คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (1)
ในสัปดาหนี้จงึ ขอนําประเด็นการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2)
แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 มา
เปนประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ซึ่งเปนประเด็นตอเนื่องกับรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ดังตอไปนี้
ปุจฉา มีแนวคิดเกี่ยวกับรายจายที่เปนคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรอยางไร
วิสัชนา คาสึกหรอและคาเสือ่ มราคา เปนรายจายที่เกิดขึน้ จากการที่กิจการมีทรัพยสนิ หรือรายจาย
อันมีลักษณะเปนการลงทุน(Capital Expenditure) เนื่องจาก
1. โดยทั่วไปรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ก็คือเปนรายจายในการดําเนินกิจการประเภท
หนึ่ง
แตทวาไมสามารถนํามาหักเปนรายจายไดในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวดังเชนรายจายในการดําเนิน
กิจการได เนื่องจากมีอายุการใชงานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี จึงจําเปนตองมีวิธีการที่จะทยอยตัด
(Amortized) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนตามอายุการใชงาน เพื่อถือเปนรายจายในการดําเนินงาน
อยางเปนธรรม และสม่ําเสมอ ดังนั้น วิธกี ารหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาทรัพยสินถาวรหรือรายจายอันมี
ลักษณะเปนการลงทุนจึงถูกกําหนดขึ้นจนกลายเปนหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP: Generally
Accepted Accounting Principle)
2. อีกแนวคิดหนึ่ง “คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา” เปนกลวิธีการตั้งสํารองเพื่อรวบรวมเงินไว
สําหรับการจัดซื้อทรัพยสินใหมมาใชในกิจการทดแทนทรัพยสินเดิมทีต่ องเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน
เนื่องจากทรัพยสินที่ใชยอมสึกหรอไปหากไมทําการตั้งสํารองไว ก็อาจไมมีเงินกําไรมาลงทุนซื้อทรัพยสิน
รายการนั้นเพือ่ ใชในการดําเนินงานในกาลขางหนา โดยนําไปจายเปนเงินปนผลหรืองเงินสวนแบงของกําไร
คืนใหแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน
ปุจฉา ทรัพยสินที่หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดและไมไดตา งกันอยางไร
วิสัชนา การจําแนกประเภททรัพยสินที่สามารถหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาได กับประเภทที่ไม
อาจหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาไดออกตางหากจากกัน เพื่อประโยชนในการนําไปถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
1. ทรัพยสินที่สามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรทั่วไปที่โดย
สภาพของทรัพยสินอาจสึกหรอหรือเสื่อมราคาได ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะมีรูปรางหรือไมก็ตาม เชน
(1) อาคาร ทั้งอาคารถาวร และอาคารชั่วคราว
(2) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่ง
สิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสรางคาแหงอาคาร หรือโรงเรือนที่ไดโอนเปนกรรมสิทธิ์ของ
เจาของที่ดินเมือ่ สรางเสร็จ ซึ่งตอบแทนสิทธิการเชาอันมีระยะเวลา
(3) ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร สิทธิ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น และ

(4) ทรัพยสินอยางอืน่ เชน รถยนต เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตง
สํานักงาน หนังสือ เปนตน
2. ทรัพยสินที่ไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรที่โดยสภาพ
ของทรัพยไมอาจสึกรอหรือเสื่อมราคาได อาทิ ที่ดิน เพชรพลอยอัญมณี แรธาตุ รวมทั้งทรัพยสินถาวรที่ยัง
ไมพรอมจะใชงาน เชน อาคารระหวางกอสราง เครื่องจักรระหวางติดตั้ง เปนตน
ปุจฉา มูลคาตนทุนของทรัพยสินใหมที่จะนํามาหักคาสึกหรือและคาเสื่อมราคามีหลักเกณฑอยางไร
วิสัชนา มูลคาตนทุนทรัพยสนิ ใหมทจี่ ะหักคาสืกหรอและคาเสื่อมราคา หรือตนทุนเพื่อการไดมาซึง่
ทรัพยสิน (Cost of Acquisition of Assets) หมายถึง รายจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสิน และรายจายเกีย่ วกับ
ทรัพยสิน ในชวงระยะเวลากอนที่ทรัพยสินนั้นพรอมจะใชงาน ดังตอไปนี้
1. มูลคาตนทุนทรัพยสนิ
2. คาอากรขาเขา คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน
3. คาภาษีมลู คาเพิ่มเฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นงั่
ไมเกิน 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งทรัพยสินที่มไิ ดมีไวเพื่อการประกอบ
กิจการที่อยูใ นขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กิจการธนาคารพาณิชย กิจการเงินทุน กิจการหลักทรัพยกจิ การ
เครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กิจการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย และกิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มอื่นๆ
4. คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)
5. คาใชจายในการติดตั้ง (Installation Fee)
6. คาใชจายในการทดลองเดินเครื่องจักร (Running Test) หักรายไดจากการขายผลิตผลที่ไดจาก
การทดลองเดินเครื่อง
7. คาโสหุยตางๆ (Overhead)
8. ดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูยืมเงินที่ไดจา ยไปในระหวางซื้อทรัพยสิน หรือกอสราง
อาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระทั่งทรัพยสิน หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมที่จะใชงาน
รวมทั้งดอกเบีย้ เนื่องจากการกูยืมเงินเพื่อการซื้อที่ดิน
รายละเอียดอื่นขอยกยอดไปสัปดาหหนาครับ

คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (2)
ในสัปดาหกอนไดกลาวถึงการแยกประเภททรัพยสินทีส่ ามารถหักคาเสื่อมราคาไดในอัตราที่ตางกัน
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา และมูลคาของทรัพยสินใหมที่จะนํามาคํานวณหัก
คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ในครานี้จึงขอ ปุจฉา – วิสัชนา ตอเนื่องไปดังนี้
ปุจฉา วันที่เรืม่ ตนคํานวณคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรคือวันใด
วิสัชนา วันทีเ่ ริ่มตนคํานวณคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร ไดแก วันที่ทรัพยสินนัน้
พรอมใชงานไดตามประสงค (Completed Date) ดังนัน้ ทรัพยสินบางรายการที่ยังไมพรอมจะใชงานก็ยอมที่
จะไมอาจคิดคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา เชน อาคารระหวางกอสราง เปนตน แตสําหรับทรัพยสินที่พรอมใช
งานแลวแมจะยังไมเริ่มใชกต็ องนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา โดยตองคํานวณคาสึกหรอและ
คาเสื่อมราคาอยางตอเนื่องจนกวาจะหมดอายุการใชงานทรัพยสินนั้น
ปุจฉา โดยทัว่ ไปรายจายเกี่ยวกับทรัพยสนิ ตั้งแตวันที่ทรัพยสินพรอมใชงานไดตามประสงคมักจือ
เปนรายจายในการดําเนินงาน มีขอยกเวนหลักเกณฑดังกลาวหรือไมอยางไร
วิสัชนา ประเด็นนี้ไดเคยกลาวไวแลวในรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน ดังนั้น รายจายเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ทรัพยสินนัน้ ๆ พรอมใชงานดังตอไปนี้ ใหนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคา
เสื่อมราคาเสมือนเปนทรัพยสินใหมตั้งแตวันที่รายการรายจายดังกลาวพรอมใชงานไดตามประสงค
1. รายจายในการตอเติมทรัพยสิน
2. รายจายในการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยสิน
3. รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป และ
4. รายจายในการทําใหสภาพของทรัพยสินดีขนึ้ ไปกวาสภาพ ณ วันที่ไดทรัพยสินนั้นมาที่มิใช
เปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
ปุจฉา มีหลักเกณฑเกี่ยวกับมูลคาตนทุนของทรัพยสนิ ประเภทรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10
คนหรือรถยนตนั่งที่จะนํามาหักคาสึกหรอคาเสื่อมราคาทางภาษีอากรอยางไร
วิสัชนา ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คนหรือรถยนตนั่งทีไ่ ดมาตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2532 เปนตนมา ใหหกั คาสึกหรอคาเสื่อมราคาจากมูลคา
ตนทุนเฉพาะสวนที่ไมเกิน 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ ตองพึงเขาใจวาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารทีม่ ีที่นั่งไมเกิน 10
คนนั้น ในทางภาษีมูลคาเพิ่มไมยอมใหนําภาษีซื้อมาเครดิตหักออกจากภาษีขาย จึงตองนําภาษีซื้อไมวาจะ
เกิดจากการซือ้ เชาซื้อ หรือรับโอนรถยนตดังกลาวมารวมเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินเพื่อการหักคาสึก
หรอและคาเสือ่ มราคา และโดยทีก่ ฎหมายยอมใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคารถยนตดังกลาวจากมูลคา
ตนทุนไมเกิน 1,000,000 บาท เทานั้น ดังนั้น หลักเกณฑการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาจึงแตกตางกัน
ระหวางในทางบัญชีและทางภาษีอากร ผูป ระกอบการจึงตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสิน

ซึ่งยอมมีจํานวนแตกตางกัน เมื่อมีการขายรถ ยนตดังกลาวไปภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อการเสียภาษีเงินไดใหถูกตอง
ตอไป
ปุจฉา มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นอยางไร
วิสัชนา นับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535 เปนตนมา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงหลังเกณฑการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น จากเดิมที่กาํ หนดใหตองนํามูลคาของทรัพยสินในสวนที่
ตีราคาเพิ่มขึ้น ตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร รวมเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล เปนไมตองนํามูลคาของทรัพยสินดังกลาวมาถือรวมเปนรายได การพิจารณาในประเด็น
นี้จึงตองแยกออกเปนสองสวนคือ
1. สําหรับมูลคาของทรัพยสินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม
2535 ที่ไดรบั ไปรวมเปนรายไดไวแลวนัน้ ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดตามวิธีการทางบัญชีและ
อัตราที่ใชอยูนบั แตรอบระยะเวลาบัญชีที่ตีราคาเพิ่มขึ้น เวนแต รถยนตโดยสารที่มีที่นงั่ ไมเกิน 10 คน หรือ
รถยนตนั่ง ทีต่ ีราคาเพิ่มขึ้น ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2532 - 2534 ใหหกั คาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาที่ตี
เพิ่มขึ้น เฉพาะสวนที่รวมกับมูลคาตนทุนเดิมแลวไมเกิน 1,000,000 บาท
2. สําหรับมูลคาของทรัพยสินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในป 2532 เปนตน
ไป ซึ่งไมตองนําราคาที่ตีเพิม่ มารวมคํานวณกําไรสุทธิ จึงไมสามารถนํามูลคาสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมาคํานวณ
หักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ปุจฉา
มีหลัเกณฑเกี่ยวกับมูลคาตนทุนของทรัพยสนิ ที่ไดมาโดยการเชาซื้อหรือซื้อขายเงินผอน
อยางไร
วิสัชนา ทรัพยสินที่ไดมาโดยการเชาซื้อหรือโดยการซือ้ ขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนัน้
ใหถือตามราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด แตคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี
จะตองไมเกินคาเชาซื้อหรือราคาที่จะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติอนื่ ในการหักคาสึกหรือและคาเสื่อมราคาหรือไม อยางไร
วิสัชนา การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินไมวากรณีใด จะหักจนหมดมูลคาของตนทุน
ของทรัพยสินนั้นไมได (เวนแตทรัพยสินที่ไมมีรูปราง เชน ตนทุนเพือ่ การไดมาซึ่งสิทธิตางๆ ที่มีอายุการใช
งานจํากัดก็อาจหักคาสึกหรอจนหมดมูลคาตนทุนได) ซึ่งตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.3/2527 กําหนดให
คงเหลือมูลคาทรัพยสินไวไมนอยกวา 1 บาท
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา (3)
สองสัปดาหกอ นไดกลาวถึงแนวคิดเกีย่ วกับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร การ
แยกประเภททรัพยสินที่สามารถหักคาเสื่อมราคาไดในอัตราที่ตางกันและที่หักไมได มูลคาของทรัพยสินที่
จะนํามาคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร และ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ในครัง้ นี้จึงขอ ปุจฉา – วิสัชนา
ตอเนื่องไปดังนี้
ปุจฉา มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสนิ ถาวรอยางไร
วิสัชนา แนวทางในการการเลือกวิธีการคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคากับทรัพยสินถาวรมี
ปจจัยทีใ่ ชเปนแนวคิดอยางนอยสองปจจัย คือ
1. การใชผลตอบแทนจากการใชทรัพยสินเปนแนวทาง
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนเฉลี่ยเทาๆ กันตลอดอายุการใชงานก็ใหเลือกใช
วิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง (Straight Line Method)
(2) ในกรณีที่ชวงแรกของการใชงาน ทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนมาก แลวคอยๆ ลดลง
ตามลําดับ ก็ใหเลือกใชวิธีคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาลดลง (Declining Method) ซึ่งอาจเลือกใชวิธีการหัก
คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน
- วิธีผลบวกจํานวนปอายุการใชงาน (Sum of the Years’ Digit Method)
- วิธียอดคงเหลือลดลง (Declining Balance Method)
- วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ หรือวิธียอดงเหลือลดลงในอัตราสองเทาของคาสึกหรอและ
คาเสื่อมราคาวิธีเสนตรง (Double Declining Balance Method)
2. การใชจาํ นวนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเปนแนวทาง
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินนั้น นอกจากใหผลตอบแทนเฉลี่ยเทาๆ กันตลอดอายุการใชงานแลว ยัง
มีอัตราคาซอมแซมบํารุงรักษาเทาๆ กันตลอดอายุการใชงาน ก็ใหเลือกใชวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาโดยวิธีเสนตรง (Straight Line Method)
(2) ในกรณีที่ชวงแรกของการใชงาน นอกจากทรัพยสินนั้นใหผลตอบแทนมาก แลวคอยๆ
ลดลงตามลําดับ ก็ใหเลือกใชวิธีคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาลดลง (Declining Method)
คาซอมแซมบํารุงรักษาอัตราคงที่
การใหผลตอบแทนอัตราคงที่
Straight Line Method
คาซอมแซมบํารุงรักษาอัตราเพิม
่
การใหผลตอบแทนอัตราลด
Declining Method
การเลือกใชวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเพือ
่ ให
จํานวนรายจายเกี่ยวกับทรัพยสินคงทีต
่ ลอดอายุการใชงาน 111

ปุจฉา มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการเลือกใชวิธีการทางบัญชี เพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อราคาที่
สอดคลองกับ สภาพการใชทรัพยสิน และในขณะเดียวกันที่อํานวยประโยชนแกกิจการไดสงู สุดอยางไร
วิสัชนา บริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคล อาจเลือกใชวิธีการทางบัญชีในการหักคาสึกหรอและคา
เสื่อมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอื่นใดดังตอไปนี้ก็ได แตเมื่อเลือกใชวธิ ีการ และอัตราที่จะหักอยางใดแลว
ใหใชวิธีการและอัตรานั้นตลอดไป จะเปลี่ยนแปลงไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่
อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย ในกรณีที่ไดรับอนุมัตใิ หเปลี่ยนแปลงได ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่ไดรับอนุมัตินั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกันทีก่ ิจการไดมาใหม จะเลือกวิธกี าร และ
อัตราใหแตกตางไปจากที่เคยใชอยูเดิมได โดยไมตองรองขอตออธิบดีกรมสรรพากรแตอยางใด (แตควร
เปดเผยไวในงบการเงิน)
1. วิธีเสนตรง (Straight Line Method) คือ การคํานวณคาเสื่อมราคาจึงกําหนดอัตราคงที่ ใช
สําหรับทรัพยสินที่ใหผลตอบแทนสม่ําเสมอเทาๆ กันตลอดอายุการใชงาน เชน การหักสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาอายุการใชงาน หรือจํานวนหนวยผลผลิต หรือกําหนดเปนอัตรารอยละของมูลคาตนทุนเปนตน
ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ตามวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาทีไ่ ด
ทรัพยสินนั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราไมเกินรอยละของมูลคาตนทุน
ตามประเภทของ
ทรัพยสินดังตอไปนี้ แตถา ตามวิธีการบัญชีซึ่งกิจการไดใชอยูห ักต่ํากวาอัตราดังกลาวก็ใหหกั เพียงเทาอัตรา
ตามวิธีการทางบัญชีที่ใชอยูน ั้น
2. วิธหี ักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาลดลง (Declining Method) ใชสําหรับทรัพยสินที่ให
ผลตอบแทนในปแรกสูงกวาเนื่องจากมีประสิทธิภาพ (Capacity) สูง ไดแก
(1) วิธีผลบวกจํานวนปอายุการใชทรัพยสิน (Sum of the Year's Digit Method)
(2) วิธียอดคงเหลือลดลง (Declining Balance Method/ The Constant Percentage of
Declining-Book-Value Method)
(3) วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) แตวิธีนไี้ มเปนที่ยอมรับ
ใหถือปฏิบัติในทางภาษีอากร
สําหรับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอื่นที่มิใชวธิ ีเสนตรงดังกลาว
ซึ่งมีอัตราการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายุการใชทรัพยสินนั้นจํานวนป
อายุการใชของทรัพยสินเพือ่ การหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาตองไมนอยกวา 100 หารดวยจํานวนรอยละ
ของอัตราคาสึกหรอคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงที่กําหนดขางตนเชนทรัพยสินอยางอืน่ ตองมีอายุการใชงาน
ไมนอยกวา 100 หารดวย 20 = 5 ป อาคารตองไมนอยกวา 100 หารดวย 5 = 20 ป
พบกันใหมสัปดาหหนาครับ

3.1.1 อาคาร
(1) อาคารถาวร
รอยละ 5
(2) อาคารชั่วคราว
รอยละ 100
3.1.2 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สิ้นสูญไปได
รอยละ 5
3.1.3 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา
(1) กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชา
ที่มีขอกําหนดใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป
รอยละ 10
(2) กรณีมีหนังสือสัญญาเชาที่ไมมีขอกําหนดใหตออายุ
การเชาไดหรือขอกําหนดใหตออายุการเชาได
เพียงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการเชา
และอายุที่ตอไดรวมกัน
3.1.4 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล
เครื่องหมายการคา สิทธิประกอบกิจการตามใบ
อนุญาต สิทธิบัตรลิขสิทธิหรือสิทธิอยางอื่น
(1) กรณีไมจํากัดอายุการใช
รอยละ 10
(2) กรณีจํากัดอายุการใช
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการใช
3.1.5 ทรัพยสินอยางอืน่ ซึ่งโดยสภาพของทรัพยสินสึกหรอ
หรือเสื่อมราคาไดนอกจากที่ดนิ และสินคา
รอยละ 20
3.3 กรณีที่ไดทรัพยสินนั้นมาระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาตามระยะเวลาที่ไดทรัพยสินนั้นมาเปนรายวันและถาในรอบระยะเวลาบัญชีใดกําหนดเวลาไมถงึ
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เดือนใหเฉลี่ยหักตามสวนของรอบระยะเวลาจากฐาน 12 เดือน หรือ 365 วัน
3.4 ในทางภาษีอากรกําหนดใหหักคาสึกหรอแบบจูงใจ (Incentive Depreciation) สําหรับ
ทรัพยสินบางประเภท ดังนี้
3.4.1 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาตั้งแต
วันที่ 28 กันยายน 2534 เปนตนมา ใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ ําหนดไว
ในขอ 3.1 และ 3.2 ขางตน

(1) ตองไมเปนเครือ่ งจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแต
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรดังกลาวไดใชเพื่อการดังตอไปนี้
(ก) การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวัตถุดบิ ที่นํามาใชในการผลิต
(ข) การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
(ค) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต
ทั้งนี้ ไมวาจะใชเพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการของผูอื่น
(2) ตองเปนเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ไมเคยผานการใชงานมากอน โดยมีอายุ
การใชงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป และมีมูลคาตนทุนไมต่ํากวา 100,000 บาท
(3) ตองแจงการใชเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรเพือ่ วิจัยการพัฒนา ตาม (1) ตอ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่ใชเครื่องจักรและ
อุปกรณของเครื่องจักรนั้น
3.4.2 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มี
ลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาตั้งแตวนั ที่ 5 กันยายน 2535 เปนตนมา ใหหักคาสึก
หรอและคาเสือ่ มราคาไดในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาตนทุนที่ไดมาซึ่งทรัพยสินดังกลาว หรือจะลือกหัก
คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุนสําหรับ
มูลคาสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในขอ7.3.1 และ 7.3.2 ขางตน
(1)
ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของราคาสินคาหรือคาบริการ โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระจากยอด
ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ ในแตละเดือนภาษีตามมาตรา 82/3 ที่ประกอบกิจการคาปลีกหรือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ทั้งนี้ตามมาตรา 86/6
หรือมาตรา 86/7 แลวแตกรณี
(2) ตองเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)) แตไมรวมถึงสวนระบบควบคุมกลาง
ของเครื่องคอมพิวเตอร
(3) ตองแจงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตออธิบดี
กรมสรรพากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรับอนุมัติใหใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2536)
3.5 เพือ่ ปองกันและขจัดปญหาทางภาษีอากรผูประกอบกิจการควรใชหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทางภาษีอากร เพื่อการคํานวณกําไรและขาดทุนสุทธิทางบัญชีให
มากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได สําหรับรายการที่ไมเปนตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทางภาษีอากร ใหทําการปรับปรุง
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อใหกําไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรถูกตองและสมบูรณ

ปุจฉาคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
ไขปญหาภาษี ขอนําประเด็นการหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาทรัพยสินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แหง
ประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ) พ.ศ.2542 ในสวนที่เกีย่ วกับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
โดยวิธี Double Declining Balance Method หรือวิธีหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราสองเทาของ
อัตราตามวิธีเสนตรงโดยใหคํานวณหักจากยอดคงเหลือที่ลดลง ซึ่งมีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2542
เปนตนไป โดยขอนํามาปุจฉา – วิสัชนา ทั้งหมดอยางเปนระบบดังนี้
ปุจฉา ทําไมจึงมีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร
วิสัชนา คาสึกหรอและคาเสือ่ มราคา เปนรายจายที่เกิดขึน้ จากการที่กิจการมีทรัพยสนิ หรือรายจาย
อันมีลักษณะเปนการลงทุน(Capital Expenditure) เนื่องจาก
1. เปนการทยอยตัดรายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายฝายทุนมาถือเปนคาใชจาย
เนื่องจากในทางบัญชีถือวารายการรายจายทุกรายการเปนรายจายในการประกอบกิจการ
เพียงแตจะนํา
รายจายรายการนั้นๆ ไปถือเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีปใด และเปนจํานวนเทาใด
2. เปนการตั้งสํารองเพื่อรวบรวมเงินมาซื้อทรัพยสินใหมมาใชในกิจการแทนที่ทรัพยสินเดิมที่
ตองเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงาน
ปุจฉา ทรัพยสินที่หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดและไมไดตา งกันอยางไร มีความจําเปนอยางไร
ในการจําแนกประเภททรัพยสินดังกลาวออกตางหากจากกัน
วิสัชนา การจําแนกประเภททรัพยสินที่สามารถหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาได กับประเภทที่ไม
อาจหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาไดออกตางหากจากกัน เพื่อประโยชนในการนําไปถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
1. ทรัพยสินที่สามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรทั่วไปที่โดย
สภาพของทรัพยสินอาจสึกหรอหรือเสื่อมราคาได ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสนิ นั้นจะมีรูปรางหรือมีตัวตนหรือไมก็
ตาม เชน อาคาร ทั้งอาคารถาวร และอาคารชั่วคราว ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญ
สิ้นไปได ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา อาทิ เงินกินเปลา เงินชวยคากอสรางคาแหงอาคาร หรือ
โรงเรือนที่ไดโอนเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินเมื่อสรางเสร็จ ซึ่งตอบแทนสิทธิการเชาอันมีระยะเวลา
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร สิทธิประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่น และทรัพยสินอยางอื่น เชน รถยนต เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช
สํานักงาน เครือ่ งตกแตงสํานักงาน เปนตน
2. ทรัพยสินที่ไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได หมายถึง ทรัพยสินถาวรที่โดยสภาพ
ของทรัพยไมอาจสึกรอหรือเสื่อมราคาได อาทิ ที่ดิน เพชรพลอยอัญมณี แรธาตุ รวมทั้งทรัพยสินถาวรที่ยัง
ไมพรอมจะใชงาน เชน อาคารระหวางกอสราง เครื่องจักรระหวางติดตั้ง เปนตน

ปุจฉา มูลคาตนทุนของทรัพยสินที่จะนํามาหักคาสึกหรือและคาเสื่อมราคามีหลักเกณฑอยางไร และ
มีหลักการจําแนกประเภททรัพยสินที่หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่มีอัตราแตกตางกันอยางไร
วิสัชนา การแยกประเภททรัพยสินที่สามารถหักคาเสื่อมราคาไดในอัตราที่แตกตางกันออกตางหาก
จากกัน ไดแก อาคารและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ในอาคารแมจะติดตรึงกับตัวอาคาร อาทิ อุปกรณไฟฟา
ประปา โทรศัพทเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในขณะที่อาคารถูกกําหนดใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ใน
อัตราต่ําเพียงไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาตนทุนเทานัน้ แตทรัพยสินประเภทอื่นๆ ดังกลาว กฎหมายยอมให
หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไดถึงรอยละ 20 ของมูลคาตนทุน
ทรัพยสินถาวรบางประเภทไมสามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาได
มูลคาตนทุนทรัพยสินที่จะหักคาสืกหรอและคาเสื่อมราคา มีหลักเกณฑพอสรุปไดดังนี้
1. ตนทุนเพื่อการไดมาซึง่ ทรัพยสิน (Cost of Acquisition) หมายถึง รายจายเพื่อการไดมาซึง่
ทรัพยสิน และรายจายเกี่ยวกับทรัพยสิน ในชวงระยะเวลากอนที่ทรัพยสินนั้นพรอมจะใชงาน ดังตอไปนี้
1.1 คาซื้อทรัพยสิน
1.2 คาอากรขาเขา คาภาษีสรรพสามิต คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน คาธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดนิ
1.3 คาภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะสําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มี
ที่นั่งไมเกิน 10 คนตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งทรัพยสินที่มิไดมไี วเพื่อการ
ประกอบกิจการที่อยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กิจการธนาคารพาณิชย กิจการเงินทุน กิจการ
หลักทรัพยกิจการเครดิตฟองซิเอร กิจการประกันภัย กิจการโรงรับจํานํา กิจการคาอสังหาริมทรัพย และ
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มอื่นๆ
1.4 คาขนสงขาเขา (Transportation Fee)
1.5 คาใชจายในการติดตั้ง (Installation Fee)
1.6 คาใชจายในการทดลองเดินเครื่องจักร (Running Test) หักรายไดจากการขายผลิตผลที่ได
จากการทดลองเดินเครื่อง
1.7 คาโสหุยตางๆ (Overhead)
1.8 ดอกเบี้ย (Interest Expense) จากการกูย ืมเงินที่ไดจายไปในระหวางซื้อทรัพยสิน หรือ
กอสรางอาคารหรืออสังหาริมทรัพย จนกระทั่งทรัพยสนิ หรืออาคาร หรืออสังหาริมทรัพยนั้นพรอมที่จะใช
งาน รวมทั้งดอกเบี้ยเนื่องจากการกูย ืมเงินเพื่อการซื้อที่ดิน
2. รายจายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ทรัพยสินนั้นๆ พรอมที่จะใชงานแลว ดังตอไปนี้ โดยใหหักคาสึก
หรอและคาเสือ่ มราคาเสมือนเปนทรัพยสินใหม
2.1 รายจายในการตอเติมทรัพยสิน
2.2 รายจายในการเปลีย่ นแปลงสภาพของทรัพยสนิ
2.3 รายจายในการขยายทรัพยสินออกไป
2.4 รายจายในการทําใหสภาพของทรัพยสินดีขนึ้ ไปกวาสภาพ ณ วันที่ไดทรัพยสินนัน้ มาที่
มิใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม

3. ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารทีม่ ีที่นั่งไมเกิน 10 คนหรือรถยนตนั่งที่ไดมาระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2527 - 2531 ใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาจากมูลคาตนทุน เฉพาะสวนที่ไมเกิน
500,000 บาท แตถาไดมาตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1 มกราคม 2532 เปนตนมา ใหหัก
คาสึกหรอคาเสื่อมราคาจากมูลคาตนทุนเฉพาะสวนทีไ่ มเกิน 1,000,000 บาท
นอกจากนี้ ตองพึงเขาใจวาทรัพยสินประเภทรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารทีม่ ีที่นั่งไมเกิน 10
คนนั้น ในทางภาษีมูลคาเพิม่ ไมยอมใหกจิ การนําภาษีซอื้ มาเครดิตหักออกจากภาษีขาย จึงตองนําภาษีซื้อไม
วาจะเกิดจากการซื้อ เชาซื้อ หรือรับโอนรถยนตดังกลาวมารวมเปนมูลคาตนทุนของทรัพยสินเพือ่ การหักคา
สึกหรอและคาเสื่อมราคา
และโดยที่กฎหมายยอมใหหกั คาสึกหรอและคาเสือ่ มราคารถยนตดังกลาวจาก
มูลคาตนทุนไมเกิน 1,000,000 บาท เทานัน้ ดังนั้น หลักเกณฑการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาจึงแตกตาง
กันระหวางในทางบัญชีและทางภาษีอากร
ผูประกอบการจึงตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสินซึ่งยอมมีจํานวนแตกตางกัน เมื่อมีการขายรถ ยนตดังกลาวไปภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อการเสียภาษีเงิน ได
ใหถูกตองตอไป
2.4 กรณีตรี าคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นตามมาตรา 65 ทวิ (3) แหงประมวลรัษฎากร กอนรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535 และราคาที่ตีเพิ่มขึ้นนั้นไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมาย
ใดๆ (ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิ) ใหหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาไดจากราคาสวนที่ตเี พิ่มขึ้นของ
ทรัพยสินนั้น ตามวิธีการทางบัญชีและอัตราที่ใชอยูนับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ตีราคาเพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ทรัพยสินที่มกี ารตีราคาเพิ่มขึ้นนั้นเปนรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน หรือ
รถยนตนั่ง ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่ตีเพิ่มขึ้น เฉพาะสวนที่รวมกับมูลคาตนทุนเดิมแลวไมเกิน
1,000,000 บาท (ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 2532 เปนตนไป) และสําหรับรถยนตนงั่ หรือรถยนตโดยสารที่มีที่
นั่งไมเกิน 10 คน ที่ซื้อมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 หากมีภาษีมูลคาเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ที่ตองชําระหรือพึงตอง
ชําระใหนาํ มาถือรวมเปนมูลคาตนทุนของรถยนตดังกลาวเพื่อการคํานวณคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
กรณีตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535
เปนตนไป ไมตองนําราคาที่ตีเพิ่มมารวมคํานวณกําไรสุทธิสําหรับการคํานวณคาสึกหรอและคาเสือ่ ม ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2.5 ทรัพยสินที่ไดมาโดยการเชาซื้อหรือโดยการซือ้ ขายเงินผอนมูลคาตนทุนของทรัพยสินนัน้
ใหถือตามราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด แตคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี
จะตองไมเกินคาเชาซื้อหรือราคาที่จะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
2.6 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินไมวากรณีใด จะหักจนหมดมูลคาของตนทุน
ของทรัพยสินนั้นไมได (เวนแตทรัพยสินที่ไมมีรูปราง เชน ตนทุนเพือ่ การไดมาซึ่งสิทธิตางๆ ที่มีอายุการใช
งานจํากัดก็อาจหักคาสึกหรอจนหมดมูลคาตนทุนได) ซึ่งตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.3/2527 กําหนดให
คงเหลือมูลคาทรัพยสินไวไมนอยกวา 1 บาท
3. เลือกใชวิธีการทางบัญชี เพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสื่อราคาที่สอดคลองกับ สภาพการใช
ทรัพยสิน และในขณะเดียวกันที่อํานวยประโยชนแกกิจการไดสงู สุด

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล อาจเลือกใชวิธีการทางบัญชีในการหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาของทรัพยสินโดยวิธีอื่นใดดังตอไปนี้ก็ได แตเมื่อเลือกใชวิธีการ และอัตราที่จะหักอยางใดแลว ใหใช
วิธีการและอัตรานั้นตลอดไป จะเปลี่ยนแปลงไดตอเมือ่ ไดรับอนุมัตจิ ากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดี
กรมสรรพากรมอบหมาย ในกรณีที่ไดรับอนุมัติใหเปลีย่ นแปลงได ใหถือปฏิบตั ิตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่
ไดรับอนุมัตินนั้
อยางไรก็ตาม สําหรับทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกันทีก่ ิจการไดมาใหม จะเลือกวิธีการ และ
อัตราใหแตกตางไปจากที่เคยใชอยูเดิมได โดยไมตองรองขอตออธิบดีกรมสรรพากรแตอยางใด (แตควร
เปดเผยไวในงบการเงิน)
3.1 วิธีเสนตรง (Straight Line Method) ใชสําหรับทรัพยสินที่ใหผลตอบแทนสม่ําเสมอเทาๆกัน
ตลอดอายุการใชงาน การคํานวณคาเสื่อมราคาจึงกําหนดอัตราคงที่ เชน การหักสึกหรอและคาเสื่อมราคาอายุ
การใชงาน หรือจํานวนหนวยผลผลิต หรือกําหนดเปนอัตรารอยละของมูลคาตนทุนเปนตน
ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ตามวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาทีไ่ ด
ทรัพยสินนั้นมาในแตละรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราไมเกินรอยละของมูลคาตนทุน
ตามประเภทของ
ทรัพยสินดังตอไปนี้ แตถา ตามวิธีการบัญชีซึ่งกิจการไดใชอยูห ักต่ํากวาอัตราดังกลาวก็ใหหกั เพียงเทาอัตรา
ตามวิธีการทางบัญชีที่ใชอยูน ั้น
3.1.1 อาคาร
(1) อาคารถาวร
รอยละ 5
(2) อาคารชั่วคราว
รอยละ 100
3.1.2 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สิ้นสูญไปได
รอยละ 5
3.1.3 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชา
(1) กรณีไมมีหนังสือสัญญาเชาหรือมีหนังสือสัญญาเชา
รอยละ 10
ที่มีขอกําหนดใหตออายุการเชากันไดตอ ๆ ไป
(2) กรณีมีหนังสือสัญญาเชาที่ไมมีขอกําหนดใหตออายุ
การเชาไดหรือขอกําหนดใหตออายุการเชาได
เพียงระยะเวลาอันจํากัดแนนอน
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการเชา
และอายุที่ตอไดรวมกัน
3.1.4 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กูดวิล
เครื่องหมายการคา สิทธิประกอบกิจการตามใบ
อนุญาต สิทธิบัตรลิขสิทธิหรือสิทธิอยางอื่น
(1) กรณีไมจํากัดอายุการใช
รอยละ 10
(2) กรณีจํากัดอายุการใช
รอยละ 100 หารดวย
จํานวนปอายุการใช

3.1.5 ทรัพยสินอยางอืน่ ซึ่งโดยสภาพของทรัพยสินสึกหรอ
หรือเสื่อมราคาไดนอกจากที่ดนิ และสินคา
รอยละ 20
3.2 วิธีหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาลดลง (Declining Method) ใชสําหรับทรัพยสินที่ให
ผลตอบแทนในปแรกสูงกวาเนื่องจากมีประสิทธิภาพ (Capacity) สูง ไดแก
3.2.1 วิธีผลบวกจํานวนปอายุการใชทรัพยสิน (Sum of the Year's Digit Method)
3.2.2 วิธียอดคงเหลือลดลง(Declining Balance Method /The Constant Percentage of
Declining-Book-Value Method)
3.2.3 วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) แตวิธีนี้ไมเปนที่
ยอมรับใหถือปฏิบัติในทางภาษีอากร
สําหรับวิธีการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินโดยวิธีอื่นดังกลาว ซึ่งมีอัตราการ
หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาไมเทากันในแตละประหวางอายุการใชทรัพยสินนั้นจํานวนปอายุการใชของ
ทรัพยสินเพื่อการหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาตองไมนอยกวา 100 หารดวยจํานวนรอยละของอัตราคาสึก
หรอคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงที่กําหนดขางตนเชนทรัพยสินอยางอืน่ ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 100
หารดวย 20 = 5 ป อาคารตองไมนอยกวา 100 หารดวย 5 = 20 ป
3.3 กรณีที่ไดทรัพยสินนั้นมาระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาตามระยะเวลาที่ไดทรัพยสินนั้นมาเปนรายวันและถาในรอบระยะเวลาบัญชีใดกําหนดเวลาไมถงึ
12
เดือนใหเฉลี่ยหักตามสวนของรอบระยะเวลาจากฐาน 12 เดือน หรือ 365 วัน
3.4 ในทางภาษีอากรกําหนดใหหักคาสึกหรอแบบจูงใจ (Incentive Depreciation) สําหรับ
ทรัพยสินบางประเภท ดังนี้
3.4.1 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของ
เครื่องจักรที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาตั้งแต
วันที่ 28 กันยายน 2534 เปนตนมา ใหหกั คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราทีก่ ําหนดไว
ในขอ 3.1 และ 3.2 ขางตน
(1) ตองไมเปนเครือ่ งจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ เวนแต
เครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรดังกลาวไดใชเพื่อการดังตอไปนี้
(ก) การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ หรือวัตถุดบิ ที่นํามาใชในการผลิต
(ข) การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
(ค) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต
ทั้งนี้ ไมวาจะใชเพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการของผูอื่น
(2) ตองเปนเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ไมเคยผานการใชงานมากอน โดยมีอายุ
การใชงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป และมีมูลคาตนทุนไมต่ํากวา 100,000 บาท

(3) ตองแจงการใชเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรเพือ่ วิจัยการพัฒนา ตาม (1) ตอ
อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่ใชเครื่องจักรและ
อุปกรณของเครื่องจักรนั้น
3.4.2 การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินประเภทเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มี
ลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ และไดมาตั้งแตวนั ที่ 5 กันยายน 2535 เปนตนมา ใหหักคาสึก
หรอและคาเสือ่ มราคาไดในอัตรารอยละ 100 ของมูลคาตนทุนที่ไดมาซึ่งทรัพยสินดังกลาว หรือจะลือกหัก
คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุนสําหรับ
มูลคาสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนดไวในขอ7.3.1 และ 7.3.2 ขางตน
(1)
ตองเปนทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของราคาสินคาหรือคาบริการ โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระจากยอด
ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ ในแตละเดือนภาษีตามมาตรา 82/3 ที่ประกอบกิจการคาปลีกหรือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรใหใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ทั้งนี้ตามมาตรา 86/6
หรือมาตรา 86/7 แลวแตกรณี
(2) ตองเปนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่มีลักษณะตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)) แตไมรวมถึงสวนระบบควบคุมกลาง
ของเครื่องคอมพิวเตอร
(3) ตองแจงการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ตออธิบดี
กรมสรรพากร ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรับอนุมัติใหใชเครื่อง
บันทึกการเก็บเงิน (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2536)
3.5 เพือ่ ปองกันและขจัดปญหาทางภาษีอากรผูประกอบกิจการควรใชหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทางภาษีอากร เพื่อการคํานวณกําไรและขาดทุนสุทธิทางบัญชีให
มากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได สําหรับรายการที่ไมเปนตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทางภาษีอากร ใหทําการปรับปรุง
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อใหกําไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรถูกตองและสมบูรณ

1. Consruct Validity = การสรางมาตรวัดทีม่ ุงวัดปรากฏการณที่มีลักษณะนามธรรม เชน ขวัญ
กําลังใจ ความพึงพอใจ ความผูกพัน ความขัดแยงภายใน ลักษณะภาวะผูนํา เปนตน ซึ๋งความ
แมนตรงมโนทัศนเหลานี้ไมสามารถวัดได เครื่องชี้วัดใดเครื่องชี้วดั หนึ่งโดยเฉพาะ มาตรวัดที่
ใชวัดมโนทัศนในภาพรวมจะมีความเปนนามธรรมอยางมาก ความแมนตรงตามมโนทัษนจะ
ใชกับตัวแปรที่เปนภาวะสันนิษฐานหรือมโนทัศนหรือตัวแปรแฝง เชน เจตคติ ความเชื่อ
คานิยม เชาวปญญา ดังนั้น ความแมนตรงมโนทัศนจึงเปนการตรวจสอบวา แบบวัดนี้สามารถ
วัดคุณลักษณะไดตรงตามทฤษฎีหรือภาวะสันนิษฐานหรือมโนทัศนหรือไม
2. Confident Intervals = ชวงความเชื่อมั่นเปนโอกาสที่พารามิเตอรของประชากรอยูในชวงองศา
ที่ประมาณได เชน P(L < μ < U) = 95% หมายถึง โอกาสที่คา μ จะมีคาอยูในชวง L และ U
เปน 0.95 หรือ 95% และโอกาสที่คา μ จะมีคานอยกวา L หรือมีคามากกวา U เปน 0.05 หรือ
5% โดยทัว่ ไป จะใหชว งความเชื่อมั่นเปน (1 - )100% หมายความวา โอกาสที่การประมาณคา
จะผิดพลาด = ( )100% ทําใหชว งความเชื่อมั่น (1 - ) มีคามากจะทําใหโอกาสของความ
ผิดพลาดในการประมาณคา ( ) มีคานอย
3. Correlation Coefficients คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปนสถิติที่ใชในการศึกษาความสัมพันธ
เชิงเสนอยางงาย สัญญสักษณคือ r หรือ R หรือ 8 ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 (-1< R >
+1)
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