
 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอย่าง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน ์ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลนล่์วงหนา้  2) ทวนออนไลนห์ลงั

สอนสด  3) ทาํปรนยัทุกวนั    4) เรียนร่งฟรี     Line: cpa.pccenter   www.tuecpa.com โทร. 094-498-9259 

ข้อ 2.      ครัง้ที่ 43 (2/2562 ) 

2.1 บริษัท อโศก จํากดั เช่าที่ดินของบรษัท สขุมุวิท จํากัด เพื่อทําโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 30 

ปี เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายค่าเช่าปีละ 500 ล้านบาท  ค่าเช่าจะเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ10 ทกุๆ 3 ปี ( 20 คะแนน ) 

1) ให้หารายได้รับลว่งหน้าค่าเช่า ค่าเช่า เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลของ บ.สขุมุวิท (คํานวณประกอบ) 

2) ให้หาค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่า เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุุคคล บ.อโศก (คํานวณประกอบ) 

3) บริษัท อโศก จะคํานวณภาษี หกั ณ ที่จ่ายสาํหรับเงินค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า และ ค่าเช่าอย่างไร (คํานวณประกอบ) 

แนวคําตอบ 

1) คํานวณรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า ค่าเช่า เพ่ือเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคลของ บ.สุขุมวิท(ผู้ให้เช่า ) ดงันี ้

              - รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้า      =       6,000,000,000.00    บาท 

- รายได้ค่าเช่ารายปีทัง้หมด ( คํานวณตามตาราง)             =    23,906,136,901.50    บาท 

        รวมค่าเช่าทัง้หมด     =     29,906,136,901.50 บาท 

เฉลีย่ค่าเช่าตามอายสุญัญาเช่า 30 ปี    =          996,871,230.05      บาทต่อปี 

สรุปจะต้องนํารายได้ค่าเช่ามารวมคํานวณกําไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลปีละ 996,871,230.05 บาท

และย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของแต่ละรอบมารวมคํานวณกําไรสทุธิ เพื่อเสยี  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในรอบระยะเวลาบัญชีดงักล่าว ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 วรรคสอง 

( คํานวณตามตาราง) 

ปีท่ี ค่าเช่ารายปี(ช่วงละ3ปี) มลูค่ารวม(คูณ 3) ค่าเช่ารับล่วงหนา้ รวมทั้หงมด 

1 - 3 500,000,000.00 1,500,000,000.00   

4 - 6 550,000,000.00 1,650,000,000.00   

7 - 9 605,000,000.00 1,815,000,000.00   

10 - 12 665,500,000.00 1,996,500,000.00   

13 - 15 732,050,000.00 2,196,150,000.00   

16  -18 805,255,000.00 2,415,765,000.00   

19 - 21 885,780,500.00 2,657,341,500.00   

22 - 24 974,358,550.00 2,923,075,650.00   

25 - 27 1,071,794,405.00 3,215,383,215.00   

28 - 30 1,178,973,845.50 3,536,921,536.50   

 รวมทั้งหมด 23,906,136,901.50 6,000,000,000.00 29,906,136,901.50 

 



 

โดยอ.พฒันา  บุญสุข  ติว CPA ท่ีไดค้รบทุกอย่าง  ทั้งเรียนสด- ปณ- ออนไลน ์ไดรี้ยน 1) เรียนออนไลนล่์วงหนา้  2) ทวนออนไลนห์ลงั

สอนสด  3) ทาํปรนยัทุกวนั    4) เรียนร่งฟรี     Line: cpa.pccenter   www.tuecpa.com โทร. 094-498-9259 

2) คํานวณหาค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่า เพ่ือเสียภาษีเงนิได้นิติบุุคคล บ.อโศก( ผู้เช่า ) ดงันี ้

   - รายจ่ายค่าเช่ารับลว่งหน้า                   =       6,000,000,000.00    บาท 

- รายจ่ายค่าเช่ารายปีทัง้หมด ( คํานวณตามตาราง)                     =    23,906,136,901.50    บาท 

        รวมรายจ่ายค่าเช่าทัง้หมด    =     29,906,136,901.50 บาท 

       เฉลีย่ค่าเช่าตามอายุสญัญาเช่า 30 ปี   =          996,871,230.05      บาทต่อปี 

สรุปจะต้องนํารายจ่ายค่าเช่ามารวมคํานวณกําไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลปีละ 996,871,230.05 บาท

และย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของแต่ละรอบมารวมคํานวณกําไรสทุธิ เพื่อเสยี  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในรอบระยะเวลาบัญชีดงักล่าว ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 วรรคสอง 

3) บริษัท อโศก จาํกัด จะต้องคํานวณภาษี หัก ณ ที่ จ่ายสําหรับเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และค่าเช่า ดงันี ้

ผู้ จ่ายค่าเช่าลว่งหน้าที่เป็นนิติบคุคลมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 5.0 ทกุครัง้ที่มีการจ่าย( เกณฑ์

เงินสด )ตามคําสัง่กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวนัที่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 ตามข้อ 2 (2) (ก)    

วิธีคํานวณ 

- หกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                = 6,000,000,000x 5% 

        = 300,000,000  บาท 

- หกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินค่าเช่ารายปี  = 500,000,000x5% 

      = 25,000,000 บาท 

 บริษัท อโศก จํากดั จะต้องย่ืนแบบ และนําสง่ภาษีเงินได้นิติบคุคล หกั ณ ที่จ่าย โดยใช้แบบภ.ง.ด.53 ภายในวนัที่ 7 ของ

เดือนถดัไปทกุเดือน   

** ผู้สอนได้เน้นภาษีหกั ณ ที่จ่ายเช่าทรัพย์ ไว้ใน Live สด เม่ือวนั 17 ก.ค.2562 ก่อนสอบ ( 21 ก.ค.62 )และออกปรนยัอีก 

1 ข้อ โปรดดยู้อนหลงั 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 


