
รายจายฝายทุน (Capital Expenditure)  
 
ปญหาในการพิจารณาวารายจายใดเปนรายจายในการดําเนินงานท่ีจะตัดจายในปท่ีเกดิรายจายไดใน

รอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจายนัน้เลย กบัรายจายใดเปนรายจายฝายทุนท่ีตองต้ังเปนทรัพยสิน ยังคงเปน
หัวขอใหขบคิดเสมอ แมรายการหลักๆ ท่ีชัดเจนแลวจะไมกอใหเกิดปญหาดังกลาวกต็าม แตรายการรายจาย
บางรายการอาจเปนปญหา เชน รายจายคาซอมแซม บํารุงรักษา รวมท้ังประเด็นดอกเบ้ียจายเพื่อการไดมาซ่ึง
ทรัพยสิน จํานวนแคไหนท่ีตองนํามารวมเปนตนทุนทรัพยสิน จํานวนแคไหนท่ีสามารถตัดเปนรายจายใน
รอบระยะเยเวลาบัญชีท่ีเกิดรายจายได เปนตน จึงขอนํามาเปนประเดน็ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้  

ปุจฉา รายจายฝายทุนหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนแตกตางจากรายจานในการดําเนินงาน
อยางไร   

วิสัชนา ประเภทรายจายท้ังสองดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิท้ังในทางบัญชีและภาษีอากร ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับรายจายท้ังสองประเภทไดดังนี้  

     1. รายจายฝายทุนหรืออันมีลักษณะเปนการลงทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจายเพื่อ
การไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีจะนาํมาใชในการดําเนินการหรือเพื่อการหารายได ซ่ึงอาจแบงยอยเปน 

         (1) ทรัพยสินถาวรที่มีรูปราง เชน ท่ีดนิ อาคาร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชสํานักงาน เปนตน  
         (2) ทรัพยสินถาวรที่ไมมีรูปราง เชน คาลิขสิทธ์ิ สิทธิการเชา คาสัมปทาน ตนทุนเพื่อการไดมา

ซ่ึงสิทธิท้ังปวง เปนตน  
     2. รายจายในการดาํเนนิกิจการ หมายถึง รายจายในการดําเนนิธุรกิจอันกอใหเกดิรายได ซ่ึง

โดยท่ัวไปเม่ือจายรายจายดังกลาว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะไมไดรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใดๆ 
หากแตใชส้ินเปลืองหมดไป เชน เงินเดือน คาจาง คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ เปนตน หรือแมไดกรรมสิทธ์ิมาเปนทรัพยสินก็จะมีอายุการใชงานไมเกนิหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (12 
เดือน) เชน ไมกวาด กระดาษชําระ น้ํายาทําความสะอาด เปนตน  

ปุจฉา รายจายฝายทุนหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนมีคุณสมบัติอยางไร  
วิสัชนา คุณสมบัติของรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน มีดังนี้  
     1. เปนรายจายท่ีกอใหเกิดกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิใดๆ (Ownership Principle) ในทรัพยสินแกบริษทั

หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไมวาจะเปนทรัพยสินท่ีมีรูปรางหรือไมมีรูปรางก็ตาม รวมท้ังสิทธิอ่ืนๆ อาทิ 
สิทธิการเชา สิทธิการใชงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงในทางกฎหมายภาษีอากรเรียกวา “เปนรายจายท่ี

กอใหเกิดทุนรอน” แกกจิการ รวมท้ังรายจายในการตอเติม คาเปล่ียนแปลงสภาพของทรัพยสิน รายจายใน

การขยายออก และรายจายในการทําใหทรัพยสินดีข้ึนกวาวันท่ีไดรับทรัพยสินนั้นมา 
     2. เปนทรัพยสินหรือแมเปนรายจายท่ีจะไมกอใหเกิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ แตมี

อายุการใชงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตามหลักประโยชนใชสอย (Benefit Principle) ซ่ึงตาม
หลักการบัญชีกําหนดใหนํามาบันทึกบัญชีเปนทรัพยสิน และตัดคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา อันตรงกันกับ
ขอกําหนดทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรท่ีหามมิใหนํามาถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ตามมาตรา 



65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร แตยอมใหนํามาหักเปนรายจายในรูปของคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 

     3. เปนรายจายท่ีมีนัยสําคัญ (Material Principle) กลาวคือ เปนรายจายท่ีมีจํานวนเงินมากเพียง
พอท่ีจะรับรูเปนทรัพยสินของกิจการ เชน จํานวนเงินท่ีจะรับรูเปนทรัพยสินตองมีจาํนวนต้ังแตเทานั้นเทานี ้
อาทิ ไมนอยกวา 2,000 บาท หรือ 10,000 บาท แลวแตกรณี ซ่ึงเง่ือนไขหรือคุณสมบัติในประการนี้ ไมเปนท่ี
ยอมรับในทางภาษีอากร 
 พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 

รายจายในการดําเนินการ 

X          X         X         X          X          X          X           X         X            X           X

หลักเกณฑในการพจิารณารายจายฝายทุน
CAPITAL  EXPENDITURE (GAAP)

1. หลักกรรมสิทธิ:์ OWNERSHIP
2. หลักประโยชนใชสอย: BENEFIT>1 Year
3. หลักความมีนัยสําคัญ : MATERIALITYไมเปนที่ยอมรับในทาง

ภาษีอากร

รายจายในการดําเนินงาน
Revenue Expenditure

รายจายฝายทุน (Capital  Expenditure)

วันที่ทรัพยสินพรอมใชงานไดตามประสงค

ทรัพยสินถาวร (Fixed Assets)

Capital. Exp.
- ตนทุน Cost
- คาเบ้ียประกันภัย Insurance
- คาขนสง Freight
- คาทดลองเดินเคร่ือง RUNNING TEST
- คาโสหุย OVERHEAD
- คาภาษีอากร TAXES
- คาใชจายอื่นๆ .
- ดอกเบ้ียเงินกูยืม Interest on Loan

Revenue Exp.
- คาสีกหรอและคาเสื่อมราคา
- คาซอมแซม 
- คาโสหุย 

X       NEW ASSETS
1. คาตอเติม ADDITION
2. คาเปลี่ยนแปลง ALTERATION
3. คาขยายออก EXTENSION
4. รายจายนในการทําใหดีข้ึน 

TIME

Yes

No

รายจายฝายทนุ ตาม พรฎ. (ฉ.375)  
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนประกอบของรายจายฝายทุน 
 

 สัปดาหกอนไดนําประเด็นรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวล
รัษฎากร พรอมท้ังหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนมาพูดคุยแลว ใน
คร้ังนี้ขอนําประเด็นสวนประกอบของรายจายดังกลาวมาเปนประเดน็ ปุจฉา – วิสัชนา เพิ่มเติมดังนี้   

ปุจฉา รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนทางภาษีอากรมีสวนประกอบอยางไร  
วิสัชนา รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนทางภาษีอากรสวนประกอบสําคัญดังนี้   
     1. ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร บัญญัติหามมิใหนํารายจายอันมีลักษณะเปนการ

ลงทุน รวมท้ังเกี่ยวเนื่องกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนดังตอไปนี้  มาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ (ทางภาษีอากร) เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑในทางบัญชีอยางยิ่ง  

          (1) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยสิน (Cost of Acquisition of Asset) หมายถึง 
ตนทุนในการซ้ือทรัพยสิน รวมท้ังรายจายเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสินดงันี้   

                (ก) คาซ้ือทรัพยสิน ตนทุนทรัพยสินท่ีไดจากการแลกเปล่ียน  
                (ข) คาอากรขาเขา  คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

ลงทุน คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดนิ  
                (ค) คาภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนต

โดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต รวมท้ังทรัพยสินท่ีมิไดมีไว
เพื่อการประกอบกิจการท่ีอยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิม่   เชน   กิจการธนาคารพาณิชย  กิจการเงินทุน  
กิจการหลักทรัพย กิจการเครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กิจการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย 
และกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มอ่ืนๆ  

                (ง) คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)  
                (จ) คาใชจายในการติดต้ัง (Installation Fee)  
                (ฉ) คาใชจายในการทดลองเดินเคร่ืองจักร (Running Test) หักดวยรายไดจากการ

ขายผลิตผลท่ีไดจากการทดลองเดินเคร่ือง (By Product)    
                (ช) คาโสหุยตางๆ (Overhead)   
                (ซ) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญส้ินไปได  
                (ฌ) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสราง คาแหง

อาคารหรือโรงเรือนท่ีไดโอนเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของท่ีดินเม่ือสรางเสร็จ ซ่ึงตอบแทนสิทธิการเชาอันมี
ระยะเวลา  

                (ญ) ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร 
สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยางอ่ืน  



          (2) รายจายในการตอเติม (Addition) หมายถึง รายจายเพื่อการตอเติมสวนตางๆ ของ
ทรัพยสินซ่ึงมักเปนการตอเติมสวนบนของทรัพยสิน เชน รายจายในการตอเติมอาคารจากเดิมซ่ึงมีส่ีช้ันเปน
หกช้ัน คาตอเติมหลังคาของรถกระบะ คาตอเติมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เปนตน 

          (3) รายจายในการเปล่ียนแปลง (Alteration) หมายถึง รายจายในการเปล่ียนแปลงสภาพ
ของทรัพยสิน เชน รายจายในการกั้นหอง คาทุบทําลายฝาก้ันหอง เจาะประตู หนาตาง คาใชจายในการ
ดัดแปลงรถยนตบรรทุกหรือรถยนตโดยสารใหเปนรถยนตนั่ง เปนตน  

          (4) รายจายในการขยายออก (Extension) หมายถึง รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป 
ซ่ึงมักขยายออกไปทางดานขาง เชน รายจายในการขยายอาคารโรงงาน เปนตน 

          (5) รายจายในการทําใหดขีึ้นซ่ึงทรัพยสิน แตมิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม 
(Betterment) หมายถึง รายจายในการทําใหคุณภาพ หรือสภาพของทรัพยสินดีข้ึนไปกวาสภาพ ณ วันท่ี
ไดทรัพยสินนัน้มาท่ีมิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม แมจะไมมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพ 
(Physical) ของทรัพยสิน เชน รายจายในการเปล่ียน software คอมพิวเตอร หรือโปรแกรมส่ังงานหรือ
ควบคุมเคร่ืองจักร   คาเปล่ียนกระทะครอบลอรถท่ัวไปเปนแมกเนติกท่ีไมเปนสนิม กรณีซ้ือบานหรือรับ
โอนบานหรืออาคารเกามาจากบุคคลอ่ืน ตอมาไดทําการปรับปรุงโดยการทาสีใหม หรือซอมเสริมสวนท่ี
ชํารุด หรือกรณีซ้ือรถยนตหรือเคร่ืองยนตเกามาทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง อันมีผลใหสภาพของรถยนต
หรือเคร่ืองจักรดีข้ึน เปนตน   

                อยางไรก็ตามรายจายในการทําใหดีข้ึนซ่ึงทรัพยสิน มีลักษณะใกลเคียงกับคาซอมแซม
ทรัพยสินใหคงสภาพเดิม ซ่ึงอาจสรุปหลักในการพิจารณาคาซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม คือ ตองเปน
รายจายท่ีใชในการซอมแซมสวนท่ีชํารุดสึกหรอของทรัพยสิน โดยไมทําใหทรัพยสินนั้นมีสภาพดีกวาสภาพ
เดิม ณ วนัท่ีไดทรัพยสินนัน้มา เชน ซอมรถยนตใหมมาใชงานในกิจการ การเปล่ียนยางรถยนตใหมแทนของ
เกาท่ีใชงานมานาน หรือการซอมแซมทรัพยสิน     

     2. ดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูยืมเงินท่ีไดจายไปในระหวางซ้ือทรัพยสินหรือ
กอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระท่ังทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใช
งาน รวมท้ังดอกเบ้ียเนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการซ้ือท่ีดิน  

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายจายดอกเบ้ียเงินกูยืม  
 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็รายจายดอกเบ้ียเงินกูยืม ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร มาประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา เพิ่มเติมดังนี้   

ปุจฉา มีหลักเกณฑในการพจิารณารายจายดอกเบ้ียเงินกูยืมวาเอยางไร  
วิสัชนา รายจายดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูยืมเงินท่ีไดจายไปในระหวางซ้ือ

ทรัพยสินหรือกอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระท่ังทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้น
พรอมท่ีจะใชงานไดตามประสงค รวมท้ังดอกเบ้ียเนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการซ้ือท่ีดินกอนวันท่ีท่ีดนิพรอม
ใชงานไดตามประสงค ใหถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน สวนรายจายดอกเบ้ียเงินกูยืมต้ังแตวนัท่ี
ทรัพยสินพรอมใชงานไดนัน้ใหถือเปนรายจายในการดําเนินงานตามปกติ ซ่ึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 375) พ.ศ. 2543 โดยใหใชบังคับสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2543 เปนตนไป ดังนี ้

     “มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร   สําหรับ
เงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนจํานวนเทากับดอกเบ้ียเงินกูยืมเพื่อซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพย 
สิน ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบ้ียท่ีเกดิข้ึนต้ังแตวันท่ีทรัพยสินดังกลาวอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค  

     ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรม 
สรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง”  

     ท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากคําพิพากษาฎีกาท่ี 2347/2536 ระหวาง
บริษัทสหธร จํากัด โจทก และกรมสรรพากร จําเลย ซ่ึงศาลไดมีคําพิพากษาวา  

“ท่ีดินท่ีโจทกซ้ือมาเงินกู เปนทรัพยสินท่ีเปนทุนรอนของโจทก เงินท่ีโจทกจายเปนคาซ้ือ
ท่ีดินจึงเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5) และดอกเบ้ียของ
เงินกูดังกลาว แมจะไมเปนรายจายท่ีทําใหโจทกไดท่ีดินมาโดยตรง แตก็เปนรายจายท่ีเกดิจากการกูยืม
เงินมาซ้ือท่ีดิน ถือวาเปนรายจายตอเนือ่งท่ีเปนผลใหโจทกไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินมาซ้ือท่ีดิน 
ยอมเปนสวนหน่ึงของคาซ้ือท่ีดินซ่ึงเปนตนทุน หาใชคาใชจายธรรมดาในการดําเนินธุรกิจการคาหา
กําไรของโจทกไม ดังนั้น ดอกเบ้ียอันเกิดจากการที่โจทกกูยืมเงินมาซ้ือท่ีดินเพื่อนําไปใหผูอ่ืนเชา จึงเปน
รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนเชนเดยีวกับคาซ้ือท่ีดนิ ไมอาจนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)  

แมท่ีดินกับอาคารจะเปนอสังหาริมทรัพยเหมือนกนั แตสภาพและหลักเกณฑในการหักคา
สึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินสองประเภทนี้หาเหมือนกนัไม กลาวคือ สภาพของอาคารยอมสึก
หรอและเส่ือมราคาไปตามกาลเวลา และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
หักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 มาตรา 4(1) ยอมใหนํามูลคาตนทุน
ของอาคารหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของอาคารไดเปนปๆ ไป ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว สวน
สภาพของท่ีดนินั้น ไมอาจสึกหรอและเส่ือมราคาได และพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวมาตรา 4(5) ไม



ยอมใหนํามูลคาตนทุนของท่ีดินมาหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา ดังนั้น จึงนําดอกเบ้ียของเงินกูเพื่อซ้ือ
ท่ีดินมาเปรียบเทียบกับ ดอกเบ้ียของเงินกูเพื่อซ้ืออาคารไมได ดอกเบ้ียของเงินกูเพื่อซ้ือท่ีดิน จึงนํามาหัก
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได” 

     ผลของคําพิพากษาดังกลาว ทําใหเกิดความสับสนและยุงยากตามแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรท่ี
ไมมีความสอดคลองกับหลักปฏิบัติในทางบัญชี ดังนั้น เพื่อเปนการขจัดปญหาดังกลาว และเพื่อเปนการ
บรรเทาภาระภาษีใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงไดกูยืมเงินเพื่อซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินใน
การประกอบกิจการ จึงไดตราพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 375) พ.ศ. 2543 ดังกลาว 

     ตอมาอธิบดีกรมสรรพากรไดกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับดอกเบ้ียเงินกูยืมเพื่อซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกบัภาษีเงินได (ฉบับท่ี 92) ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2544 ไวดังตอไปนี้  

     1. ดอกเบ้ียเงินกูยืมเพือ่ซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินตองเปนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนโดยตรงเนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือเกีย่วเนื่องโดยตรงตอทรัพยสินท่ีกอใหเกดิรายได 

     2. ดอกเบ้ียเงินกูยมืเพื่อซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเกดิข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให
ปฏิบัติดังนี้ 

         (1) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีทรัพยสินนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค 
ใหถือเปนตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน 

         (2) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีเกิดข้ึนตัง้แตวันท่ีทรัพยสินนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค 
ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษี  

         กรณีท่ีเงินกูมานั้นไดนาํไปใชเพื่อซ้ือหรือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือใชใน    กิจการอ่ืน ๆ 
รวมกัน ในการคํานวณตาม (1) และหรือ (2) ใหนําดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉพาะในสวนท่ี   เกีย่วกับการซ้ือหรือให
ไดมาซ่ึงทรัพยสินมาคํานวณเทานั้น  

    3. เม่ือไดปฏิบัติตามขอ 2(2) แลว บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจะตองไมนําดอกเบ้ียเงินกูยืม
ดังกลาวไปรวมคํานวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือไปหักเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก   

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 

 



ปญหารายจายฝายทุน (1)  
 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็ปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้   

ปุจฉา ในทางภาษีอากรกลาวถึงรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนอยางไร  
วิสัชนา ในทางภาษีอากรกลาวถึงรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนดังนี้  
     ศาลฎีกาถือวารายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนเปน รายจายท่ีบังเกิดเปนทุนรอน เชน 
     ฎีกาท่ี 168/2521 บริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด โจทก กรมสรรพากร จําเลย คาติดต้ังเคร่ือง

รับสงวิทยุ เคร่ืองจักรและเตาเผาเปนรายจายท่ีจายแลว ไดรับประโยชนจากการใชจายท่ีบังเกิดเปนทุนรอน
หรือทรัพยสินของบริษัทโจทก จึงถือวาเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน 

     ฎีกาท่ี 3381/2524 บริษัทโคลิเซ่ียม โปรดัคช่ัน จํากดั โจทก กรมสรรพากร จําเลย รายจายในการ
สรางภาพยนตรเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน แมฟลมท่ีฉายหารายไดแลว จะมีคาลดลง แตก็ยังคง
เปนทรัพยสินของโจทกอยู   

     คาธรรมเนียม เชน ฎีกาท่ี 2510/2530 บริษัทธีรชัยสตีล จํากัด โจทก กรมสรรพากร จําเลย คาซ้ือ
ท่ีดินเปนรายจายลงทุน คาธรรมเนียมการโอนท่ีดินก็เชนกัน จึงถือเปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากร   

     รายจายในการกอตั้งบริษัทฯ เชน รายจายในการกอต้ังบริษัทฯ หากมีลักษณะเปนการลงทุน เชน 
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัต้ังบริษัทฯ ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี 
(5) แหงประมวลรัษฎากร ตองหักคาเส่ือมราคา (ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิประกอบการตามใบอนุญาต
หรือสิทธิอยางอ่ืน) สําหรับรายจายกอนกอต้ังบริษัทฯ ในสวนท่ีถือเปนรายจายในการดําเนินงานซ่ึงบริษัทฯ 
ไดใหสัตยาบรรณตามมาตรา 1018 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหนําไปหกัเปนรายจายได
ท้ังหมดในรอบระยะเวลาบัญชีปแรก ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหงประมวลรัษฎากร  

     คาถมท่ีดิน เชน ดนิท่ีซ้ือมาลงในท่ีดนิท่ีบริษัทฯ ไดเชายอมตกเปนกรรมสิทธ์ิของเจาของท่ีดนิ
ตามสัญญาเชา คาถมท่ีดินดังกลาวถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชาท่ีดิน ซ่ึงถือเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร ตองหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาได
เทากับจํานวนปแหงอายกุารเชาท่ีเหลืออยู  หรือบริษัทฯ ซ้ือทรายมาถมท่ีดินท่ีต้ังโรงงานของบริษัทฯ เอง 
ทรายนั้นยอมตกเปนสวนควบของท่ีดิน ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากร และหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไมไดเพราะเปนท่ีดิน   

     ตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา เชน ฎีกาท่ี 3381/2524 บริษัทวิจิตรกอสราง จํากัด โจทก 
กรมสรรพากร จําเลย คาสรางอาคารแลวยกกรรมสิทธ์ิใหเจาของท่ีดนิ โจทกมีสิทธิเชาอาคารและท่ีดิน 11 ป 
ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน   

     บริษัทฯ เชาท่ีดินมาเพื่อปลูกสรางอาคารและโรงงาน ตอมาตองยายสํานักงานไปอยูท่ีแหงใหม 
โดยไมอาจร้ือถอนอาคารและโรงงานไปได มูลคาตนทุนของอาคารและโรงงานสวนท่ียังไมไดหกัคาสืกหรอ



และคาเส่ือมราคา บริษัทฯ สามารถนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดท้ังจํานวนในรอบ
ระยะเวลาบัญขีท่ีบริษัทฯ ยายสํานักงาน     

     ธนาคารเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรจากบริษทัอ่ืน โดยธนาคารตองออกคาระวางขนสง คาประกันภยั 
คาภาษีศุลกากร ภาษีการคาแทนบริษัทผูใหเชาซ่ึงเปนผูนําเขา โดยทําสัญญาเชามีกําหนด 1 ป คาใชจายตางๆ 
ถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากร     

     เงินกินเปลาท่ีผูเชาจายใหแกผูใหเชา ถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา ซ่ึงเปนรายจาย
อันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร และยอมใหหกัคาสึกหรอและคา
เส่ือมราคาไดตามจํานวนปแหงอายกุารเชา    

     คาซ้ือสิทธิครอบครองในท่ีดิน เปนรายจายท่ีบริษัทฯ จายไปแลวไดท่ีดินมาใชประโยชนไดเกนิ
กวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวล
รัษฎากร    

     บริษัทประกอบกิจการรับเหมากอสราง ไดปลูกสรางอาคารจอดรถยนตและตึกแถวบนท่ีดนิของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แลวยกกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรางใหแกสํานักงานทรัพยสินฯ โดย
ไดสิทธิการเชาเปนคาตอบแทน รายจายในการกอสรางดังกลาวเปนตนทุนเพื่อการไดมาซ่ึงสิทธิการเชา ซ่ึง
เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร    

     ทรัพยสินท่ียังสรางไมเสร็จ เชน บริษัทฯ กอสรางไซโลปูนเม็ดลงเรือทะเล เพื่อใชในการขนถาย
ซีเมนตไปจําหนายในตางประเทศ แตสรางไมเสร็จ เนื่องจากเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง จงึไดพักการกอสรางไว 
และตอมาก็ไมไดกอสรางตอ ส่ิงกอสรางดังกลาวใชประโยชนใดๆ ไมไดเลย เชนนี้ คาใชจายในการกอสราง
ไซโลดังกลาว ถือเปนรายขายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร และไม
อาจนํามาหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา เพราะยังสรางไมแลวเสร็จ บริษัทฯ จึงไมไดประโยชนในทรัพยสิน
นั้น  แตอยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ร้ือหรือทําลายส่ิงกอสรางดงักลาวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ยอมนํา
มูลคาส่ิงกอสรางมาหักเปนรายจายไดท้ังหมดในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้   

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปญหารายจายฝายทุน (2)  
 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็ปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ตอจากคราวกอนดังนี้   

ปุจฉา คาใชจายในการร้ือถอนทรัพยสินสัมพันธกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนอยางไร  
วิสัชนา กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายในการร้ือถอนทรัพยสินดงันี้  
     1. ทรัพยสินท่ีสรางข้ึนใหมแทนทรัพยสินเดิมท่ีร้ือถอนออกไปรวมทั้งคาใชจายในการร้ือถอน

และคาใชจายในการกอสรางทรัพยสินใหม เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายใน 
การตอเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีข้ึนซ่ึงทรัพยสินตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร 
(หนังสือกรมสรรพากรท่ี 11.30/2522 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2522)  

     2. บริษัทฯ ขยายกิจการ จําเปนตองร้ือถอนทรัพยสินเพื่อกอสรางทรัพยสินข้ึนใหม ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้  

         (1) ทรัพยสินท่ีร้ือถอนใหหักเปนรายจายเทากับมูลคาตนทุนของทรัพยสินท่ีเหนืออยูหลังจาก
หักคาสึกหรือและคาเส่ือมราคาแลว ถือเปนคาของทรัพยสินท่ีสูญหรือส้ินไปตามมาตรา 65 ตรี (16) แหง
ประมวลรัษฎากร  

         (2) รายจายในการร้ือถอนและรายจายท่ีกอสรางทรัพยสินใหมเปนรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0804/16139 ลงวันท่ี 11 
สิงหาคม 2523) 

ปุจฉ มีประเดน็ปญหาเก่ียวรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนกรณีอ่ืนๆ อยางไร 
วิสัชนา   
     1. คาซ้ือแบบสําหรับพิมพ ทําดวยเหล็ก เปนแมแบบในการผลิต เปนรายจายอันมีลักษณะเปน

การลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.18280 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2529) 

     2. คาใชจายในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตาม
มาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/6413 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2529) 

     3. คาธรรมเนียม คาอากรในการรับโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดในอาคารชุด เปนรายจายอันมีลักษณะ
เปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรท่ี กค 0802/420 ลงวันท่ี 
16 มกราคม 2532) 

      4. คาธรรมเนียมในการจํานองท่ีดินท่ีบริษัทฯ จายใหธนาคารเพ่ือนําไปปลูกสรางอาคาร ถือเปน
รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 
0802/5822 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532) 



     5. คาใชจายในการติดต้ังหมอแปลงไฟฟาท่ีบริษัทฯ ตองจายไปเพือ่การไดสิทธิในการใชกระแส
ไปฟาถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/2469 ลงวันท่ี 24 กุมภาพนัธ 2534) 

     6. คาซ้ือรถยนตโดยการเชาซ้ือ ราคาท่ีผอนชําระและดอกเบ้ียถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการ
ลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนงัสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/2114  ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2524) ซ่ึงยอมใหหักคาสือหรอและคาเส่ือมราคาจากมูลคาตนทุนตามราคาท่ีพึงตองชําระท้ังหมด 
แตคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท้ังส้ินตองไมเกินคาเชาซ้ือตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 145) พ.ศ.2527 

ปุจฉา ในทางภาษีอากรคาํนึงถึงมูลคาของทรัพยสินท่ีจะบันทึกบัญชีรับรูเปนรายจายอันมีลักษณะ
เปนการลงทุน และรายจายในการดําเนินกิจการหรือไมอยางไร  

วิสัชนา ในทางภาษีอากรไมคํานึงถึงมูลคาของทรัพยสินท่ีจะบันทึกบัญชีรับรูเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุน และรายจายในการดําเนินกิจการ ดังเชนในหลักการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปที่มี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความมีนัยสําคัญของจํานวนเงินท่ีจะรับรูเปนทรัพยสิน ซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบายทางบัญชี
ของแตละกิจการ ตัวอยางเชน     

     แมทรัพยสินของบริษัทฯ จะมีมูลคาเปนจํานวนมากถึง 726 ลานบาท  บริษัทฯ ก็ไมอาจนํา
ทรัพยสินแตละรายการท่ีมีคาไมเกิน 2,000 บาท ซ่ึงถือวาเปนมูลคาเล็กนอยมาถือเปนรายจายท้ังจํานวนได
เพราะตองหามตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร แตเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติบริษัทฯ จะนํา
ทรัพยสินท่ีไดมาใหม ไมวาจะมีมูลคาเกินกวา 2,000 บาทหรือตํ่ากวา 2,000 บาท มาต้ังเปนบัญชี ทรัพยสิน
กลุมเดียวกนัในบัญชีเดียวกนัได และในการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาในรอบระยะเวลาบัญชีปแรกท่ีได
ทรัพย๎สินนั้นมา ใหคํานวณหักตามสวนเฉล่ียแหงระยะเวลาที่ไดทรัพยสินนัน้มา  (ทีละรายการ) สวนในป
ตอๆ ไป บริษัทฯ สามารถคิดคาสึกหรือและคาเส่ือมราคาจากยอดรวมทรัพยสินกลุมนั้นไดเต็มป และถาหาก
ทรัพยสินรายการใดเส่ือมสภาพหรือสูญหาย บริษัทฯ ก็สามารถตัดหรือจําหนายเฉพาะรายการนัน้ออกจาก
บัญชีทรัพยสิน(เพื่อถือเปนรายจาย) ตามยอดคงเหลือในบัญชีได (หนังสือตอบกรมสรรพากรที่ กค 0810/542 
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2518 )  

พบกันใหมสัปดาหหนาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปญหารายจายฝายทุน (3)  
 

 ในสัปดาหนี้ขอนําประเดน็ปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) 
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ตอจากคราวกอนดังนี้   

ปุจฉา บริษัทฯ ประกอบกิจการเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ําตาล เม่ือส้ินสุดการหีบออยในแตละฤดู 
บริษัทฯ ตองทําการซอมบํารุง ชะลางทําความสะอาด ชโลมนํ้ามันเพื่อปองกันการเกดิสนิม ซ่ึงในแตละปตอง
เสียคาใชจายในการดังกลาวเปนจํานวนไมต่ํากวาหาลานบาท เชนนี ้ รายจายดงักลาวถือเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดาํเนินงาน  

วิสัชนา รายการรายจายดังกลาว ถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ในสวนของคาซอมแซมบํารุง 
รักษาส้ินเปลืองหมดไปในแตละรอบระยะเวลาบัญชี แมจะทําใหเคร่ืองจักรมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน และ
เปนมีจํานวนถึงกวาหาลานบาท แตก็เปนรายจายท่ีมิไดกอใหเกดิทุนรอนท่ีจะทําใหทรัพยสินเคร่ืองจักรนั้นมี
สภาพดีกวาวนัท่ีไดรับทรัพยสินนั้นมา จึงไมเขาลักษณะเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน  

ปุจฉา กรณีเปล่ียนยางรถยนตใหมพรอมกันท้ัง 4 เสน จะถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
หรือรายจายในการดําเนินงาน   

วิสัชนา โดยท่ัวไปรายจายดังกลาวถือเปนรายจายในการดําเนินงาน แมยางรถยนตท่ีเปล่ียนใหมจะ
ดีกวาเสนท่ีเปล่ียนออกไป แตก็ไมทําใหสภาพของรถยนตโดยรวมดีกวาวันท่ีไดรับมาเปนทรัพยสิน จึงไมเขา
ลักษณะเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน  

     อยางไรก็ตาม ถาขอเท็จจริงในกรณีนี้เพิ่มเติมเปนวา รถยนตคันดงักลาวเปนรถมือสองท่ีสภาพ
ยางรถยนตในขณะท่ีซ้ือมานัน้ ไดผานการใชงานมาแลวชวงเวลาหนึ่ง มิใชยางใหม ในกรณีนี้ ยางรถยนตท้ัง 
4 เสนท่ีเปล่ียนใหม มีผลทําใหสภาพของรถยนตโดยเฉพาะในสวนท่ีเปนยางรถยนตดีข้ึนกวาวนัท่ีได
ทรัพยสินนั้นมา จึงตองถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน  

     ตอมาหามีการเปล่ียนยางรถยนตอีกเปนคํารบท่ีสองจึงจะถือเปนรายจายในการดําเนินดังเชนกรณี
ท่ีซ้ือรถคันใหมตามท่ีไดกลาวไวขางตน  

ปุจฉา โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีบริษัทฯ ได load ใสเขาในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการใช
งานแทนโปรแกรมเดิมท่ีลาสมัยไป ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดาํเนินงาน 
และในสวนของโปรแกรมเกาท่ีเลิกใชมีแนวทางปฏิบัติอยางไร  

วิสัชนา โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน โดยถือเปน
ทรัพยสินรายการใหม ท่ีตองแยกเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคา 

     สําหรับโปรแกรมเดิมใหแยกพิจารณาดงันี้  
     1. ในกรณีท่ีเปนโปรแกรมท่ีมีมาพรอมกับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีไมอาจจําแนกราคาหรือมูลคาได

แนนอน ก็ไมตองดําเนินการใดๆ กับโปรแกรมเกาท่ีถูกเปล่ียนออกไป เนื่องจากไมสามารถท่ีจะดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดได 



     2. ในกรณท่ีีสามารถแยกมูลคาของโปรแกรมเดิมไดอยางชัดแจง หากลบทําลาย (Delete) ท้ิงไปก็
ใหนํามูลคาสวนท่ีเหลือมาถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ท้ังนี้โดยตองมีหลักฐานตามสมควรแกกรณี แต
ถายังไมลบทําลาย (Delete) ออกไป ก็ใหยงัคงคิดคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาตอไปตามคําส่ังกรมสรรพากร
ท่ี ป 58/2538  

ปุจฉา ขอเท็จจริงมีวา บริษัทประมูลบานพักชายทะเลมาจากการขายทอดตลาด ตอมาอีกสองปจึงได
ทําการปรับปรุงภูมิทัศน เปล่ียนหลังคาทาสีใหม รายจายดังกลาวถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
หรือรายจายในการดําเนินงาน  

วิสัชนา รายจายดังกลาวถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนท้ังจํานวน เนื่องจากรายการ
รายจายดังกลาว เปนรายจายในการทําใหทรัพยสินมีสภาพดีกวาวนัท่ีไดรับทรัพยสินนั้นมา โดยพิจารณาแยก
เปนในสวนของคาปรับปรุงภูมิทัศนจดัสวนหยอม เปนทรัพยสินอยางอ่ืน ซ่ึงในมาคํานวณหักคาสึกหรอและ
คาเส่ือมราคาอยางนอย 5 ป และในสวนท่ีเปนรายจายในการเปลี่ยนหลังคาทาสีอาคารใหมเปนคาอาคาร ซ่ึง
นําคํานวณหกัคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาอยางนอย 20 ป  

    อนึ่ง หากไดมีการเปล่ียนหลังคาทาสีคร้ังตอไป ก็ใหถือเปนคาซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม 
ปุจฉา กรณีทาสืภายในอาคาร กับกรณีเปล่ียนจากทาสีเปนปดวอลลเปเปอร มีผลแตกตางกันอยางไร 
วิสัชนา กรณทีาสีทับสีเดิม ใหถือเปนการซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม เพราะการทาสืยอมไม

ทําใหสีท่ีทาใหมหรือดีข้ึนกวาวนัท่ีไดทรัพยสินนัน้มา แตสําหรับคาใชจายในการปดวอลลเปเปอรนั้น ถือ
เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน และเปนทรัพยสินรายการใหมเพื่อการคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เส่ือมราคา 

ปุจฉา คาธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัท คาธรรมเนียมจดทะเบียในตลาดหลักทรัพย คาธรรมเนียม
ในการเพิ่มทุนหรือลดทุน ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดําเนินงาน 

วิสัชนา คาธรรมท่ีกอใหเกดิสิทธิตางๆ ดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตอง
บันทึกเปนทรัพยสิน และคํานวณหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาไมนอยกวา 10 ป  

ปุจฉา บริษัทฯ เขารวมประมูลภาพเพื่อบริจาคเงินสมทบการกุศลสาธารณะทางรายการโทรทัศน
รายการหนึ่ง บริษัทฯ ชนะการประมูลดวยยอดเงนิบริจาค 2,500,000 บาท ไดรับภาพพระบรมสาทิสลักษณ
หนึ่งภาพ รายจายดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายคาการกุศลสาธารณะ 

วิสัชนา รายจายดังกลาถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน เพราะบริษัทฯ ไดรับภาพอันเปน
ทรัพยสิน แมจะมีมูลคาสูงกวาความเปนจริง แตก็ไดมาโดยสุจริตเปดเผย นาํมาคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เสือมราคาไดท้ังจํานวน 
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