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ข้อสอบครัง้ที่ 44 (3/2562 )วิชากฎหมาย 2 

ข้อ ๑  

ก.   งบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100 บาท และได้เรียกช าระคา่หุ้นแล้วเต็มมลูคา่หุ้น แตบ่ริษัทฯ ยงัมีลกูหนีค้้างช าระคา่หุ้นอยูจ่ านวน 

73,500,000  บาท ซึง่รวมแล้วมทีนุท่ีช าระจริง 76,500,000 บาท และงบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 ยงัคงมีหนีค้า่

หุ้นค้างช าระเทา่กบังบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 โดยระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 - 2562 นัน้ บริษัทฯ ได้

กู้ยืมจากผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นลกูหนีค้้างช าระคา่หุ้นแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินคา่ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นลกูหนีค้้าง

ช าระคา่หุ้น  

1) บริษัทฯ มีสทิธิน าดอกเบีย้ที่จา่ยให้แก่กรรมการซึง่เป็นทัง้ผู้ให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่ช าระคา่หุ้นให้แก่บริษัทฯ ยงั

ไมค่รบ มาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิได้หรือไม ่ 

2) กรณีที่บริษัทฯ ระบใุนบญัชีผู้ ถือหุ้นวา่ได้เรียกช าระคา่หุ้นเตม็มลูคา่แล้ว แตเ่มื่อปรากฏข้อเท็จจริงวา่ผู้ ถือหุ้นยงัมิได้ช าระ

คา่หุ้นครบตามจ านวนท่ีระบไุว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 และปี 2562   มีผลกระทบตอ่การค านวณ

ภาษีเงินได้นิติบคุคลหรือไม ่ อยา่งไร 

แนวค าตอบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 65 ทวิ(4)  มาตรา 65 ตรี(13) และมาตรา 65   

 1. การท่ีบริษัทฯ กู้ยมืเงินจากกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นท่ีค้างช าระคา่หุ้นเพื่อน าเงินมาใช้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ หากบริษัท

ฯ พิสจูน์ได้วา่บริษัทฯ ได้น าเงินท่ีกู้ยืมดงักลา่วมาใช้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้ในกรณีนี ้บริษัทฯ ยอ่ม

น ามาถือเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไรสทุธิได้  ไมต้่องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหง่ประมวลรัษฎากร 

2. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงวา่ผู้ ถือหุ้นยงัมิได้ช าระคา่หุ้นครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 

2561 และปี 2562 ซึง่เป็นเหตใุห้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ขาดหายไป กรณีจงึถือได้วา่บริษัทฯ ได้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ยืมเงิน

โดยไมม่ีดอกเบีย้โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร เจ้าพนกังานประเมินยอ่มมีอ านาจประเมินดอกเบีย้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แหง่

ประมวลรัษฎากร บริษัทต้องน ารายได้ดอกเบีย้ทีถ่กูประเมินเพิ่มไปค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการ ตามมาตรา 65  

ข. บริษัทไปซือ้ลขิสทิธ์ิในการผลติรถยนต์รุ่นใหมจ่ากบริษัทในตา่งประเทศ ได้ลขิสทิธ์ิมารวมถึง การอบรม และคา่บริการ 

เก่ียวกบัการอบรม ทางเทคนคิ ขัน้สงู  

ถาม  บริษัทมีภาระภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายหรือไม ่ อยา่งไร และอ้างกฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

แนวค าตอบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 70 และ มาตรา 40(3) 

- การจา่ยเงินคา่ลขิสทิธ์ิในการผลติรถยนต์รุ่นใหมจ่ากบริษัทในตา่งประเทศ เข้าลกัษณะเป็นการจา่ยคา่แหง่ลขิสทิธ์ิ ซึง่เป็น

เงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(3) แหง่ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้่องหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 
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15 ของเงินท่ีจ่าย ตามมาตรา 70 แหง่ประมวลรัษฎากร โดยพิจารณาประกอบกบัอนสุญัญาภาษีซ้อนท่ีประเทศไทยได้ท า

ไว้กบัประเทศซึง่บริษัทฯ ได้สัง่ซือ้ลขิสทิธ์ิในการผลติรถยนต์รุ่นใหมจ่ากบริษัทในตา่งประเทศเพื่อน าเข้าด้วย 

- การอบรมดงักลา่วมีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี สตูร หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ เงินคา่อบรมที่บริษัทฯ จ่ายไปยงับริษัท

ตา่งประเทศ ถือเป็นเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40(3) แหง่ประมวลรัษฎากร บบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคลในอตัราร้อยละ 15 ของเงินท่ีจ่าย ตามมาตรา 70 แหง่ประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกบัการซือ้คา่ลขิสทิธ์ิในการผลติ

รถยนต์รุ่นใหม ่

ค.  กรณีบริษัทฯ ท าการผลติรถยนต์เสร็จ บริษัทฯ จะขายรถยนต์ ดงักลา่วผา่นเครือขา่ยตวัแทนจ าหนา่ยของบริษัทฯ เอง 

โดยบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ผลติจะรับประกนัคณุภาพรถยนต์ในฐานะผู้ผลติ หากสนิค้ามีความช ารุดบกพร่องอนัเกิดจากการผลติ 

บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในความเสยีหายทัง้ตอ่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ซือ้รถยนต์จากบริษัทฯ และตอ่ลกูค้าที่ได้รับความเสยีหาย

จากการใช้รถยนต์ที่บริษัทฯ ผลติตามพระราชบญัญตัคิวามรับผิดตอ่ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากสนิค้าที่ไมป่ลอดภยั พ.ศ. 

2551 อีกด้วย 

ค าสั่ง กรณีดงักลา่ว จะต้องหกั ณ ที่จ่ายหรือไม ่อยา่งไร   ให้อ้างข้อกฎหมาย และเหตผุล  

แนวค าตอบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา3 เตรส และค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528  

    เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโรงงานในฐานะผู้ผลติ และเป็นผู้ รับประกนัคณุภาพในฐานะผู้ผลติตาม

พระราชบญัญตัคิวามรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากสนิค้าทีไ่มป่ลอดภยั พ.ศ. 2551 ดงันัน้ กรณีที่บริษัทฯ ผลติ

รถยนต์ขายให้กบัตวัแทนจ าหนา่ยและเป็นผู้ รับประกนัคณุภาพ จงึเข้าลกัษณะเป็นการขายสนิค้า ซึง่ไมอ่ยูใ่นบงัคบัต้องถกู

หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528ฯ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 แตอ่ยา่งใด  

ง. บริษัท ก จ ากดั จา่ยเงินเดือนให้นาย Aเดือนละ 30,000บาท แตแ่จ้งยื่นแบบภ.ง.ด.1 เดอืนละ50,000บาท 

 ค าสั่ง บริษัทสามารถลงรายจา่ยในการค านวณภาษีได้ก่ีบาท ตามหลกักฎหมายใด เพราะอะไร 

แนวค าตอบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 65 ตรี(3) และ มาตรา 65 ตรี(13) 

 บริษัทสามารถลงคา่ใช้จา่ยเงินเดอืนในการค านวณภาษีได้เทา่กบั 30,000 บาทตามความเป็นจริง  สว่นท่ีเกิน( 

20,000บาท ) ถือเป็นรายจา่ยซึง่มิใช่รายจา่ยเพื่อหาก าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ตามมาตรา 65 ตรี(13) และเป็น 

รายจา่ยอนัมีลกัษณะเป็นการสว่นตวั หรือการให้โดยเสนห่า 

………………………………………. 


