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กฎหมาย 2 ( 3/2561 ) 

ข้อ 3 ให้ ค ำนวณภำษีเงนิได้ นิตบุิคคล                              

บริษทั รุ่งเรือง จ ำกดั                  

รำยได ้ 100,000 
รำยไดอ่ื้น        5,000 
รวมรำยได ้ 105,000 
ค่ำใชจ่้ำย  
หกั ตน้ทุนขำย 70,000 
      ค่ำใชจ่้ำยบริหำร 10,000 
      ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน 5,000 
ก ำไรก่อนภำษ ี 20,000 

 

ทุนจดทะเบียน  150,000 บำท ช ำระแลว้ 120,000 บำท 

ใหป้รับปรุงรำยกำร 25x6 และ แสดงขอ้กฎหมำย รำยกำรดงัต่อไปน้ี.                 

ขอ้ 1 รับเงินปันผลจำกบริษทั จ ำกดั 2,000 บำท บริษทัถือหุน้ในบริษทัท่ีปันผล 20 % 

ขอ้ 2 ค่ำรับรอง 860           บำท 

ขอ้ 3 ตดัจ่ำยหน้ีสูญ 3,000 บำท แต่เป็นหน้ีท่ีขำดอำยคุวำมแลว้ 

ขอ้ 4 บริจำคเงินใหว้ดั 1,000 บำท 

ขอ้ 5 ค่ำเงินส ำรองประกนัภยัสินคำ้ 1,000 บำท 

ขอ้ 6 ค่ำเส่ือมรำคำ 

  อตัรำ รำคำทุน ค่ำเส่ือม 
คอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 25x4 33.33% 6,000 2,000 
โปรแกรม 1 ม.ค. 25x5 33.33% 3,000 1,000 
แม่พิมพ ์ 1 ม.ค. 25x6 50% 1,000 500 

 

ขอ้ 7 จำ้งคนพิกำร 500 บำท 

ขอ้ 8 ส่งพนกังำนเรียนภำษำองักฤษท่ีมหำวทิยำลยัของรัฐบำลแห่งหน่ึง บจ. จ่ำยเงินให ้1,000 บำท  

ขอ้ 9 ซ้ือหนงัสือบริหำรธุรกิจ ไวใ้นหอสมุดของบริษทั รำคำ    800  บำท 

ขอ้ 10 ผลก ำไรขำดทุน(สุทธิ)ก่อนปีปัจจุบนั   

25x1 (5,000) 
25x2 1,000 
25x3 (1,500) 
25x4 (600) 
25x5 1,000 
25x6 500 

 



 

กระบวนการเรียน CPA 2 ปี  ด้วยระบบเรียน Online ลว่งหน้าและทวนหลงัเรียนสด  ไลน์ฝึกปรนยัทกุวนั และฟรีคอร์ดเร่งรัด  

แนวค ำตอบ 

ข้อ 3 

1. เงนิปันผลที่บริษัทได้รับ 2,000 บาท  หลกักฎหมาย 65 ทวิ (10) 

 สรุป เงินปันผลที่บริษัทได้รับ 2,000 บาท ได้รับยกเว้นรายได้ 1,000  บาท ตามมาตรา 65 ทวิ (10) เพราะถือ

หุ้นไมถ่ึง 25%   ดงันัน้จงึต้องปรับปรุงหกัก าไรก่อนภาษีจ านวน  1,000บาท  

2. ค่ารับรองที่บริษัทได้จ่าย 860 บาท หลกักฎหมาย 65 ตรี (4) ค่ารับรอง 

 สรุป คา่รับรองที่บริษัทได้จา่ยไปนัน้ไมเ่ข้าเง่ือนไข 65 ตรี (4) เพราะ บนัทกึคา่ใช้จ่ายเกินไป 500 บาท ตาม

เง่ือนไข65 ตรี (4) ต้องจ่ายคา่รับรองไมเ่กิน 0.3% ของทนุท่ีเรียกช าระแล้วหรือรายได้แล้วแตอ่ยา่งใด สงูกวา่แตต้่องไม่

เกิน 10 ล้านบาท ดงันัน้ 120,000 x0.3 % =360 บาท บริษัทสามารถลงคา่ รับรองรายได้เพยีง 360 บาท ดงันัน้สว่นท่ี

เหลอืต้องปรับปรุงบวกกบัก าไรกอ่นภาษีจ านวน  500บาท  

3.  บริษัทตัดจ่ายหนีสู้ญ 3,000บาท หลกักฎหมาย 65 ทวิ(9) 

 สรุป บริษัทจ่ายหนีส้ญู 3,000บาท ไมเ่ข้าเง่ือนไข 65 ทวิ(9) เพราะเป็นหนีท้ี่ขาดอายคุวามแล้ว ดงันัน้ จึงลงเป็น

คา่ใช้จา่ยของบริษัทไมไ่ด้  ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบัก าไรก่อนภาษีจ านวน  3,000  บาท  

4. บริษัทจ่ายเงนิบริจาคให้วดั 1,000 บาท หลกักฎหมาย 65 ตรี (3) 

 บริษัทจ่ายเงินบริจาคให้วดั  ซึง่หากเป็นองค์การสาธารณะกศุลตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ปี 2505 จะเข้า

เง่ือนไข 65 ตรี (3) โดยคา่การกศุลต้องจา่ยไมเ่กิน 2/102 ของก าไรสทุธิทางภาษี = 20,401.16 x 2/102 = 400 บาท แต่

จ่ายจริงจ านวน 1,000 บาท  ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบัก าไรก่อนภาษีจ านวน  600 บาท 

* การค านวณก าไรสทุธิทางภาษี = 20,000  + 5,801.16 – 5,400 = 20,401.16  บาท  

 5.  บริษัทจ่ายเงนิส ารองเบีย้ประกันภยั 1,000 บาท หลักกฎหมาย 65 ตรี (1) เงนิส ารอง 

 สรุป เงินส ารองคา่ประกนัภยัของบริษัทไมส่ามารถหกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้   ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบัก าไรก่อน

ภาษีจ านวน  1,000 บาท  

6.   บริษัทคดิค่าเสื่อมราคา หลักกฎหมาย 65 ทวิ (2) 

ค านวณใหมด่งันี ้  

             1) คา่เสือ่มราคาคอมพวิเตอร์  =   (6,000-1 )x33.33%  = 1,999.47 บาท  คิดคา่เสือ่มราคาเกินไป  

เทา่กบั 2,000-1,999.47 = 0.53  บาท       

 2) คา่เสือ่มราคาโปรแกรม     = (3,000-1 ) x33.33%  = 999.57 บาท คิดคา่เสือ่มราคาเกินไป  

เทา่กบั 1,000 - 999.57 = 0.43  บาท     
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 3) คา่เสือ่มราคาแมพ่ิมพ์ =     1,000 -1 x20%  = 199.80 บาท คดิคา่เสือ่มราคาเกินไป  เทา่กบั 

500- 199.80  = 301.16  บาท    

  ดงันัน้ต้องปรับปรุงบวกกบัก าไรก่อนภาษีจ านวน  301.16   บาท  

7. ค่าจ้างคนพกิาร   500 บาท บริษัทสามารถน ามาเป็นรายจ่ายหกัได้อีก 1 เทา่ = 500 บาท ไมข่ดัตามมาตรา 65ตรี 

(3)และ (13 ) และตามประกาศจากกรมสรรพากร ดงันัน้จึงต้องปรับปรุงหกัก าไรก่อนภาษีจ านวน  500บาท  

8. บริษัทส่งพนักงานไปเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิยาลยัของรัฐบาลแหง่หนึง่จ่ายเงิน 1,000 บาท บริษัทสามารถน ามา

เป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทได้อีก 1 เทา่ = 1,000 บาท ไมข่ดัตามมาตรา 65ตรี (3)และ (13 )และตามประกาศจาก

กรมสรรพากร ทัง้นีต้้องเป็นการให้พนกังานเป็นการทัว่ไปและก าหนดเป็นระเบียบของบริษัทด้วย   ดงันัน้จงึต้องปรับปรุง

หกัก าไรก่อนภาษีจ านวน  1,000บาท  

 9. บริษัทจ่ายซือ้หนังสือบริหารธุรกิจไว้ในสมุดขอบริษัท 800 บาท บริษัทสามารถน ามาเป็นรายจา่ยหกัได้อกี 1 เทา่ 

= 800 บาท ไมข่ดัตามมาตรา 65ตรี (3)และ (13 )  และตามประกาศกรมสรรพากร เพราะเน้นการให้หบัพนกังานทกุคน  

พนกังานทกุคนสามารถมาหาความรู้เพิม่เตมิได้ในหอสมดุ ดงันัน้จึงต้องปรับปรุงหกัก าไรก่อนภาษีจ านวน  800บาท 

10. ผลก าไรขาดทนุ(สทุธิ)ก่อนปีปัจจบุนั  หลกักฎหมาย 65 ตรี (12) 

       

ปี 25x 0 (5,000) 

ปี 25x 1 1,000 

ปี 25x 2 (1,500) 

ปี 25x 3 (600) 

ปี 25x 4 500 

ปี 25x 5 1,000 

   

                 ผลขาดทนุสทุธิ 5 ปีย้อนหลงัสามารถน ามาใช้ในปี 25x 6 (ปัจจบุนั ) ได้เพียง 2,100 บาท ดงันัน้จงึต้อง

ปรับปรุงหกัก าไรก่อนภาษีจ านวน  2,100บาท 

        สรุปก าไรก่อนภาษีหลงัปรับปรุงรายการเทา่กบั 20,000  + 5,400.96 - 3,300 – 2,100  = 17,549.96  บาท 

เนื่องจากบริษัทเข้าเง่ือนไขเป็นกิจการ SME  กลา่วคือทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วไมเ่กิน 5 ล้านบาท ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลาบญัชี ปี 25x6 และมีรายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการไมเ่กิน 30 ล้านตอ่ปี ได้รับยกเว้นการค านวณภาษี

เงินได้นิติบคุคล 300,000 บาทแรก     บริษัทจึงไมม่ีภาษีทีต้่องช าระ                           

.............................................................................   จบ   ........................................................................ 

 

 


