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ขอสอบจําลอง 

คร้ังท่ี 29 (3/2557) 

วิชา   กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 (อัตนัย) 

วันท่ี  พฤศจิกายน  2557                               เวลา  -  น. 

สถานท่ีทดสอบ              -                                       ขอสอบมี  3  ขอ    รวม  2  หนา                     

แยกสมุดคําตอบขอละ 1 เลม               แตละขอมีคะแนนเทากัน  

ขอ 1.  

ก.  เหตุการณตอไปน้ีเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จาย อยางไร  ถามีจะตองยื่น

แบบอะไร ยื่นเมื่อไหร  อยางไร 

       บริษัท ทําดี จํากัด ประกอบกิจการขายจักรเย็บผาและใหบริการ ตัดเย็บ  ตอมาตนป 25 x1 ไดทุบอาคาร

ทิ้งเน่ืองจากคับแคบ อาคารดังกลาวยังมีมูลคาสุทธิตามบัญชีคงเหลือ  และจะสรางอาคารใหมบนที่ดินเดิม   

        บริษัทไดกูเงินจากบริษัทตางประเทศ หลายลานบาท เพื่อวัตถุประสงคประกอบธุรกิจ  และกอสราง

อาคารใหม    อาคารมีมูลคา 100 ลานบาท โดยจายดอกเบี้ยปละคร้ังในเดือนธันวาคม   คาดวาจะแลวเสร็จ

พรอมใชงานไดปลาย 25x2    ( 10 คะแนน) 

 

ข. บริษัท ใหบริการรับทําบัญชี  วางระบบบัญชี และใหคําปรึกษาดานภาษีอากร  โดยการใหบริการดานการ

บัญชีแกผูวาจางบางราย บริษัทตองสงพนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ใหแกบริษัทผูวาจางซึ่งอยู

ตางจังหวัด  โดยการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ดังกลาว บริษัทผูวาจางและบริษัทฯตกลงกันวาบริษัทผู

วาจางตองรับภาระจายคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นใหกับพนักงานที่ออกไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ใหแกบริษัทผูวาจางโดยตรงตามอัตราที่บริษัทผูวาจางกําหนดนอกเหนือจากคาจางที่

ตกลงกันไว 

       บริษัทฯ มีภาระภาษีนิติบุคคล และ ภาษีหัก ณ ที่จายอยางไร สําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก  

และคาใชจายตางๆที่บริษัทผูวาจางจาย  ( 5 คะแนน) 

 

ค. บริษัท ก.ไก ประกอบกิจการคาปลีกและคาสง สงออกพรมปูพื้น ใหเชาพรมปูพื้น อุปกรณทําความสะอาด 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  นํ้ายากําจัดฝุนใชกับพรมปูพื้น และผลิตภัณฑอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหบริการชักลาง  

ทําความสะอาดและกําจัดฝุนในพรมปูพื้น   บริษัทไดนําพรมปูพื้นไปใหบริการลูกคาในลักษณะนําพรมปู

พื้นไปวางไวเพื่อใชในการดักฝุนหนาสํานักงานหรือโรงงานของลูกคา โดยจัดตารางเก็บพรมปูพื้นดังกลาว

มาทําความสะอาดสัปดาหละ 1 คร้ัง หรือ เดือนละ 2 คร้ัง ตามแตจะตกลงกันในสัญญา การใหบริการ

ลักษณะดังกลาวจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายหรือไม อยางไร (5 คะแนน) 
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แนวคําตอบขอสอบจําลอง 

ขอ 1.  

ก. การทุบอาคารและกูเงินจากตางประเทศมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีหัก ณ ท่ีจาย ดังน้ี 

- การทุบอาคาร  แบง 2 ชวง ดังน้ี 

 1) ชวงกอนทุบอาคาร บริษัทสามารถคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารตามระยะเวลาที่อาคาร

ยังคงอยูกอนทุบทิ้ง ในรอบระยะเวลาบัญชีป 25x1 ( ตามมาตรา 4 แหงพระรากฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) 

พ.ศ.2527 ) 

 2) ณ วันที่ทุบอาคาร มูลคาของอาคารที่ยังตัดไมหมด (มูลคาสุทธิตามบัญชี) บริษัทมีสิทธิ์

นํามูลคาของทรัพยสินสวนที่ตัดไมหมดไปหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดทั้ง

จํานวนในป 25x1 ที่ทุบอาคารทิ้ง เน่ืองจากรายจายจากการซื้ออาคารไมเปนรายจายอันมี

ลักษณะเปนการลงทุนที่จะหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตอไป 

 - ดอกเบี้ยเงินกูยืม 

 1) ดอกเบี้ยจาย เงินกูยืมที่บริษัทฯ ตองจายใหผูใหกูในตางประเทศ จะถือเปนรายจายใน

การลงทุน หรือรายจายในการหารายไดใหพิจารณาดังน้ี 

  ( 1 ) การกูยืมมาเพื่อวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อหากําไร 

 หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ดอกเบี้ยเงินกูยืมดังกลาว ถือเปนรายจายในการหารายไดของ

 บริษัท 

   ( 2 ) การกูยืมเงินเพื่อกอสรางอาคารของบริษัท แบง 2 ชวง ดังน้ี 

   - ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บริษัทจายไปในระหวางการกอสรางจนถึงการกอสรางแลว

เสร็จ หรืออาคารพรอมใชงาน ป 25X2 ใหถือเปนรายจายอันมีลักษณะการลงทุน ( ตาม

มาตรา 65 ตรี (5) ) จะนําไปหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิป 25X1 ไมได แตมีสิทธิ

นําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของอาคาร เพื่อหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได  ( ตามมาตรา 

65 ทวิ (2) ประกอบกับพระรากฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527  ) 

   - ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ตองจายไปหลังการกอสรางแลวเสร็จ หรืออาคารพรอมใชงาน 

ป 25X2 ใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่จายได 

 2 )  ภาษี หัก ณ ท่ีจาย ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บริษัทฯ จายใหผูใหกูในตางประเทศถือเปน

ประเภทเงินได 40 (1) ก ตองหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ( ตาม(2) (ข) ของบัญชีอัตราภาษี

เงินไดทายหมวด 3 สวน 3 แหงประมวลรัษฎากร ) และนําสงดวยแบบ ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วันนับแต

วันสิ้นเดือนของเดือนที่จายดอกเบี้ยเงินกูยืม ( ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร )  

- อาคารท่ีสรางใหม ถือเปนรายจายอันมีลักษณะการลงทุนประโยชนใชสอยมากกวา 1 รอบ

ระยะเวลาบัญชี ใหเร่ิมหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดเมื่ออาคารกอสรางเสร็จและพรอมใช

งาน ป 25X2   
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ข. คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาท่ีพัก และคาใชจายอื่น ๆท่ีบริษัทผูวาจางจายแทน มีภาระภาษีเงินไดนิติ

บุคคล และภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ดังน้ี 

1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เน่ืองจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานบริษัท เพื่อใหบริการดานการบัญชีแกบริษัทผู

วาจาง โดยพนักงานยังคงไดรับเงินเดือนจากบริษัท จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ถือวา

พนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติงานใหแกบริษัท ซึ่งเปนนายจางและการที่บริษัทไดกําหนด

คาตอบแทนจากการใหบริการแก บริษัทผูวาจางเปนจํานวนแยกตางหาก ดังน้ันเงินคาเบี้ยเลี้ยง 

คาพานะ คาที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่บริษัทผูวาจางจายใหแกพนักงานโดยตรงจึงเปนสวนหน่ึง

ของคาบริการ หรือคาตอบแทนที่บริษัทผูวาจางจายใหแกบริษัท นอกเหนือไปจากคาบริการ

ตามที่กําหนดไวในสัญญา และเขาลักษณะเปนประโยชนอยางอ่ืนที่บริษัทไดรับซึ่งอาจคิด

คํานวณไดเปนเงิน ซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน  ( ตามม. 39  )  และเปนรายไดจากกิจการหรือ

เน่ืองจากกิจการที่บริษัทกระทําในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทจะตองนํามารวมคํานวณกําไร

สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ( ตามม. 65 แหงประมวลรัษฎากร ) 

2) ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

กรณีบริษัทผูวาจางจายเงินคาบริการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพานะ คาที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ ใหแก

พนักงานของบริษัท เน่ืองจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ถือเปนการจายเงินคาบริการใหแก

บริษัท และเน่ืองจากคาบริการที่บริษัทไดรับดังกลาวเปนคาจางทําของที่เขาลักษณะเปนเงินได

พึงประเมินตามม. 40 (8) บริษัทผูวาจางจึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย 3% ยื่น ภ.ง.ด. 53 ภายใน 

7 วันแตสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมิน ( ตามมาตรา 8 แหงคําส่ังกรมสรรพากร ที่ ท.ป.

4/2528 ตามม. 40 ) 

 

ค. การใหบริการเชาพรมปูพื้น บริษัทไดนําพรมปูพื้นไปใหบริการลูกคาในลักษณะนําพรมปูพื้นไปวางไว

เพื่อใชในการดักฝุนหนาสํานักงานหรือโรงงานของลูกคา จะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย ดังน้ี 

     การใหบริการดังกลาวเขาลักษณะเปนการใหเชาทรัพยสิน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดสงมอบการ

ครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาแกลูกคาเพื่อใหลูกคาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินที่เชา  

(ตามม. 537 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ) เงินไดจากการใหเชาทรัพยสินเปนเงินไดพึงประเมิน 

ตามม. 40(5)(ก) แหงประมวลรัษฎากร บริษัท ก.ไก จึงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 

5  ของคาเชา ( ตามขอ 6(2) ของคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528   เรื่อง ส่ังใหผูจายเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ) 
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