รายจายฝายทุน (Capital Expenditure)
ปญหาในการพิจารณาวารายจายใดเปนรายจายในการดําเนินงานทีจ่ ะตัดจายในปที่เกิดรายจายไดใน
รอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายจายนัน้ เลย กับรายจายใดเปนรายจายฝายทุนที่ตองตั้งเปนทรัพยสิน ยังคงเปน
หัวขอใหขบคิดเสมอ แมรายการหลักๆ ทีช่ ัดเจนแลวจะไมกอใหเกิดปญหาดังกลาวก็ตาม แตรายการรายจาย
บางรายการอาจเปนปญหา เชน รายจายคาซอมแซม บํารุงรักษา รวมทัง้ ประเด็นดอกเบี้ยจายเพื่อการไดมาซึ่ง
ทรัพยสิน จํานวนแคไหนทีต่ องนํามารวมเปนตนทุนทรัพยสิน จํานวนแคไหนที่สามารถตัดเปนรายจายใน
รอบระยะเยเวลาบัญชีที่เกิดรายจายได เปนตน จึงขอนํามาเปนประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา รายจายฝายทุนหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนแตกตางจากรายจานในการดําเนินงาน
อยางไร
วิสัชนา ประเภทรายจายทั้งสองดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิทั้งในทางบัญชีและภาษีอากร ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับรายจายทั้งสองประเภทไดดังนี้
1. รายจายฝายทุนหรืออันมีลักษณะเปนการลงทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจายเพื่อ
การไดมาซึ่งทรัพยสินที่จะนํามาใชในการดําเนินการหรือเพื่อการหารายได ซึ่งอาจแบงยอยเปน
(1) ทรัพยสินถาวรที่มีรูปราง เชน ที่ดนิ อาคาร เครื่องจักร เครื่องใชสํานักงาน เปนตน
(2) ทรัพยสินถาวรที่ไมมีรูปราง เชน คาลิขสิทธิ์ สิทธิการเชา คาสัมปทาน ตนทุนเพื่อการไดมา
ซึ่งสิทธิทั้งปวง เปนตน
2. รายจายในการดําเนินกิจการ หมายถึง รายจายในการดําเนินธุรกิจอันกอใหเกิดรายได ซึ่ง
โดยทั่วไปเมื่อจายรายจายดังกลาว บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลจะไมไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใดๆ
หากแตใชสิ้นเปลืองหมดไป เชน เงินเดือน คาจาง คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ เปนตน หรือแมไดกรรมสิทธิ์มาเปนทรัพยสินก็จะมีอายุการใชงานไมเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (12
เดือน) เชน ไมกวาด กระดาษชําระ น้ํายาทําความสะอาด เปนตน
ปุจฉา รายจายฝายทุนหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนมีคุณสมบัติอยางไร
วิสัชนา คุณสมบัติของรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน มีดังนี้
1. เปนรายจายที่กอใหเกิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ (Ownership Principle) ในทรัพยสินแกบริษทั
หรือหางหุน สวนนิติบุคคล ไมวาจะเปนทรัพยสินที่มีรูปรางหรือไมมีรูปรางก็ตาม รวมทั้งสิทธิอื่นๆ อาทิ
สิทธิการเชา สิทธิการใชงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งในทางกฎหมายภาษีอากรเรียกวา “เปนรายจายที่
กอใหเกิดทุนรอน” แกกจิ การ รวมทั้งรายจายในการตอเติม คาเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยสิน รายจายใน
การขยายออก และรายจายในการทําใหทรัพยสินดีขึ้นกวาวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา
2. เปนทรัพยสินหรือแมเปนรายจายที่จะไมกอใหเกิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิทธิใดๆ แตมี
อายุการใชงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ตามหลักประโยชนใชสอย (Benefit Principle) ซึ่งตาม
หลักการบัญชีกําหนดใหนํามาบันทึกบัญชีเปนทรัพยสิน และตัดคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา อันตรงกันกับ
ขอกําหนดทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่หามมิใหนํามาถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ตามมาตรา

65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร แตยอมใหนํามาหักเปนรายจายในรูปของคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527
3. เปนรายจายที่มีนัยสําคัญ (Material Principle) กลาวคือ เปนรายจายที่มจี ํานวนเงินมากเพียง
พอที่จะรับรูเปนทรัพยสินของกิจการ เชน จํานวนเงินทีจ่ ะรับรูเปนทรัพยสินตองมีจาํ นวนตั้งแตเทานั้นเทานี้
อาทิ ไมนอยกวา 2,000 บาท หรือ 10,000 บาท แลวแตกรณี ซึ่งเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในประการนี้ ไมเปนที่
ยอมรับในทางภาษีอากร
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

หลักเกณฑในการพิจารณารายจายฝายทุน
CAPITAL EXPENDITURE (GAAP)
1. หลักกรรมสิทธิ:์ OWNERSHIP
No
2. หลักประโยชนใชสอย: BENEFIT>1 Year
3. หลักความมีนัยสําคัญ : MATERIALITY

ไมเปนที่ยอมรับในทาง
ภาษีอากร

รายจายในการดําเนินงาน
Revenue Expenditure

Yes

รายจายฝายทุน (Capital Expenditure)
วันที่ทรัพยสินพรอมใชงานไดตามประสงค
TIME

X

X

X

ทรัพยสินถาวร (Fixed Assets)
X X X
X
X

Capital. Exp.
- ตนทุน Cost
- คาเบี้ยประกันภัย Insurance
- คาขนสง Freight
- คาทดลองเดินเครื่อง RUNNING TEST
- คาโสหุย OVERHEAD
- คาภาษีอากร TAXES
- คาใชจายอื่นๆ .
- ดอกเบี้ยเงินกูยืม Interest on Loan

รายจายฝายทนุ ตาม พรฎ. (ฉ.375)

Revenue Exp.
- คาสีกหรอและคาเสื่อมราคา
- คาซอมแซม
- คาโสหุย

X

X

X

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

รายจายในการดําเนินการ

สวนประกอบของรายจายฝายทุน
สัปดาหกอนไดนําประเด็นรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวล
รัษฎากร พรอมทั้งหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนมาพูดคุยแลว ใน
ครั้งนี้ขอนําประเด็นสวนประกอบของรายจายดังกลาวมาเปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา เพิ่มเติมดังนี้
ปุจฉา รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนทางภาษีอากรมีสวนประกอบอยางไร
วิสัชนา รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนทางภาษีอากรสวนประกอบสําคัญดังนี้
1. ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร บัญญัติหามมิใหนํารายจายอันมีลักษณะเปนการ
ลงทุน รวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนดังตอไปนี้ มาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ (ทางภาษีอากร) เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑในทางบัญชีอยางยิ่ง
(1) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสนิ (Cost of Acquisition of Asset) หมายถึง
ตนทุนในการซื้อทรัพยสิน รวมทั้งรายจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินดังนี้
(ก) คาซื้อทรัพยสิน ตนทุนทรัพยสินที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
(ข) คาอากรขาเขา คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดนิ
(ค) คาภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนต
โดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งทรัพยสินที่มิไดมีไว
เพื่อการประกอบกิจการที่อยูใ นขายตองเสียภาษีมูลคาเพิม่ เชน กิจการธนาคารพาณิชย กิจการเงินทุน
กิจการหลักทรัพย กิจการเครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กิจการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย
และกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มอื่นๆ
(ง) คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)
(จ) คาใชจายในการติดตั้ง (Installation Fee)
(ฉ) คาใชจายในการทดลองเดินเครื่องจักร (Running Test) หักดวยรายไดจากการ
ขายผลิตผลที่ไดจากการทดลองเดินเครื่อง (By Product)
(ช) คาโสหุยตางๆ (Overhead)
(ซ) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได
(ฌ) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสราง คาแหง
อาคารหรือโรงเรือนที่ไดโอนเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินเมื่อสรางเสร็จ ซึ่งตอบแทนสิทธิการเชาอันมี
ระยะเวลา
(ญ) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร
สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น

(2) รายจายในการตอเติม (Addition) หมายถึง รายจายเพื่อการตอเติมสวนตางๆ ของ
ทรัพยสินซึ่งมักเปนการตอเติมสวนบนของทรัพยสิน เชน รายจายในการตอเติมอาคารจากเดิมซึ่งมีสี่ชั้นเปน
หกชั้น คาตอเติมหลังคาของรถกระบะ คาตอเติมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เปนตน
(3) รายจายในการเปลีย่ นแปลง (Alteration) หมายถึง รายจายในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของทรัพยสิน เชน รายจายในการกั้นหอง คาทุบทําลายฝากั้นหอง เจาะประตู หนาตาง คาใชจายในการ
ดัดแปลงรถยนตบรรทุกหรือรถยนตโดยสารใหเปนรถยนตนั่ง เปนตน
(4) รายจายในการขยายออก (Extension) หมายถึง รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป
ซึ่งมักขยายออกไปทางดานขาง เชน รายจายในการขยายอาคารโรงงาน เปนตน
(5)
รายจายในการทําใหดขี ึ้นซึ่งทรัพยสนิ
แตมิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
(Betterment) หมายถึง รายจายในการทําใหคุณภาพ หรือสภาพของทรัพยสินดีขึ้นไปกวาสภาพ ณ วันที่
ไดทรัพยสินนัน้ มาที่มิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม แมจะไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ
(Physical) ของทรัพยสิน เชน รายจายในการเปลี่ยน software คอมพิวเตอร หรือโปรแกรมสั่งงานหรือ
ควบคุมเครื่องจักร คาเปลี่ยนกระทะครอบลอรถทั่วไปเปนแมกเนติกที่ไมเปนสนิม กรณีซื้อบานหรือรับ
โอนบานหรืออาคารเกามาจากบุคคลอื่น ตอมาไดทําการปรับปรุงโดยการทาสีใหม หรือซอมเสริมสวนที่
ชํารุด หรือกรณีซื้อรถยนตหรือเครื่องยนตเกามาทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อันมีผลใหสภาพของรถยนต
หรือเครื่องจักรดีขึ้น เปนตน
อยางไรก็ตามรายจายในการทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน มีลักษณะใกลเคียงกับคาซอมแซม
ทรัพยสินใหคงสภาพเดิม ซึง่ อาจสรุปหลักในการพิจารณาคาซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม คือ ตองเปน
รายจายทีใ่ ชในการซอมแซมสวนที่ชํารุดสึกหรอของทรัพยสิน โดยไมทําใหทรัพยสินนั้นมีสภาพดีกวาสภาพ
เดิม ณ วันที่ไดทรัพยสินนัน้ มา เชน ซอมรถยนตใหมมาใชงานในกิจการ การเปลี่ยนยางรถยนตใหมแทนของ
เกาที่ใชงานมานาน หรือการซอมแซมทรัพยสิน
2. ดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูย ืมเงินที่ไดจายไปในระหวางซื้อทรัพยสินหรือ
กอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระทั่งทรัพยสนิ หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมที่จะใช
งาน รวมทั้งดอกเบี้ยเนื่องจากการกูย ืมเงินเพื่อการซื้อที่ดิน
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

รายจายดอกเบี้ยเงินกูยืม
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นรายจายดอกเบีย้ เงินกูยืม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร มาประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา เพิ่มเติมดังนี้
ปุจฉา มีหลักเกณฑในการพิจารณารายจายดอกเบี้ยเงินกูยืมวาเอยางไร
วิสัชนา รายจายดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูย ืมเงินที่ไดจายไปในระหวางซือ้
ทรัพยสินหรือกอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระทั่งทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้น
พรอมที่จะใชงานไดตามประสงค รวมทั้งดอกเบี้ยเนื่องจากการกูย ืมเงินเพื่อการซื้อที่ดินกอนวันที่ที่ดนิ พรอม
ใชงานไดตามประสงค ใหถอื เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน สวนรายจายดอกเบี้ยเงินกูย ืมตั้งแตวนั ที่
ทรัพยสินพรอมใชงานไดนนั้ ใหถือเปนรายจายในการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 375) พ.ศ. 2543 โดยใหใชบังคับสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป ดังนี้
“มาตรา 3 ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับ
เงินไดของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลเปนจํานวนเทากับดอกเบีย้ เงินกูยืมเพื่อซือ้ หรือใหไดมาซึ่งทรัพย
สิน ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบีย้ ที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ทรัพยสินดังกลาวอยูใ นสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ดอกเบี้ยทีเ่ กิดขึ้นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
สรรพากรกําหนดโดยอนุมัตริ ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง”
ที่มาของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากคําพิพากษาฎีกาที่ 2347/2536 ระหวาง
บริษัทสหธร จํากัด โจทก และกรมสรรพากร จําเลย ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาวา
“ที่ดินที่โจทกซื้อมาเงินกู เปนทรัพยสินที่เปนทุนรอนของโจทก เงินที่โจทกจายเปนคาซื้อ
ที่ดินจึงเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5) และดอกเบีย้ ของ
เงินกูดังกลาว แมจะไมเปนรายจายที่ทําใหโจทกไดทดี่ ินมาโดยตรง แตก็เปนรายจายที่เกิดจากการกูยืม
เงินมาซื้อที่ดิน ถือวาเปนรายจายตอเนือ่ งที่เปนผลใหโจทกไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินมาซือ้ ที่ดิน
ยอมเปนสวนหนึ่งของคาซื้อที่ดินซึ่งเปนตนทุน หาใชคาใชจายธรรมดาในการดําเนินธุรกิจการคาหา
กําไรของโจทกไม ดังนั้น ดอกเบี้ยอันเกิดจากการที่โจทกกยู ืมเงินมาซือ้ ที่ดินเพื่อนําไปใหผูอื่นเชา จึงเปน
รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนเชนเดียวกับคาซื้อที่ดนิ
ไมอาจนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิไดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)
แมที่ดินกับอาคารจะเปนอสังหาริมทรัพยเหมือนกัน แตสภาพและหลักเกณฑในการหักคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินสองประเภทนี้หาเหมือนกันไม กลาวคือ สภาพของอาคารยอมสึก
หรอและเสื่อมราคาไปตามกาลเวลา และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 มาตรา 4(1) ยอมใหนํามูลคาตนทุน
ของอาคารหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของอาคารไดเปนปๆ ไป ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว สวน
สภาพของที่ดนิ นั้น ไมอาจสึกหรอและเสือ่ มราคาได และพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวมาตรา 4(5) ไม

ยอมใหนํามูลคาตนทุนของที่ดินมาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ดังนั้น จึงนําดอกเบี้ยของเงินกูเ พื่อซื้อ
ที่ดินมาเปรียบเทียบกับ ดอกเบี้ยของเงินกูเพื่อซื้ออาคารไมได ดอกเบีย้ ของเงินกูเพื่อซื้อที่ดิน จึงนํามาหัก
เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไมได”
ผลของคําพิพากษาดังกลาว ทําใหเกิดความสับสนและยุงยากตามแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรที่
ไมมีความสอดคลองกับหลักปฏิบัติในทางบัญชี ดังนั้น เพื่อเปนการขจัดปญหาดังกลาว และเพื่อเปนการ
บรรเทาภาระภาษีใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งไดกูยืมเงินเพื่อซื้อหรือใหไดมาซึ่งทรัพยสินใน
การประกอบกิจการ จึงไดตราพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 375) พ.ศ. 2543 ดังกลาว
ตอมาอธิบดีกรมสรรพากรไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับดอกเบีย้ เงินกูย ืมเพื่อซื้อหรือใหไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 92) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2544 ไวดังตอไปนี้
1. ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพือ่ ซื้อหรือใหไดมาซึ่งทรัพยสินตองเปนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ โดยตรงเนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือเกีย่ วเนื่องโดยตรงตอทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได
2. ดอกเบี้ยเงินกูย มื เพื่อซื้อหรือใหไดมาซึ่งทรัพยสินเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด
ให
ปฏิบัติดังนี้
(1) ดอกเบี้ยเงินกูย ืมที่เกิดขึ้นกอนวันที่ทรัพยสินนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ใหถือเปนตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
(2) ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เกิดขึ้นตัง้ แตวนั ที่ทรัพยสินนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษี
กรณีที่เงินกูมานั้นไดนาํ ไปใชเพื่อซื้อหรือใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือใชใน
กิจการอื่น ๆ
รวมกัน ในการคํานวณตาม (1) และหรือ (2) ใหนําดอกเบี้ยเงินกูยืมเฉพาะในสวนที่ เกีย่ วกับการซื้อหรือให
ไดมาซึ่งทรัพยสินมาคํานวณเทานั้น
3. เมื่อไดปฏิบัติตามขอ 2(2) แลว บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลจะตองไมนําดอกเบี้ยเงินกูย ืม
ดังกลาวไปรวมคํานวณเปนตนทุนของทรัพยสินหรือรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
หรือไปหักเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

ปญหารายจายฝายทุน (1)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา ในทางภาษีอากรกลาวถึงรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนอยางไร
วิสัชนา ในทางภาษีอากรกลาวถึงรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนดังนี้
ศาลฎีกาถือวารายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนเปน รายจายที่บังเกิดเปนทุนรอน เชน
ฎีกาที่ 168/2521 บริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด โจทก กรมสรรพากร จําเลย คาติดตั้งเครื่อง
รับสงวิทยุ เครื่องจักรและเตาเผาเปนรายจายที่จายแลว ไดรับประโยชนจากการใชจายที่บังเกิดเปนทุนรอน
หรือทรัพยสินของบริษัทโจทก จึงถือวาเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
ฎีกาที่ 3381/2524 บริษัทโคลิเซี่ยม โปรดัคชั่น จํากัด โจทก กรมสรรพากร จําเลย รายจายในการ
สรางภาพยนตรเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน แมฟลมที่ฉายหารายไดแลว จะมีคาลดลง แตก็ยังคง
เปนทรัพยสินของโจทกอยู
คาธรรมเนียม เชน ฎีกาที่ 2510/2530 บริษัทธีรชัยสตีล จํากัด โจทก กรมสรรพากร จําเลย คาซื้อ
ที่ดินเปนรายจายลงทุน คาธรรมเนียมการโอนที่ดินก็เชนกัน จึงถือเปนรายจายตองหามตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากร
รายจายในการกอตั้งบริษทั ฯ เชน รายจายในการกอตัง้ บริษัทฯ หากมีลักษณะเปนการลงทุน เชน
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี
(5) แหงประมวลรัษฎากร ตองหักคาเสือ่ มราคา (ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิประกอบการตามใบอนุญาต
หรือสิทธิอยางอื่น) สําหรับรายจายกอนกอตั้งบริษัทฯ ในสวนที่ถือเปนรายจายในการดําเนินงานซึ่งบริษัทฯ
ไดใหสัตยาบรรณตามมาตรา 1018 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหนําไปหักเปนรายจายได
ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีปแรก ไมตอ งหามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหงประมวลรัษฎากร
คาถมที่ดิน เชน ดินที่ซื้อมาลงในที่ดนิ ที่บริษัทฯ ไดเชายอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดนิ
ตามสัญญาเชา คาถมที่ดินดังกลาวถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งถือเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร ตองหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาได
เทากับจํานวนปแหงอายุการเชาที่เหลืออยู หรือบริษัทฯ ซื้อทรายมาถมที่ดินที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เอง
ทรายนั้นยอมตกเปนสวนควบของที่ดิน ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากร และหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไมไดเพราะเปนที่ดิน
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา เชน ฎีกาที่ 3381/2524 บริษัทวิจิตรกอสราง จํากัด โจทก
กรมสรรพากร จําเลย คาสรางอาคารแลวยกกรรมสิทธิ์ใหเจาของที่ดนิ โจทกมีสิทธิเชาอาคารและที่ดิน 11 ป
ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
บริษัทฯ เชาที่ดินมาเพื่อปลูกสรางอาคารและโรงงาน ตอมาตองยายสํานักงานไปอยูที่แหงใหม
โดยไมอาจรื้อถอนอาคารและโรงงานไปได มูลคาตนทุนของอาคารและโรงงานสวนที่ยังไมไดหกั คาสืกหรอ

และคาเสื่อมราคา บริษัทฯ สามารถนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิไดทั้งจํานวนในรอบ
ระยะเวลาบัญขีที่บริษัทฯ ยายสํานักงาน
ธนาคารเชาเครื่องคอมพิวเตอรจากบริษทั อื่น โดยธนาคารตองออกคาระวางขนสง คาประกันภัย
คาภาษีศุลกากร ภาษีการคาแทนบริษัทผูใหเชาซึ่งเปนผูนําเขา โดยทําสัญญาเชามีกําหนด 1 ป คาใชจายตางๆ
ถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซึง่ สิทธิการเชา เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากร
เงินกินเปลาที่ผูเชาจายใหแกผูใหเชา ถือเปนตนทุนเพื่อการไดมาซึง่ สิทธิการเชา ซึ่งเปนรายจาย
อันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร และยอมใหหกั คาสึกหรอและคา
เสื่อมราคาไดตามจํานวนปแหงอายุการเชา
คาซื้อสิทธิครอบครองในที่ดิน เปนรายจายที่บริษัทฯ จายไปแลวไดที่ดินมาใชประโยชนไดเกิน
กวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวล
รัษฎากร
บริษัทประกอบกิจการรับเหมากอสราง ไดปลูกสรางอาคารจอดรถยนตและตึกแถวบนที่ดนิ ของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แลวยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางใหแกสํานักงานทรัพยสินฯ โดย
ไดสิทธิการเชาเปนคาตอบแทน รายจายในการกอสรางดังกลาวเปนตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา ซึ่ง
เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร
ทรัพยสินทีย่ ังสรางไมเสร็จ เชน บริษัทฯ กอสรางไซโลปูนเม็ดลงเรือทะเล เพื่อใชในการขนถาย
ซีเมนตไปจําหนายในตางประเทศ แตสรางไมเสร็จ เนื่องจากเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง จึงไดพักการกอสรางไว
และตอมาก็ไมไดกอสรางตอ สิ่งกอสรางดังกลาวใชประโยชนใดๆ ไมไดเลย เชนนี้ คาใชจายในการกอสราง
ไซโลดังกลาว ถือเปนรายขายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร และไม
อาจนํามาหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา เพราะยังสรางไมแลวเสร็จ บริษัทฯ จึงไมไดประโยชนในทรัพยสิน
นั้น แตอยางไรก็ตามหากบริษัทฯ รื้อหรือทําลายสิ่งกอสรางดังกลาวในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ยอมนํา
มูลคาสิ่งกอสรางมาหักเปนรายจายไดทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีนนั้
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

ปญหารายจายฝายทุน (2)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ตอจากคราวกอนดังนี้
ปุจฉา คาใชจายในการรื้อถอนทรัพยสินสัมพันธกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนอยางไร
วิสัชนา กรมสรรพากรวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจา ยในการรื้อถอนทรัพยสินดังนี้
1. ทรัพยสินที่สรางขึ้นใหมแทนทรัพยสินเดิมที่รอื้ ถอนออกไปรวมทั้งคาใชจา ยในการรื้อถอน
และคาใชจายในการกอสรางทรัพยสินใหม เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายใน
การตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสินตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร
(หนังสือกรมสรรพากรที่ 11.30/2522 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2522)
2. บริษัทฯ ขยายกิจการ จําเปนตองรื้อถอนทรัพยสินเพื่อกอสรางทรัพยสินขึ้นใหม ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ทรัพยสินที่รื้อถอนใหหักเปนรายจายเทากับมูลคาตนทุนของทรัพยสินที่เหนืออยูห ลังจาก
หักคาสึกหรือและคาเสื่อมราคาแลว ถือเปนคาของทรัพยสินที่สูญหรือสิ้นไปตามมาตรา 65 ตรี (16) แหง
ประมวลรัษฎากร
(2) รายจายในการรื้อถอนและรายจายที่กอสรางทรัพยสินใหมเปนรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0804/16139 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2523)
ปุจฉ มีประเด็นปญหาเกี่ยวรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนกรณีอื่นๆ อยางไร
วิสัชนา
1. คาซื้อแบบสําหรับพิมพ ทําดวยเหล็ก เปนแมแบบในการผลิต เปนรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.18280 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2529)
2. คาใชจายในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตาม
มาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/6413 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2529)
3. คาธรรมเนียม คาอากรในการรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารชุด เปนรายจายอันมีลักษณะ
เปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/420 ลงวันที่
16 มกราคม 2532)
4. คาธรรมเนียมในการจํานองที่ดินทีบ่ ริษัทฯ จายใหธนาคารเพื่อนําไปปลูกสรางอาคาร ถือเปน
รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค
0802/5822 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2532)

5. คาใชจายในการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาที่บริษัทฯ ตองจายไปเพือ่ การไดสิทธิในการใชกระแส
ไปฟาถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือ
กรมสรรพากรที่ กค 0802/2469 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2534)
6. คาซื้อรถยนตโดยการเชาซื้อ ราคาที่ผอนชําระและดอกเบี้ยถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการ
ลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/2114 ลงวันที่ 30
มกราคม 2524) ซึ่งยอมใหหักคาสือหรอและคาเสื่อมราคาจากมูลคาตนทุนตามราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด
แตคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทั้งสิ้นตองไมเกินคาเชาซือ้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527
ปุจฉา ในทางภาษีอากรคํานึงถึงมูลคาของทรัพยสินทีจ่ ะบันทึกบัญชีรับรูเปนรายจายอันมีลักษณะ
เปนการลงทุน และรายจายในการดําเนินกิจการหรือไมอยางไร
วิสัชนา
ในทางภาษีอากรไมคาํ นึงถึงมูลคาของทรัพยสินทีจ่ ะบันทึกบัญชีรับรูเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุน และรายจายในการดําเนินกิจการ ดังเชนในหลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มี
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับความมีนัยสําคัญของจํานวนเงินที่จะรับรูเปนทรัพยสิน ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายทางบัญชี
ของแตละกิจการ ตัวอยางเชน
แมทรัพยสนิ ของบริษัทฯ จะมีมูลคาเปนจํานวนมากถึง 726 ลานบาท บริษัทฯ ก็ไมอาจนํา
ทรัพยสินแตละรายการที่มีคา ไมเกิน 2,000 บาท ซึ่งถือวาเปนมูลคาเล็กนอยมาถือเปนรายจายทั้งจํานวนได
เพราะตองหามตามมาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร แตเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติบริษัทฯ จะนํา
ทรัพยสินที่ไดมาใหม ไมวาจะมีมูลคาเกินกวา 2,000 บาทหรือต่ํากวา 2,000 บาท มาตั้งเปนบัญชี ทรัพยสิน
กลุมเดียวกันในบัญชีเดียวกันได และในการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในรอบระยะเวลาบัญชีปแรกที่ได
ทรัพย๎สินนั้นมา ใหคํานวณหักตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาที่ไดทรัพยสินนัน้ มา (ทีละรายการ) สวนในป
ตอๆ ไป บริษัทฯ สามารถคิดคาสึกหรือและคาเสื่อมราคาจากยอดรวมทรัพยสินกลุม นั้นไดเต็มป และถาหาก
ทรัพยสินรายการใดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย บริษัทฯ ก็สามารถตัดหรือจําหนายเฉพาะรายการนัน้ ออกจาก
บัญชีทรัพยสิน(เพื่อถือเปนรายจาย) ตามยอดคงเหลือในบัญชีได (หนังสือตอบกรมสรรพากรที่ กค 0810/542
ลงวันที่ 14 มกราคม 2518 )
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

ปญหารายจายฝายทุน (3)
ในสัปดาหนี้ขอนําประเด็นปญหาเกี่ยวกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี (5)
แหงประมวลรัษฎากรมาปุจฉา – วิสัชนา ตอจากคราวกอนดังนี้
ปุจฉา บริษทั ฯ ประกอบกิจการเปนผูผ ลิตผลิตภัณฑน้ําตาล เมือ่ สิ้นสุดการหีบออยในแตละฤดู
บริษัทฯ ตองทําการซอมบํารุง ชะลางทําความสะอาด ชโลมน้ํามันเพื่อปองกันการเกิดสนิม ซึ่งในแตละปตอง
เสียคาใชจายในการดังกลาวเปนจํานวนไมต่ํากวาหาลานบาท เชนนี้ รายจายดังกลาวถือเปนรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดําเนินงาน
วิสัชนา รายการรายจายดังกลาว ถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ในสวนของคาซอมแซมบํารุง
รักษาสิ้นเปลืองหมดไปในแตละรอบระยะเวลาบัญชี แมจะทําใหเครื่องจักรมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น และ
เปนมีจํานวนถึงกวาหาลานบาท แตก็เปนรายจายที่มไิ ดกอ ใหเกิดทุนรอนที่จะทําใหทรัพยสินเครื่องจักรนั้นมี
สภาพดีกวาวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา จึงไมเขาลักษณะเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
ปุจฉา กรณีเปลี่ยนยางรถยนตใหมพรอมกันทั้ง 4 เสน จะถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
หรือรายจายในการดําเนินงาน
วิสัชนา โดยทั่วไปรายจายดังกลาวถือเปนรายจายในการดําเนินงาน แมยางรถยนตที่เปลี่ยนใหมจะ
ดีกวาเสนที่เปลี่ยนออกไป แตก็ไมทําใหสภาพของรถยนตโดยรวมดีกวาวันที่ไดรับมาเปนทรัพยสิน จึงไมเขา
ลักษณะเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
อยางไรก็ตาม ถาขอเท็จจริงในกรณีนี้เพิ่มเติมเปนวา รถยนตคันดังกลาวเปนรถมือสองที่สภาพ
ยางรถยนตในขณะที่ซื้อมานัน้ ไดผานการใชงานมาแลวชวงเวลาหนึ่ง มิใชยางใหม ในกรณีนี้ ยางรถยนตทั้ง
4 เสนที่เปลี่ยนใหม มีผลทําใหสภาพของรถยนตโดยเฉพาะในสวนที่เปนยางรถยนตดีขึ้นกวาวันที่ได
ทรัพยสินนั้นมา จึงตองถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
ตอมาหามีการเปลี่ยนยางรถยนตอีกเปนคํารบที่สองจึงจะถือเปนรายจายในการดําเนินดังเชนกรณี
ที่ซื้อรถคันใหมตามที่ไดกลาวไวขางตน
ปุจฉา โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ได load ใสเขาในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการใช
งานแทนโปรแกรมเดิมที่ลาสมัยไป ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดําเนินงาน
และในสวนของโปรแกรมเกาที่เลิกใชมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
วิสัชนา โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน โดยถือเปน
ทรัพยสินรายการใหม ที่ตองแยกเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
สําหรับโปรแกรมเดิมใหแยกพิจารณาดังนี้
1. ในกรณีที่เปนโปรแกรมที่มีมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมอาจจําแนกราคาหรือมูลคาได
แนนอน ก็ไมตองดําเนินการใดๆ กับโปรแกรมเกาที่ถกู เปลี่ยนออกไป เนื่องจากไมสามารถที่จะดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดได

2. ในกรณีที่สามารถแยกมูลคาของโปรแกรมเดิมไดอยางชัดแจง หากลบทําลาย (Delete) ทิ้งไปก็
ใหนํามูลคาสวนที่เหลือมาถือเปนรายจายในการดําเนินงาน ทั้งนี้โดยตองมีหลักฐานตามสมควรแกกรณี แต
ถายังไมลบทําลาย (Delete) ออกไป ก็ใหยงั คงคิดคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตอไปตามคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป 58/2538
ปุจฉา ขอเท็จจริงมีวา บริษทั ประมูลบานพักชายทะเลมาจากการขายทอดตลาด ตอมาอีกสองปจึงได
ทําการปรับปรุงภูมทิ ัศน เปลี่ยนหลังคาทาสีใหม รายจายดังกลาวถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน
หรือรายจายในการดําเนินงาน
วิสัชนา รายจายดังกลาวถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนทั้งจํานวน เนื่องจากรายการ
รายจายดังกลาว เปนรายจายในการทําใหทรัพยสินมีสภาพดีกวาวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา โดยพิจารณาแยก
เปนในสวนของคาปรับปรุงภูมิทัศนจดั สวนหยอม เปนทรัพยสินอยางอื่น ซึ่งในมาคํานวณหักคาสึกหรอและ
คาเสื่อมราคาอยางนอย 5 ป และในสวนที่เปนรายจายในการเปลี่ยนหลังคาทาสีอาคารใหมเปนคาอาคาร ซึ่ง
นําคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาอยางนอย 20 ป
อนึ่ง หากไดมีการเปลี่ยนหลังคาทาสีครั้งตอไป ก็ใหถือเปนคาซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม
ปุจฉา กรณีทาสืภายในอาคาร กับกรณีเปลี่ยนจากทาสีเปนปดวอลลเปเปอร มีผลแตกตางกันอยางไร
วิสัชนา กรณีทาสีทับสีเดิม ใหถือเปนการซอมแซมทรัพยสินใหคงสภาพเดิม เพราะการทาสืยอมไม
ทําใหสีที่ทาใหมหรือดีขึ้นกวาวันที่ไดทรัพยสินนัน้ มา แตสําหรับคาใชจายในการปดวอลลเปเปอรนั้น ถือ
เปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน และเปนทรัพยสินรายการใหมเพื่อการคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เสื่อมราคา
ปุจฉา คาธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัท คาธรรมเนียมจดทะเบียในตลาดหลักทรัพย คาธรรมเนียม
ในการเพิ่มทุนหรือลดทุน ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการดําเนินงาน
วิสัชนา คาธรรมที่กอใหเกิดสิทธิตางๆ ดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ตอง
บันทึกเปนทรัพยสิน และคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาไมนอยกวา 10 ป
ปุจฉา บริษทั ฯ เขารวมประมูลภาพเพื่อบริจาคเงินสมทบการกุศลสาธารณะทางรายการโทรทัศน
รายการหนึ่ง บริษัทฯ ชนะการประมูลดวยยอดเงินบริจาค 2,500,000 บาท ไดรับภาพพระบรมสาทิสลักษณ
หนึ่งภาพ รายจายดังกลาว ถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายคาการกุศลสาธารณะ
วิสัชนา รายจายดังกลาถือเปนรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน เพราะบริษัทฯ ไดรับภาพอันเปน
ทรัพยสิน แมจะมีมูลคาสูงกวาความเปนจริง แตก็ไดมาโดยสุจริตเปดเผย นํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เสือมราคาไดทั้งจํานวน
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