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ข้อสอบจําลอง 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 33 (1/2559) 

วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 
วนัท่ี  มีนาคม  2559                               เวลา  -  น. 

สถานท่ีทดสอบ              -                                       ขอ้สอบมี  3  ขอ้    รวม  2  หนา้ 
แยกสมุดคาํตอบขอ้ละ 1 เล่ม               แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 

………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อ 1 

1.1 บริษัท XYZ จํากดั ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์   มีรอบระยะเวลาบญัชี  1  มกราคม  ถงึ  31  ธนัวาคม ของทกุ

ปี เมื่อวนัท่ี   14  ตลุาคม  2552    บริษัทได้ซือ้รถยนต์นัง่ในราคาทนุ   2,8000,000  บาท จากนัน้  เมื่อ 

วนัท่ี  2   มีนาคม  2558       ได้ขายรถยนต์นัง่คนัดงักลา่วไป    บริษัทมีสทิธิหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคารถยนต์นัง่คนั

ดงักลา่วตามประมวลรัษฎากรกรอยา่งไร   (  10  คะแนน ) 

1.2 บริษัท    เซ็ทเทรด จํากดั   (มหาชน )   ได้นําหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    และมี

คา่ใช้จา่ยในการจดทะเบียนดงักลา่ว เช่น   Underwrite  Fee  คา่ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน คา่ธรรมเนียมแรกเข้าในการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ คา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน  และคา่ใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ซึง่บริษัทฯได้บนัทกึบญัชีโดยนําไปหกับญัชี

สว่นเกินทนุ    บริษัทมีสทิธินําคา่ใช้จา่ยข้างต้นมาถือเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีอากรได้หรือไม ่(  10  คะแนน ) 
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แนวคาํตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ 1    

1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :  พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 415) (ฉบบัท่ี 315) (ฉบบัท่ี 504) (ฉบบัท่ี 505)และมาตรา 65 ทวิ (2) 

แหง่ประมวลรัษฎากร 
 
หลกักฎหมายเก่ียวกบัการหกัคา่เสือ่มราคารถยนต์นัง่ท่ีซือ้มาใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์   พอสรุปไดด้งัน้ี 

ก่อนพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 505 พ.ศ. 2553 บงัคบัใช้(  เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2553 ) ให้หกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่ม

ราคารถยนต์นัง่ท่ีซือ้มาจากมลูคา่ต้นทนุ เฉพาะสว่นท่ีไมเ่กิน 1 ล้านบาท แตห่ลงัจากวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาฯดงักลา่วบงัคบั

ใช้ให้หกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคารถยนต์นัง่ดงักลา่วจากมลูคา่ต้นทนุทัง้หมด 

คาํอธิบาย 

  ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 505  มาตรา 5 บญัญตัิไว้วา่ “ ทรัพย์สนิประเภทรถยนต์นัง่หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ี

นัง่ไมเ่กิน 10 คน ตามกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ให้หกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาจากมลูคา่ต้นทนุ 

เฉพาะสว่นท่ีไมเ่กิน 1 ล้านบาท เว้นแตเ่ป็นทรัพย์สนิซึง่มีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หกัคา่เสือ่มราคาจากมลูคา่ต้นทนุ

ทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลจะต้องไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วไปใช้ในกิจการอ่ืน ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ” 

ซึง่พระราชกฤษฎีกาฉบบัดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2553 เป็นต้นไป  ดงันัน้รถยนตท่ี์ซือ้มาก่อนวนัท่ี 14 

ตลุาคม 2553 ให้หกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าตน้ทุนเฉพาะส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงลา้นบาทเท่านั้น สาํหรับมูลค่าตน้ทนุ

รถยนตส่์วนท่ีเกินหน่ึงลา้นบาท ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 315)ซึง่บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 29  

พฤษภาคม  2539 เป็นต้นไป สาํหรับช่วงตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2553 จนถงึวนัท่ีครบกําหนดอายขุองทรัพย์สนิตาม

ประมวลรัษฎากรกําหนด ให้หกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาจากมลูคา่ต้นทนุทัง้หมดคือ 2,8000,000 บาท  

ในการหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคา เมื่อบริษัทได้เลอืกใช้วิธีการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และอตัราท่ีจะหกั

อยา่งใด แล้วให้ใช้วิธีการทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และอตัราท่ีจะหกัอยา่งใดแล้ว ให้ใช้วิธีการทางบญัชีและอตัรานัน้

ตลอดไป เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิให้เปลีย่นแปลงจากอธิบดกีรมสรรพากร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายและให้ถือปฏิบตัิตัง้แตร่อบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีได้รับอนมุตัินัน้ รถยนต์ตามประมวลรัษฎากรถือเป็นทรัพย์สนิอ่ืน หกัได้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่

ตามท่ีตามประมวลรัษฎากรกําหนด การหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคา ให้คาํนวณตามสว่นเฉลีย่แหง่ระยะเวลาท่ีได้

ทรัพย์สนินัน้มาในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี  ในกรณีท่ีรอบระยะเวลาบญัชีใดไมเ่ต็มสบิสองเดือนให้เฉลีย่หกัตามสว่น

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  ทัง้นี ้ ไมเ่กินอตัราร้อยละของข้อมลูคา่ต้นทนุตามประเภทของทรัพย์สนิดงักลา่วข้างต้น 

โดยให้เฉลีย่เป็นวนัการหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาสาํหรับทรัพย์สนิไมว่า่ในกรณีใดจะหกัจนหมดมลูคา่ต้นทนุของ

ทรัพย์สนินัน้ไมไ่ด้   
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การหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาตามท่ีประมวลรัษฎากรอนญุาตมีหลายวิธี หากบริษัทใช้วิธีหกัคา่สกึหรอและ

คา่เสือ่มราคาโดยวิธีอ่ืน ซึง่ไมใ่ชว่ิธีเส้นตรง เช่น  Sum of year, Double Declining เป็นต้น การคิดอตัราการหกัคา่สกึ

หรอและคา่เสือ่มราคาในแตล่ะปีจะไมเ่ทา่กนั บางปีบริษัทจะหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาเกินอตัราร้อยละ 20 ก็

สามารถทําได้ แตจํ่านวนปีต้องไมน้่อยกวา่ 100 หารด้วยอตัราร้อยละท่ีกฎหมายกําหนด(20 % ) คอื 5 ปี 

ดงันัน้จํานวนคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาท่ีสามารถนํามาคํานวณเพ่ือภาษีเงินได้นิติบคุลในปี2552 เทา่กบั

จํานวน 43,876.67 บาท  ปี 2553 เทา่กบัจํานวน 277,917.86 บาท ปี 2554  ถึง 2556 ปีละ 560,000 บาท ปี 2557 เทา่กบั

438,794.52   รายละเอียดการคาํนวณ ดงันี ้

ปี 2552 ช่วงตัง้แตว่นัท่ี 14  ตลุาคม  2552  ( วนัท่ีซือ้ ) ถึงวนัท่ี 13 ตลุาคม 2553 ต้องใช้ฐานมลูคา่ 1,000,000 บาท 

- วนัท่ี 14  ตลุาคม  2552  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

=  1,000,000x20 %X79/365                                    = 43,876.67 บาท 

ปี 2553 โดยเร่ิมใช้ ฐานมลูคา่ 2,800,000 บาทเมื่อวนัท่ี 14  ตลุาคม  2553   

- วนัท่ี 1 มกราคม 2553  ถึงวนัท่ี 13  ตลุาคม  2553  

=  1,000,000x20 %X286/365              =  156,712.32 บาท                                                                          

- 14  ตลุาคม  2553  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

=  2,800,000x20 %X79/365                =   121,205.54 บาท 

            277,917.86 บาท 

ปี 2554  ถึง 2556 ต้องใช้ฐานมลูคา่ 2,800,000 บาท 

ปีละ  =  2,800,000x 20 %   = 560,000 บาท  

 ปี 2557 วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 13 ตลุาคม 2557  ต้องใช้ฐานมลูคา่ 2,800,000 บาท 

=  2,800,000x20 %X286/365                                 =   438,794.52 บาท 

           

1.2 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง :  มาตรา 65 วรรคสอง  มาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร 

        อา้งอิงขอ้หารือ :  กค 0702/7082   วนัท่ี  28 สิงหาคม  2552  เลขตู ้72/36829 

 

หลกักฎหมายเก่ียวกบัรายจ่ายท่ีสามารถนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิ  พอสรุปไดด้งัน้ี  

รายจ่ายท่ีสามารถนาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิไดน้ั้นจะตอ้งเป็นรายจ่ายเพ่ือหากาํไร หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ  และไม่

มีลกัษณะเป็นการส่วนตวั  โดยการคํานวณนัน้ให้ใช้เกณฑ์สทิธ์ิ  

 

คาํอธิบาย 

คา่ใช้จา่ยในการนําหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือหากําไร 

หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ ไมต้่องห้ามในการนํารายจา่ยมาคาํนวณกําไรสทุธิตามมาตรา 65 ตรี(13) และไมเ่ป็นรายจ่าย

ท่ีมีลกัษณะเป็นการส่วนตวัตามมาตรา 65 ตรี(3) แหง่ประมวลรัษฎากร ดงันัน้บริษัทฯ มีสทิธินํามาหกัเป็นรายจา่ยใน

การคาํนวณกําไรสทุธิได้ทัง้จํานวนในรอบระยะเวลาบญัชี โดยการคํานวณนัน้ให้ใช้เกณฑ์สทิธ์ิ ภายใต้เง่ือนไขของมาตรา 
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65 วรรคสอง แหง่ประมวลรัษฎากร  นอกจากน้ีบริษทัตอ้งลงค่าใชจ่้ายดงักล่าวในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการตาม

มาตรา 65 ตรี (9)  และมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ และมาตรา 65 ตรี (18) มิฉะนั้นจะถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม  
 

http://www.tuecp.com/

