกําไร  เป็นเงินได้ตามมาตรา40 (4 )(ข) ที่ผู้ จ่ายเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล และผู้ รับเป็นนิติบคุคล หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

10 % ของ 300,000 บาท :       300,000 x 10 /100    = 30,000 บาท 

- เงินสนบัสนนุ  เป็นรางวัล สว่นลด หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการสง่เสริมการขาย ที่ผู้ รับและผู้ จ่ายเป็นนิติบคุคล หกั

ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 1 ของ 100,000 บาท :   100,000 x 3 / 100  =  3,000 บาท  

- ลิสซ่ิง ถือเป็นการให้เช่าทรัพย์สนิ ตามมาตรา 40 (5 )(ก) ที่ผู้ รับเป็นนิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา และผู้ จ่ายเป็นนิติบคุคล 

หกัภาษี ณ ที่จ่าย 5 %  ของ 50,000 บาท :    50,000 x 5 / 100   =  2,500 บาท    

สรุป  

- เงินปันผล หกัภาษี ณ ที่จ่าย 10 %  เท่ากบั 120,000 บาท 

- สว่นแบ่งกําไร  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 10 %  เท่ากบั 30,000 บาท 

- เงินสนบัสนนุ  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % เท่ากบั 3,000 บาท 

- ลิสซ่ิง หกัภาษี ณ ที่จ่าย 5 %   เท่ากบั    2,500 บาท       

 

 

 

 

 


