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ข้อสอบจาํลอง วชิากฎหมาย 2  1/2560 

ครัง้ท่ี 36   1/2560 

ขอ้ 2 ใหอ้ธิบายและ ยกหลกักฎหมายตามประมวลรัษฎากร  

ก. บริษทั ภูมิใจ ไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท บริษทัฯ มีวตัถุประสงค์

ซ้ือเพ่ือตอ้งการกาํไร แต่ปรากฏวา่บริษทัฯ ไม่สามารถขายออกไปไดเ้พราะราคาหุน้ตก  ถา้ขายจะทาํใหข้าดทุน จึงถือหุน้สามญั

ดงักล่าวไปจนถึงส้ินปี มีการประเมินราคาหุน้เกิดผลขาดทุน บริษทัฯ สามารถนาํผลขาดทุนดงักล่าวมาคาํนวณกาํไรสุทธิภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 

 ข.บริษทั ก จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายประกอบกิจการใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัฯซ้ือรถจกัรยานยนตม์าจาก บริษทั ค 

จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯจะขายรถจกัรยานยนตใ์หก้บัลูกคา้ ผอ่นชาํระโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ซ่ึงดอกเบ้ีย บริษทั ค จาํกดั ผูข้ายจะเป็นคนจ่าย

ใหก้บับริษทั ก จาํกดั รวมทั้งไดจ่้ายค่าใชจ่้ายการตลาดใหก้บับริษทัฯ เป็นค่าสนบัสนุนทางการตลาดเพ่ือใชใ้นการทาํโบวช์วัร์

โฆษณาเพ่ือการขายสินคา้  และนอกจากน้ียงัมีการแจกของกาํนลัใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพ่ือส่งเสริมการขาย จะตอ้งหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย

อยา่งไร 

ค.  บริษทั ทา้ยกะบะ จาํกดั ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าโกดงั จดัเก็บสินคา้ เน่ืองจากโกดงัแต่ละหอ้งทรุด  บริษทัฯ จึงไดท้าํสญัญา

วา่จา้งผูรั้บเหมาใหซ่้อมแซม   โดยมีการนาํดินมาถมพ้ืนใหสู้งข้ึน และเทคอนกรีต เพ่ือปรับสภาพใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเดิม และ

จ่ายค่าปรับปรุงอาคารทาํใหดี้ข้ึน จึงอยากทราบวา่ ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมดงักล่าว สามารถลงเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีเงินได้

นิติบุคคลไดห้รือไม่ อยา่งไร 

ง. ซ้ือรถยนตใ์หผู้บ้ริหาร โดยทาํสญัญาซ้ือขายแบบลีสซ่ิง มีการผอ่นชาํระกรรมสิทธ์ิยงัไม่โอนจนกวา่จะผอ่นชาํระเสร็จ ราคา 

1,500,000 บาท ดอกเบ้ียเช่าซ้ือร้อยละ 5 ต่อปี  ดอกเบ้ียและค่าเส่ือมราคาสามารถนาํมาหกัเป็นคา่ใชจ่้าย เพ่ือคาํนวณกาํไรสุทธิ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดห้รือไม่  อยา่งไร 

 

 

แนวคาํตอบ 

ข้อ 2   

ก. Key Point : หุน้เก็งกาํไรถือเป็นสินคา้   ตอ้งตีราคาส้ินปี   ถา้ขาดทุนลงรายจ่ายไดเ้ฉพาะวธีิ Perpetual  (ไดพ้ดู

ยกตวัอยา่งหุน้เก็งกาํไร กบัหุน้ลงทุนไวท่ี้  หนา้ 2-12 เล่ม 1  ) 
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สาระสําคัญตามมาตรา 65 ทวิ (6) หลกักฎหมายเก่ียวกบัการตีราคาสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี

ตาม พอสรุปไดด้งัน้ี ราคาสินคา้คงเหลือ ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี ใหค้าํนวณตามราคาทุน หรือราคาตลาด 

แลว้แต่อยา่งใดจะนอ้ยกวา่   

 

ตามกรณีดังกล่าว  บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท โดย

มีวตัถุประสงคซ้ื์อเพ่ือตอ้งการกาํไร เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือขาย ถือเป็นสินคา้คงเหลือ ตามมาตรา 65 ทวิ ( 6 )  

กาํหนดใหค้าํนวณตามราคาทุน หรือราคาตลาด แลว้แต่อยา่งใดจะนอ้ยกวา่  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  ซ่ึงปรากฏ

วา่มีผลขาดทุน การพิจารณานาํผลขาดทุนดงักล่าวมาคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล แยกได ้ 2 กรณี 

ดงัน้ี 

  

  1. กรณีทีก่จิการใช้วธีิการบันทกึสินค้าคงเหลอืตอนส้ินงวด (Periodic Inventory Method)   

  ผลขาดทุนจากการคาํนวณตีราคาตลาดตํ่ากว่าราคาทุนจะนํามาถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิในรอบ

ระยะเวลาบญัชีนั้นไม่ได ้เพราะการตีราคาตามราคาตลาดซ่ึงตํ่ากวา่ราคาทุนไดถู้กนาํไปคาํนวณในมูลค่าตน้ทุนขายแลว้    

 ตวัอย่างการคาํนวณ 

         สมมติสินคา้คงเหลือ(หุ้นสามญั)ตน้งวดของบริษทั บริษทั ภูมิใจ จาํกดั ไม่มี   ในระหวา่งปีบริษทัไดซ้ื้อหุ้นมา

ราคาทุน 50,000 บาท แต่ ณ ส้ินปี ราคาตลาดตํ่ากวา่ราคาทุน สมมติราคาหุ้นเหลือเท่ากบั 40,000 บาท จะทาํให้ตน้ทุน

ขายสูงข้ึน 10,000 บาท ผลทาํใหก้าํไรสุทธิตํ่าลง 10,000 บาท 

 

                                ตน้ทุนขาย = สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซ้ือระหวา่งปี – สินคา้คงเหลือส้ินงวด  

 

      ตน้ทุนขาย =  0 + 50,000 – 40,000  =   10,000 บาท   

  

  กรณีราคาตลาดตํ่ากว่าราคาทุน ตอ้งคาํนวณตน้ทุนขายโดยใชร้าคาตลาด และการท่ีราคาตลาดตํ่ากวา่ราคา

ทุนอยู ่10,000 บาท ทาํใหต้น้ทุนขายเพิ่มข้ึน 10,000 บาท และกําไรสุทธิลดตํ่าลง 10,000 บาทดว้ย เท่ากบัวา่บริษทัได้

นาํผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือ(หุ้นสามญั ) มาหักเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิในทางบญัชีแลว้ 

ดงันั้น บริษทัจึงไม่สามารถนาํผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา้คงเหลือจาํนวน 10,000 บาท มาหักเป็นค่าใชจ่้ายไดอี้ก 

เพราะจะเป็นการหกัค่าใชจ่้ายซํ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

 

  2. กรณีทีก่จิการใช้วธีิการบันทกึสินค้าคงเหลอืแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method)  

 การตีราคาสินคา้คงเหลือ(หุ้น สามญั)ลดลง สามารถนาํมาถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลา

บญัชีได ้เพราะตามวิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ( Perpetual Inventory Method ) มูลค่าส่วนท่ีตีราคาลดลง 

ไม่ไดน้าํไปคาํนวณเป็นตน้ทุนขายในงวดบญัชี (กค 0814/3744  11 พ.ค.2543)  
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 ดงันั้น ณ วนัส้ินปี เม่ือราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือเพ่ือตอ้งการกาํไร ซ่ึงถือเป็นสินคา้ลดลง  ผลขาดทุนดงักล่าวจะ

นาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดเ้ฉพาะกรณีท่ีบริษทัใชว้ธีิการบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

(Perpetual Inventory Method) เท่านั้น 

 

 หลกัทรัพยท่ี์บริษทัถือไว ้ตอ้งจาํแนกประเภทก่อน ดงัน้ี 

1) ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือตอ้งการกาํไร เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ถือเป็นสินคา้ใหป้รับราคาตาม มาตรา 65 ทว ิ(6) 

2) ซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ถือเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน จะรับรู้กาํไร หรือขาดทุน เม่ือ

มีการซ้ือขายจริงเท่านั้น ตามมาตรา 65 ตรี ( 17 )  

  ข.  Key Point : ส่งเสริมการขายท่ีให้  ไม่ใช่เฉพาะตวัเงิน และสินคา้เท่านั้น เป็นประโยชน์อ่ืนใดก็ได ้ เช่น ส่วนลด 

หรือจ่ายดอกเบ้ียแทน  ยกเวน้ใหเ้ฉพาะผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค หรือผูป้ระกอบการท่ีเอาไปผลิตต่อ  เก็งและย ํ้าวา่ออกสอบ

ไวท่ี้หนา้ 4-12 เล่ม 1   

  

 อ้างข้อหารือ เลขท่ีหนงัสือ กค. 0702/4699  วนัท่ี 6 สิงหาคม 2551  

 

สาระสาํคัญตาม การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามขอ้ 12/2 ของคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528  ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 

2528  เก่ียวกบั รางวลั   ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย ท่ีผูจ่้ายเป็นนิติบุคคล และผูรั้บเป็น

บุคคลต่อไปน้ี 

(1) บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ใหอ้ตัราร้อยละ 3.0  

(2) ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ไม่รวม ผูรั้บท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค หรือ

ผูป้ระกอบการท่ีนาํสินคา้ หรือบริการไปใชใ้นการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิไดมี้วตัถุประสงคจ์ะนาํไป

ขายต่อไป  ใหห้กัอตัราร้อยละ 3.0 

 

 ตามกรณีดังกล่าว  

- เงินค่าดอกเบ้ียซ่ึงบริษทั ค จาํกดั ( ผูข้าย ) รับภาระแทน ลูกคา้ใหแ้ก่บริษทั ก จาํกดั(ตวัแทนจาํหน่าย ) เพ่ือสนบัสนุน

การขาย นั้น  เขา้ลกัษณะเป็นรางวลั   ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั้บจาก การส่งเสริมการขายบริษทั ก จาํกดั ตอ้ง

นาํเงินสนบัสนุนดงักล่าวไปรวมเป็นรายไดเ้พ่ือเสีย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดย

บริษทั ค จาํกดั ( ผูข้าย ) ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินไดมี้หนา้ท่ีตอ้งหักภาษี ณ  ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3.0 ตามขอ้ 12/2 ของคาํสั่ง

กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ือง สัง่ให ้ผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหักภาษี

เงินได ้ณ ท่ีจ่าย และเงินสนบัสนุนท่ีบริษทั ก จาํกดั ไดรั้บดงักล่าวไม่ถือเป็น มูลค่าของฐานภาษีสาํหรับการขายสินคา้

หรือใหบ้ริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร บริษทั ก จาํกดั ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 

- เงินให้แก่บริษทั ค จาํกดั ( ผูข้าย )จ่ายใหแ้ก่บริษทั ก จาํกดั (ตวัแทนจาํหน่าย ) เพ่ือช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในดา้นการ

จดัทาํส่ือส่ิงพิมพ ์โบวช์วัร์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของผูข้ายหรือผูผ้ลิตสินคา้ นั้น เงินสนบัสนุนท่ีบริษทั ก 
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จาํกดั ไดรั้บดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นค่าตอบแทนการโฆษณา  บริษทั ก จาํกดั จึงตอ้ง นาํไปรวมเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษทั ค จาํกดั ( ผูข้าย ) ซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินได ้ มี หนา้ท่ีตอ้ง

หักภาษี ณ ท่ีจ่าย และนาํส่งในอตัราร้อยละ 2.0  ตามขอ้ 10 ของคาํสั่ง กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ ลงวนัท่ี 26 

กนัยายน พ.ศ. 2528 และเน่ืองจากค่าตอบแทน ท่ีบริษทั ก จาํกดั ไดรั้บ นั้น เขา้ลกัษณะเป็นรายรับจากการให้บริการ 

บริษทั ก จาํกดั จึงตอ้งนาํรายรับ ดงักล่าวมารวมเป็นฐานในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งน้ี ตามมาตรา 77/1(10) และ 

มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยภาษีซ้ือท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการนั้น ถือเป็นภาษีซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการประกอบกิจการท่ีอยู่ในบังคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม บริษทั ก จาํกัด มีสิทธิขอคืนภาษีซ้ือดังกล่าวได ้ไม่

ตอ้งหา้มตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร   

- ของกาํนนัท่ีบริษทั ค จาํกดั ( ผูข้าย ) แจกใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพ่ือส่งเสริมการขายบริษทั ค จาํกดั ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกั ภาษี ณ ท่ี

จ่าย เน่ืองจากผูรั้บท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคโดยตรง โดยมิไดมี้วตัถุประสงคจ์ะนาํไปขายต่อไป 

 

ดงันั้น  การจ่าย เงินค่าดอกเบ้ียแทน  บริษทั ค จาํกดั ตอ้งหกัภาษี ณ  ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 3.0    และค่า โบวช์วัร์

โฆษณา นัน่ บริษทั ค จาํกดั ตอ้งหกัภาษี ณ  ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 2.0   ส่วนการใหข้องกาํนนักบัผูซ้ื้อ( ผูบ้ริโภค )    

บริษทั ค จาํกดั ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย  

 

ค. Key Point : ค่าซ่อมแซมเพ่ือคงสภาพถือเป็นรายจ่าย  ส่วนค่าต่อเติม เปล่ียนแปลง   ขยายออก หรือทาํใหดี้ข้ึน ถือ

เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงผมเก็งในหอ้งเรียน( หนา้ 2-6,2-7 เล่ม 1 )  และเก็งในFacebook เป็นคลิปเฉลยขอ้สอบคร้ังท่ี 

3/2557 , 2/2557 ( คลา้ยๆกนั )  

อ้างข้อหารือ เลขท่ีหนงัสือ กค. 0706/11981  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2550 

สาระสาํคัญตาม มาตรา 65 ตรี(5) ค่าซ่อมแซมเพ่ือคงสภาพถือเป็นรายจ่าย  ส่วนค่าต่อเติม เปล่ียนแปลง   ขยายออก 

หรือทาํใหดี้ข้ึน ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 ตามกรณีดังกล่าว  

- ค่าถมท่ีดินทาํพ้ืนใหสู้งข้ึน ถือเป็นส่วนควบกบัท่ีดิน รายจ่ายดงักล่าวเป็นรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุน เป็น

รายจ่ายตอ้งหา้ม ตามมาตรา 65 ตรี ( 5 ) และไม่ใหคิ้ดค่าเส่ือมราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(2) 

- ค่าเทคอนกรีต เพ่ือปรับสภาพใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเดิม ถือเป็นรายจ่ายได ้เพราะเป็นค่าซ่อมแซมเพ่ือคงสภาพ ไม่ขดั 

ตามมาตรา 65 ตรี ( 5 ) 

- ค่าปรับปรุงอาคารทาํใหดี้ข้ึน ถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มตามมาตรา 65 ตรี ( 5 ) เพราะเป็นการต่อเติม ขยายออก หรือทาํ

ใหดี้ข้ึน มีประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชี และใหคิ้ดค่าเส่ือมราคาเหมือนกบัอาคารในอตัราร้อยละ 5  

ต่อปีตามมาตรา 65 ทว ิ(2) 

http://www.tuecpa.com/


 

สงวนลิขสิทธ์ิ  PC Center  www.tuecpa.com  เรียนห้อง KING  ได้เรียนสด และทวนคลปิภาพ - เสียงชดั ใน Facebook จนสอบ 

ง.  Key Point : สญัญาซ้ือขายผอ่นชาํระกรรมสิทธ์ิยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อ และมีอายสุญัญาเกิน 1 ปี   ดอกเบ้ียจ่าย ถือเป็น

รายจ่ายตอ้งหา้ม ส่วนค่าเส่ือมราคาคิดไดไ้ม่เกิน 1 ลา้นและไม่เกินค่าผอ่นชาํระ ( ภาพโฟลห์นา้ 1-6 เล่ม 1 )   

สาระสาํคัญตาม   

- ทป.1/2528  แก้ไขโดย ทป.155/2549 : สญัญาซ้ือขายผอ่นชาํระกรรมสิทธ์ิยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อ และมีอายสุญัญาเกิน

หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ใหถื้อวา่กรรมสิทธ์ิไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อทนัที   โดยใหบ้ริษทัหรือหา้งฯตอ้งนาํทรัพยสิ์นท่ีไดม้า

โดยการเช่าซ้ือมาคาํนวณหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคามูลค่าตน้ทุนของทรัพยน์ั้นใหถื้อตามราคาท่ีพึงตอ้งชาํระ

ทั้งหมด (รวมดอกเบ้ีย )   แต่ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาท่ีจะนาํหกัในรอบระยะเวลาบญัชีจะตอ้งไม่เกินค่าเช่าซ้ือหรือ

ราคาท่ีจะตอ้งผอ่นชาํระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที ่145 มาตรา 7 : ทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยการเช่าซือ้ หรือโดยการซือ้ขายเงินผอ่นมลูคา่ต้นทนุ

ของทรัพย์สนินัน้ให้ถือตามราคาท่ีพงึต้องชําระทัง้หมด แตค่า่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาท่ีจะนํามาหกัในรอบระยะเวลา

บญัชี จะต้องไมเ่กินคา่เชา่ซือ้หรือราคาท่ีจะต้องผอ่นชําระในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

- พระราชกฤษฎกีา ฯฉบับที ่ 315 : มูลค่าของตน้ทุนของทรัพยป์ระเภทรถยนตน์ัง่ เฉพาะส่วนท่ีเกินคนัละหน่ึงลา้น 

ไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิ 

ตามกรณีดงักล่าว  บริษทั ทา้ยกะบะ จาํกดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรถยนตน์ัง่  ตอ้งคาํนวณค่าสึกหรอและค่าเส่ือม

ราคามูลค่าตน้ทุนของทรัพยน์ั้น ตามราคาท่ีพึงตอ้งชาํระทั้งหมด คือ มูลค่าตน้ทุนของทรัพย ์ และดอกเบ้ียทั้งหมด  แต่

เน่ืองจากบริษทัมิไดป้ระกอบกิจการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่มา เพ่ือใหเ้ช่าต่อ (ตามพรฎ.ฉบบัท่ี 504 และ 505  )  ดงันั้นบริษทั

จึงสามารถคาํนวณค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคามูลค่าตน้ทุนของรถยนตน์ัง่ไดไ้มเ่กิน 1,000,000 บาท  รถยนตน์ัง่ถือเป็น

ทรัพยสิ์นอ่ืนใหค้าํนวณค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ต่อรอบระยะเวลาบญัชี  ทั้งน้ีค่าสึกหรอและค่า

เส่ือมราคาท่ีจะนาํหกัในรอบระยะเวลาบญัชี   จะตอ้งไม่เกินค่าเช่าซ้ือหรือราคาท่ีจะตอ้งผอ่นชาํระในรอบระยะเวลา

บญัชีนั้น  สาํหรับดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนใหถื้อเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม เน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายดงักล่าวถูกไดถู้กรวมในราคาท่ี

พึงตอ้งชาํระท่ีใชเ้ป็นฐานในการคิดค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาแลว้ 

ดงันั้น  การค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาท่ีจะนาํหกัในรอบระยะเวลาบญัชี นั้น บริษทั ทา้ยกะบะ จาํกดั  สามารถคาํนวณ

ค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคามูลค่าตน้ทุนของรถยนตน์ัง่ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นไดไ้ม่เกิน 1,000,000 บาทดว้ยราคาท่ี

พึงตอ้งชาํระทั้งหมด(รวมดอกเบ้ีย )  และตอ้งไม่เกินค่าเช่าซ้ือหรือราคาท่ีจะตอ้งผอ่นชาํระในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

สาํหรับดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนใหถื้อเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม ตามท่ีกล่าวขา้งตน้  

......................................................................................   จบ    ..............................................................................................  
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