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ข้อสอบจ ำลอง 
การทดสอบความรู้ของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

คร้ังท่ี 34 (2/2559) 
วชิา   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 2 (อตันยั) 

วนัท่ี  กรกฎาคม 2559                               เวลา  -  น. 

สถานท่ีทดสอบ              -                                       ขอ้สอบมี  3  ขอ้    รวม  2  หนา้ 

แยกสมุดค าตอบขอ้ละ 1 เล่ม                แต่ละขอ้มีคะแนนเท่ากนั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั งามวไิล จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการขายครีม ใหท่้านอธิบายวา่
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ท าใหเ้กิดผลแตกต่างระหวา่งการกระทบยอดของรายไดต้ามงบการเงินและตามแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ เพราะเหตใุด 

3.1 เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ใหส่้วนลดทนัทีร้อยละ 2 และหากลูกคา้ช าระหลงัไดรั้บสินคา้ 15 วนัจะไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 3  

3.2 หากลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบ 20,000 บาท จะไดข้องแถมไปในคราวเดียวกนั 1,000 บาท 

3.3 เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้จะไดรั้บการแจกคูปองชิงโชคทวัร์ยโุรป และจะมีการจบัรางวลัเป็นรายไตรมาส 

(12 คะแนน) 
นอกจากน้ี 

3.4 มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

3.5 มีการจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยัและอุปกรณ์ส านกังานไม่ใชง้าน 

(8 คะแนน) 
                                                                                
 

แนวค ำตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 

วเิครำะห์ประเดน็ : เน่ืองจากการรับรู้รายไดข้องภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(ตามงบการเงิน )กบัภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่เหมือนกนั ฉะนั้นหลกัการในแต่ละ
เร่ืองตอ้งแม่นครับ  

กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง : มาตรา 77 / 1 ( 8 ) มาตรา 77/1(9)(10)  มาตรา 79(4)  แห่งประมวลรัษฎากร 

                                 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 40) 
 

หลกักฎหมำยเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม การประกอบกิจการใหเ้ช่าและใหบ้ริการพ้ืนท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี  

 

ค ำอธิบำย 
      ผลแตกต่ำงระหว่ำงกำรกระทบยอดของรำยได้ตำมงบกำรเงนิและตำมแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิม่ 
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เหตุกำรณ์ กระทบต่อรำยได้ตำมงบกำรเงนิ กระทบต่อรำยได้ตำมแบบภำษมูีลค่ำเพิ่ม ผลกระทบต่อ
รำยได้ 

3.1  

- เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด
ให้ส่วนลดทนัทีร้อยละ2  

 

 

 

 

 

- หากลูกคา้ช าระภายใน 15 วนั
จะไดรั้บส่วนลดร้อยละ 3 

 

 

 

 

 

 

- ส่วนลดเงินสดพร้อมขาย   รายไดท่ี้
น ามาค านวณภาษีตามงบการเงินจะใช้
มูลค่าขายสุทธิ (จากส่วนลดเงินสด)   

   มีผลท าให้รายไดต้ามงบการเงินลดลง  

 

 
- ส่วนลดท่ีให้ภายหลงัการขายสินคา้    
ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือ
กิจการโดยเฉพาะ เพราะถือเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงตอ้งมีประกาศเป็น
ระเบียบ  โดยกิจกรรมนั้นเก่ียวขอ้งกบั
กิจการ และให้กบัลูกคา้ทุกรายเป็นการ
ทัว่ไป 

ไม่มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงิน แต่มี
รายจ่ายเกิดข้ึน 

 

- ส่วนลดเงินสดพร้อมขาย สามารถลด
ฐานภาษีมูลค่าสินคา้ท่ีขายได ้ เพราะเป็น
การให้ส่วนลดในขณะท่ีขายสินคา้ โดย
ตอ้งระบุส่วนลดไวใ้นใบก ากบัภาษีอยา่ง
ชดัเจน ยกเวน้ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ไม่
ระบุก็ได ้ 

 มีผลท าให้รายไดใ้นการค านวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง 
 

- ส่วนลดท่ีให้ภายหลงัการขายสินคา้    
ไม่สามารถลดฐานภาษีมูลค่าสินคา้ท่ีขาย
ได ้เพราะไม่ไดใ้ห้ส่วนลดในขณะท่ีขาย
สินคา้   

 

ไม่มีผลต่อรายไดเ้พ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
กล่าวคือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากบัมูลค่า
สินคา้เท่าเดิม 

 

- ผลกระทบไม่
แตกต่าง 

 

 

 

 

 

- ผลกระทบไม่
แตกต่าง 

 

3.2 หากลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบ 
20,000 บาท จะไดข้องแถมไป
ในคราวเดียวกนั 1,000 บาท 
 

-รายไดต้ามงบการเงินให้รับรู้รายไดข้าย
สินคา้เท่ากบั  20,000 บาท  ส่วนของแถม 
ถือเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือ
กิจการโดยเฉพาะ เพราะถือเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการขายซ่ึงตอ้งมีประกาศเป็น
ระเบียบ  โดยกิจกรรมนั้นเก่ียวขอ้งกบั
กิจการ และให้กบัลูกคา้ทุกรายเป็นการ
ทัว่ไป 

 ไม่มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงิน แต่มี
รายจ่ายเกิดข้ึน 

- ของแถม ไม่ตอ้งน าไปค านวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพราะยกเวน้ฐานภาษี 
เน่ืองจากเป็นการแถมพร้อมขายสินคา้ 
โดยระบุในใบก ากบัภาษี และมลูค่าของ
แถม 1,000 บาทไม่เกินมูลค่าของท่ีขาย 
20,000 บาท 

ไม่มีผลกระทบต่อรายไดเ้พ่ือเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกล่าวคือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
เท่ากบัมูลค่าสินคา้เท่าเดิม 

ผลกระทบไม่
แตกต่าง 

3.3 เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้จะไดรั้บ
การแจกคูปองชิงโชคทวัร์ยโุรป 
และจะมีการจบัรางวลัเป็นราย
ไตรมาส 
 

รายจ่ายในการซ้ือรางวลัทวัร์ยโุรปแจก
ลูกคา้เพ่ือส่งเสริมการขาย ถือเป็นรายจ่าย
เพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะ 
เพราะถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซ่ึง
ตอ้งมีประกาศเป็นระเบียบ  โดยกิจกรรม
นั้นเก่ียวขอ้งกบักิจการ และให้กบัลูกคา้

การแจกรางวลั เขา้ลกัษณะเป็นการ
ให้บริการตามมาตรา 77/1(10) ตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 มีผลท าให้ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดย
มูลค่าฐานภาษีไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าบริการท่ี
ซ้ือมา   ( เทียบเคียง กค.0702/4122  วนัท่ี 

มีผลกระทบท่ี
แตกต่าง 
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ทุกรายเป็นการทัว่ไป   

ไม่มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงิน แต่มี
รายจ่ายเกิดข้ึน 

8 พ.ค. 2552 ) 

3.4 มีสินคา้ขาดจากรายงาน
สินคา้และวตัถุดิบ 
 

สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ
ถือเป็นผลเสียหายเน่ืองจากการกประกอบ
กิจการ บริษทัมีสิทธิน ามูลค่าตน้ทุนของ
สินคา้ทั้งจ  านวนไปถือเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลได ้ ( กค. 0706/พ./6444 ) 

 ไม่มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงิน แต่มี
รายจ่ายเกิดข้ึน 

* หากสินคา้ท่ีขาดหายไปมีประกนั ถา้
ไดรั้บชดใชม้ามากกวา่ผลเสียหายให้รับรู้
เป็นรายได ้และน ามาค านวณเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลดว้ย 

สินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
เขา้ลกัษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 
77/1(8)  " ขาย " หมายความวา่ จ  าหน่าย 
จ่าย โอนสินคา้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือ
ค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความ
รวมถึง (จ) มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้
และวตัถุดิบ 

 มีผลกระทบต่อรายไดใ้นการเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้น ามูลค่าราคาตลาด
ของสินคา้ท่ีขาดจ านวนไป มาค านวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงความรับผิดเกิดเม่ือ
ตรวจพบ 

ผลกระทบท่ี
แตกต่าง 

3.5 มีการจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยั
และอุปกรณ์ส านกังานไมใ่ช้
งาน 
 

1) การจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยั    ตอ้งน า
รายไดม้าค านวณเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            
มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงิน 

 

2)  กรณีจ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังานไม่ใช้
งาน แบ่งเป็น 2 กรณี 

 - กรณีขายมีก าไร ตอ้งน าก าไรไปรวม
ค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 
- กรณีขายมีผลขาดทุน ถือเป็นรายจ่าย
น ามาค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
* ส่ิงท่ีพึงระวงัคือ หากรายไดก้ารขายต ่า
กวา่ราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
เจา้พนกังานมีอ านาจประเมินได ้ ตาม
มาตรา 65 ทวิ(4) 

มีผลต่อรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกรณี
การขายอุปกรณ์ส านกังานไม่ใชง้านแลว้มี
ก าไร 

1) การจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยั เขา้ลกัษณะ
เป็นการขายสินคา้ ให้น ามูลค่าสินคา้ล่า
สมยัมารวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม     
มีผลท าให้ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

 
2) การจ าหน่ายอุปกรณ์ส านกังานไม่ใช้
งาน เขา้ลกัษณะเป็นการขายสินคา้ เพราะ
อุปกรณ์ส านกังานไม่ใชง้าน เป็น
ทรัพยสิ์นเพื่อการใดๆ ถือเป็นสินคา้ ตาม
ความหมายในมาตรา 77/1(9) 
ให้น ามูลค่าอุปกรณ์ส านกังานไม่ใชง้าน 
มารวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมโดย
มูลค่าฐานภาษีไดแ้ก่ มูลค่าพึงไดรั้บจาก
การขายอุปกรณ์ส านกังานไม่ใชง้าน  
มีผลท าให้ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมบนฐาน
ภาษีท่ีสูงกว่ารายไดต้ามงบการเงิน 
 

1) ผลกระทบไม่
แตกต่าง 

 

 

2) ผลกระทบท่ี
แตกต่าง 
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