
บทที่  5 
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
การคิดคาเสื่อมราคาและมลูคาเสื่อมสิ้น 

 
          ในการประกอบธุรกิจ ไดมีการนําสินทรัพยมาใชในการดําเนินงาน สินทรัพยในทาง
บัญชีแบงไดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  (current  assets)  และสินทรัพยถาวร  (long - lived  assets)        
สินทรัพยหมุนเวียนนี้ทางบัญชีถือวาเปนสินทรัพยที่ใชหมดไปภายในหนึ่งรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงานหรือภายในหนึ่งป  สวนสินทรัพยที่มีอายุเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
เรียกวา  สินทรัพยถาวร  เชน  เครื่องมือเครื่องใช  เครื่องตกแตง  อุปกรณสํานักงาน  อาคาร  ที่ดิน  
เปนตน  ซ่ึงในปจจุบันไดบัญญัติคําศัพทที่ใชแทนคําวาสินทรัพยถาวร  คือ  ที่ดิน  อาคารและ
อุปกรณ  เพื่อแสดงรายการในงบดุล 
 

ความหมายของที่ดิน  อาคาร  และอปุกรณ   

                 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  32  ของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย (2542, หนา 4) ไดใหความหมายของทีด่ิน อาคารและ อุปกรณ  (property, 
plant  and  equipment)  ไวดงันี้คือ 
               ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ  หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนซึ่งเขาเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 

ก)  กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือบริการ 
เพื่อใหเชา  หรือเพื่อใชในการบริหารงาน 

ข)  กิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบปบัญชี 
              จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  สินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยที่มีตัวตน ซ่ึง
กิจการมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของ มีไวเพื่อใชในการดําเนินงานปกติ ไมมีวัตถุประสงคที่จะนําออก
ขาย  มีอายุการใชยาวนาน  นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32  กําหนดใหกิจการตองรับรู
รายการที่เปนที่ดิน  อาคาร และอุปกรณที่ซ้ือหรือสรางขึ้นเอง เปนสินทรัพยถาวร  เมื่อเปนไป
ตามเงื่อนไขทุกขอดังนี้ 

1.  มีความมั่นใจวาสินทรัพยนั้นจะใหประโยชนทางเศรษฐกิจตอกิจการในอนาคต และ 
2.  กิจการสามารถกําหนดราคาทุนของสินทรัพยไดอยางสมเหตุสมผล 
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ตนทุนของการจัดหาสินทรัพยถาวร 

เมื่อกิจการไดมีการจัดหาสินทรัพยถาวร กิจการตองบันทึกราคาเริ่มแรกของ ที่ดิน 
อาคาร  และอุปกรณ  ดวยราคาทุน  ซ่ึงประกอบดวย  ราคาซื้อ  รวมภาษีนําเขา  ภาษีซ้ือที่เรียกคืน
ไมได และตนทุนทางตรงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยถาวร  เพื่อใหสินทรัพยพรอม
ที่จะใชตามวัตถุประสงค 
 สินทรัพยถาวรที่มีตัวตนชนิดที่มีอายุการใชประโยชนจํากัด  เชน  อาคาร  เครื่องจักร   
อุปกรณที่กิจการจัดหามาเพื่อใชในการดําเนินงาน  ยกเวนที่ดิน  ยอมลดลงอันเนื่องมาจากการใช
งานหรือลาสมัย  ถึงแมวากิจการจะทําการซอมแซมสินทรัพยถาวรอยูเสมอก็ตาม  แตก็ไมอาจจะ
รักษาสินทรัพยถาวรใหคงอยูไดตลอดไป สินทรัพยนั้นจะตองมีสภาพที่ไมอาจใชการไดในที่สุด   
เชน  เครื่องจักรเมื่อใชงานแลวยอมสึกหรอทําใหมูลคาของเครื่องจักรลดลง  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยียอมทําใหสินทรัพยนั้นมีมูลคาลดลงได  การที่จะแสดงราคาของที่ดิน  อาคารและ
อุปกรณในราคาทุนเดิมทุกปในงบดุล  โดยไมลดมูลคาลงมายอมไมถูกตองตามความเปนจริง  
นอกจากนี้สินทรัพยเหลานี้ยังกอใหเกิดรายไดแกกิจการ  ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
นั้น  จึงควรกระจายราคาทุนของสินทรัพยไปเปนคาใชจายในแตละงวดที่ไดรับประโยชนตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพย   เพื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่เกิดจากสินทรัพยถาวรนั้นในชวงเวลา
เดียวกัน  คาใชจายนี้เรียกวา   คาเสื่อมราคา  (depreciation)  
 

ความหมายของคาเสื่อมราคา 

 การเสื่อมคาของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตน เชน อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ เปนตนที่
เกิดจากการใชงานเมื่อตัดเปนคาใชจายที่เรียกวา คาเสื่อมราคา นั้นนกัวิชาการไดใหความหมาย
ของคาเสื่อมราคาไวดังนี ้
             คาเสื่อมราคา  หมายถึง  การปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยอยางมีระบบตลอด
อายุการใชงานที่ไดประมาณไว  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 
2542, หนา  4) 
            คาเสื่อมราคา ตามความหมายของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
สหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) หมายถึง วิธีการ
บัญชีในการกระจายตนทุนหรือมูลคาของสินทรัพยประเภททุนตามอายุการใชงานของสินทรัพย
อยางมีระบบและสมเหตุสมผล (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2543, หนา 229)  
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คาเสื่อมราคา ตามความหมายนี้พอสรุปไดดังนี ้
1.  ตนทุนเดิมและมูลคาของสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุใชงานของสินทรัพย 
2.ผลรวมของคาเสื่อมราคาตลอดอายุใชงานของสินทรัพยจะเทากับตนทุนของสินทรัพย  

หักดวยราคาซาก 
3.  วิธีการคิดคาเสื่อมราคา  จะเปนการจัดสรรตนทุนของสินทรัพยอยางมีระบบ  

แบบแผน  ตามเกณฑที่สมเหตุสมผล  ตลอดจนสอดคลองกับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่กิจการ 
ไดรับ 

4.  มูลคาของสินทรัพยจะไมเกินราคาทุน  หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
           คาเสื่อมราคามีความสําคัญตอการคํานวณกําไรของกิจการมาก  เนื่องจากสินทรัพย
ถาวรเปนการลงทุนในปจจุบันเพื่อประโยชนที่จะไดรับในอนาคต  ตนทุนกอใหเกิดประโยชนใน
แตละงวดที่ตองถือหักจากรายไดในระยะเวลาเดียวกัน   การหักคาเสื่อมราคางวดใดเปนจํานวน
มากจะทําใหกําไรในงวดนั้นต่ําลง  ตรงกันขามการหักคาเสื่อมราคางวดใดเปนจํานวนนอยกําไร
งวดนั้นจะสูงกวาปกติ  ดังนั้นตามกฎหมายภาษีอาการจึงไดวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องคาเสื่อม
ราคานี้ไวโดยเฉพาะ  เพื่อปองกันมิใหธุรกิจนําคาใชจายประเภทนี้มาปรับจํานวนกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีได 
 ในทางบัญชี  คาเสื่อมราคาถือเปนการปนสวนตนทุน  (cost  allocation)  อยางหนึ่ง    
ราคาทุนของสินทรัพยถาวรจะถูกลดคาลงดวยจํานวนคาเสื่อมราคาตั้งแตวันที่เริ่มใชจนถึงปจจุบัน 
สําหรับสินทรัพยที่มีราคาทุนสูงและระยะเวลาการใชประโยชนนาน  จะไมนําคาเสื่อมราคาที่คิด
ในแตละงวดไปหักจากราคาทุนโดยตรง  แตจะสะสมรวมไวในการบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม  
(accumulated  depreciation)  คาเสื่อมราคาสะสม จึงเปนมูลคาของสินทรัพยถาวรที่ไดใชไปแลว  
(สุภาวดี  เจริญทรัพย และ สุธีรา  วิเศษกุล, 2540, หนา  149) 
  

สาเหตุของความเสื่อมคาของสินทรัพยถาวร 

สินทรัพยที่มีอายุการใชงานนานเกนิกวา 1  ป ถือเปนสินทรัพยถาวร  สินทรัพย
เหลานี้อาจเสื่อมคาดวยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

1.   เกิดจากการใชงานตามปกติ 
2.   เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพยไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากเกาหรือ

ลาสมัย 
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3.   เกิดขึ้นจากการใชสินทรพัยผิดวิธี หรือเพราะความประมาทเลินเลอ   ซ่ึงจะมีผล
ทําใหอายกุารใชสินทรัพยนัน้สั้นลง 

4.   เกิดจากความเสียหายหรือการถูกทําลายจากภัยธรรมชาติ  เชน  แผนดินไหว   
ไฟไหม  น้ําทวม  พายุพัด  ฯลฯ 

นอกจากนั้นสินทรัพยถาวรยังอาจเสื่อมคาไปดวยมี ผูผลิตสินทรัพย อ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพดีกวา  สูงกวาสินทรัพยเกานั้นขึ้นมาทําใหสินทรัพยเกามีคานอยลงไป  เชน  การ
ติดตั้งเครื่องจักรใหมแทนเครื่องจักรเกาอาจเสียคาใชจายถูกกวาหรืออาจผลิตสินคาไดมากกวา  
จึงเปนเหตุจูงใจใหผูบริหารงานตัดสินใจจําหนายเครื่องจักรเกาและติดตั้งเครื่องจักรใหมแทน  
หรืออาจเปนไปไดในกรณีเครื่องจักรชนิดหนึ่งใชผลิตสินคาไดประเภทเดียว และสินคาประเภท
นั้นไมเปนที่นิยมกันในระหวางผูซ้ือแลว  กิจการตองหยุดผลิตสินคาและเลิกใชเครื่องจักรนั้น  
เชนนี้  เรียกวา  เครื่องจักรนั้นเสื่อมคาเพราะเหตุลาสมัย (obsolescence) 

กิจการที่กําลังขยายตัวตองขยายโรงงานและการดําเนินงานสินทรัพยถาวรเปนตนวา  
เครื่องจักรที่ใชอยูอาจมีกําลังผลิตไมเพียงพอ  (inadequacy)  จําเปนตองหาเครื่องจักรที่ใหญกวา
และมีประสิทธิภาพสูงกวามาใชแทนเครื่องจักรเกา  เชนนี้  ก็เปนมูลเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
เสื่อมราคาของเครื่องจักร 

 

ปจจัยในการคิดคาเสื่อมราคา 

การปนสวนราคาทุนของสินทรัพยเปนคาเสื่อมราคาในแตละงวดที่ไดใชประโยชนนั้น  
เกิดขึ้นจากประมาณตามลักษณะความเสื่อมของสินทรัพย  เชน  สินทรัพยที่ไดรับเขามาใหม
มักจะใชประโยชนในระยะแรกไดดีกวาระยะหลัง  ดังนั้นคาเสื่อมราคาในระยะแรกอาจ
กําหนดใหมีจํานวนสูงกวาในระยะหลัง  เปนตน 

ปจจัยในการปนสวนตนทุนสินทรัพยไปเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยนั้นมีหลักในการพิจารณา  4  ประการ  คือ 

1.  ราคาที่ใชเปนเกณฑคิดคาเสื่อมราคา  (depreciation  base)  การคํานวณคาเสื่อม
ราคาโดยทั่วไปใชราคาทุนของสินทรัพยเปนเกณฑ  ซ่ึงไดแก  ราคาซื้อ  รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ 
ที่ทําใหสินทรัพยอยูในสภาพใชงานได  ราคาทุนที่ใชเปนเกณฑในการคิดคาเสื่อมราคานั้นควรเปน
ราคาทุนหลังหักราคาซากสุทธิ  เชน  สินทรัพยราคาทุน  10,000  บาท  และราคาซาก  500  บาท  
ราคาทุนที่ใชคิดคาเสื่อมราคาคํานวณไดดังนี้ 
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 ราคาทุน                                                      10,000    บาท 
 หัก  ราคาซาก                                                            500    บาท 
 ราคาที่ใชเปนเกณฑในการคดิคาเสื่อมราคา            9,500    บาท 
 ราคาทุนที่ใชเปนเกณฑในการคิดคาเสื่อมราคา  ในบางครั้งอาจใชราคาทุนทดแทน 
(replacement cost)  หรือราคาประเมิน  ( appraisal valuation) 

2.  การประมาณราคาซาก (salvage of scrap or residual value)  ในการประมาณคา
เส่ือมราคาจะตองทําการประมาณราคาซากของสินทรพัยเมื่อเลิกใชหรือหมดอายใุชงาน ราคาซาก  
หมายถึง  ราคาที่คาดวาจะขายไดเมื่อเลิกใชสินทรัพยนั้น  ราคาซากที่นําไปคํานวณคาเสื่อมราคา
นั้นจะตองเปนราคาซากสุทธิ  ซ่ึงไดแก  ราคาที่คาดวาจะขายสินทรัพยไดหลังหักคารื้อถอนและ
คาใชจายในการขายแลว  ในทางปฏิบัติมักจะไมคํานึงถึงราคาซากในการคํานวณคาเสื่อมราคา  
เนื่องจากวาเปนจํานวนเล็กนอย 

3.  การประมาณอายุการใชงาน  (estimated life)  การประมาณอายุการใชงานของ
สินทรัพย  ตองพิจารณาถึงการเสื่อมสภาพของสินทรัพยและการลาสมัยของสินทรัพย  ตลอดจน
ตองพิจารณาถึงคาซอมแซม  ซ่ึงมีผลตออายุการใชงานของสินทรัพย  อายุการใชงานของสินทรัพย
นี้อาจประมาณในลักษณะของเวลา  เชน  ปหรือเดือน  หรือในลักษณะของผลผลิต  เชน  จํานวน
หนวยที่ผลิต  ช่ัวโมงเครื่องจักร  เปนตน 
              4.  วิธีการคิดคาเสื่อมราคา (depreciation method) เปนวิธีการบัญชีที่ทําขึ้นเพื่อ
กระจายเงินลงทุนในสินทรัพยใหเปนคาใชจายตามประโยชนที่ไดรับจากสินทรัพยนั้น  ซ่ึงจะตอง
พิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับสินทรัพย โดยตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานและลักษณะความ
เสื่อมคาของสินทรัพย สินทรัพยที่มีใชอยูอาจเลือกวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาตางกันได  วิธีการ
คิดคาเสื่อมราคาอาจแบงไดเปน 2  วิธีใหญ ๆ  คือ  วิธีที่ไมปนสวนตนทุนสินทรัพย  และวิธีปน
สวนตนทุนสินทรัพย     

 
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับคาเสื่อมราคา 

        เมื่อกิจการคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับงวดได  จะบันทกึบัญชีดังนี ้

 เดบิต    คาเสื่อมราคา                                                    xx 
  เครดิต   คาเสื่อมราคาสะสม                                            xx 

 กรณีสินทรัพยมีหลายชนิด  ใหบันทกึบัญชีคาเสื่อมราคาและคาเสื่อมราคาสะสมแยก
ตามชนิดของสินทรัพยนั้น 
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         ถาสินทรัพยนั้นใชในการผลิตสินคา  คาเสื่อมราคาของสินทรัพยนั้นจะถูกปดเขา
บัญชีคาใชจายในการผลิต  (manufacturing  overhead  account)  ซึ่งถือเปนตนทุนการผลิต  
แตถาสินทรัพยนั้นไมเกี่ยวของกับการผลิต  คาเสื่อมราคาของสินทรัพยนั้นจะถูกปดเขาบัญชีกําไร
ขาดทุนสวนบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมเปนบัญชีปรับมูลคา  (maluation  account)  ใหนําไปแสดง
หักจากสินทรัพยที่เกี่ยวของในงบดุล         
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา 
      ในบทนี้ จะอธิบายการคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีปนสวนตนทุนสินทรัพยซ่ึงเปนวิธีที่
นิยมกนัดังนี ้ 

1.  วิธีเสนตรง  (straight-line  method)  การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้ทําภายใต 
ขอสมมติวาสินทรัพยจะเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลามากกวาการใชงาน และการเสื่อมสภาพนัน้
มีอัตราคงที่ จึงคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเดียวกันทุกป การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเสนตรงจะใช
ไดผลดี  เมื่อสถานการณเปนดังนี้ 
 1.1  ไมมีตนทนุของเงินลงทุน 
 1.2  คาซอมแซมบํารุงรักษาในแตละงวดเทากันหมด 
 1.3  ประสิทธิภาพคงที ่ ไมวาจะเปนปแรกหรือปสุดทาย 
 1.4  รายไดหรือเงินสดรับสุทธิเทากันทุกป  ตลอดอายุใชงานของสินทรัพย 
 1.5  ปจจัยทีจ่ําเปนตองประมาณขึ้น  เพื่อใชในการคํานวณคาเสื่อมราคาสามารถ 
ทําไดคอนขางแนนอน 

 ขอดี   คือ  งายและสะดวกแกการคํานวณและทําความเขาใจ   
 ขอเสีย  คือ  ไมไดคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน 

 การคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้คํานวณได  2  วิธีดังนี ้
 วิธีท่ี  1  คาเสื่อมราคาจะเทากับราคาทุนหกัดวยราคาซาก  หารดวยอายุการใชงาน  
มีสูตรดังนี้ 

ราคาทุน –ราคาซาก คาเสื่อมราคา       =      

                                                                              อายุการใชงาน 

         วิธีท่ี  2  คาเสื่อมราคา   =  ราคาทุนของสินทรัพยสุทธิ  x  อัตราคาเสื่อมราคา 
อัตราคาเสื่อมราคา  จะคํานวณไดจากหนึง่รอย  หารอายุการใชงาน  ดังนี ้
 อัตราคาเสื่อมราคา  =                                 100 

อายุการใชงาน 
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ตัวอยางที่  5.1    วันที่ 1 มกราคม 25x7 บริษัท ทานชาย จํากัด ซ้ือเครื่องใชสํานักงานราคาทุน  
55,000  บาท  ประมาณวาจะมีอายุการใชงาน  5  ป  หลังจากนั้นจําหนายไดประมาณ  5,000  บาท  
 คาเสื่อมราคาดังนี้ 
 วิธีท่ี  1    

ราคาทุน  -  ราคาซาก 
อายุการใชงาน 

  คาเสื่อมราคาแตละป  =    
 

55,000 –5,000 
5 

 = 
                                                   

  =    10,000   บาท 

  วิธีท่ี  2   คาเส่ือมราคาแตละป        =    (ราคาทุน – ราคาซาก)  x  อัตราคาเสื่อมราคา 

                               อัตราคาเสื่อมราคา        =        =    20 %  100 
5 

                                                                             

                              คาเสื่อมราคาแตละป      =    (55,000 – 5,000)  x  20 % 

                                                                                                               =    10,000  บาท 
 เมื่อไดคาเสื่อมราคาในแตละปแลวจะนําไปบันทึกบัญชีโดย 
 

   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค.31 

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 
            คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช 
            สํานักงาน 
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องใช
สํานักงาน 

 10,000 -  
 

10,000 

 
 
- 

       
 

 บัญชีคาเสื่อมราคาเปนคาใชจาย นําไปแสดงในงบกําไรขาดทุน คาเสื่อมราคา
สะสม เปนบัญชีปรับมูลคา ซ่ึงจะตองไปปรับมูลคาเครื่องใชสํานักงานในงบดุล 
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2.  วิธีชั่วโมงทํางาน  (working-hours method)  เปนวิธีที่กําหนดขึ้นจากระยะเวลา
เชนเดียวกับวิธีเสนตรง  แตใชการเฉลี่ยตามเวลาเปนชั่วโมง  การใชสินทรัพยแทนจํานวนป  วิธีนี้
ถือเปนผลประโยชนที่รับจากการใชสินทรัพยแตละปไมเทากัน  มากนอยขึ้นอยูกับการใช
สินทรัพย  การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเปนวิธีการกําหนดขึ้นจากระยะเวลาการใชงานโดยถือหลัก
วาสินทรัพยบางประเภท  เชน  เครื่องจักรมีอายุการใชงานเปนชั่วโมงทํางาน  ถาเดินเครื่องจักร
มากชั่วโมง คาเสื่อมราคาก็ยอมสูงตาม  ถาเดินเครื่องจักรนอยช่ัวโมงคาเสื่อมราคาควรจะลดลง
ดวย 

 การคิดคาเสื่อมราคาวิธีนี้เหมาะสําหรับสินทรัพยที่มีสภาพของการเสื่อมมูลคา  
เนื่องจากการใชงานมากกวาการเสื่อมเนื่องจากความลาสมัย   
 การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้มีขอเสียคือ 
 ขอเสีย  
 1.  ไมไดคํานึงถึง คาใชจายในการบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการ
ทํางานที่ลดลงหรือรายไดที่ลดลง  (คาใชจายและรายไดเปนอัตราสวนที่เกี่ยวของกับการใชโดย
ไมคํานึงถึประสิทธิภาพ)   
 2.  ความไมแนนอนของประสิทธิภาพในการใชงานของสินทรัพยเนื่องจากความ
ลาสมัยของสินทรัพย 
 การคํานวณ  ไดจากการเฉลี่ยราคาทุนที่คาดวาจะไดใชประโยชนดวยจํานวนชั่วโมง
การใชสินทรัพยไวลวงหนาเปนอัตราคงที่  เมื่อจะคํานวณคาเสื่อมราคาปใดใหนําอัตรานี้คูณดวย
จํานวนชั่วโมงที่ไดใชจริงในปนั้น 

 อัตราคาเสื่อมราคาตอช่ัวโมง   =                  ราคาทุน – ราคาซาก 
จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งสิ้น 

                                                   

ตัวอยางที่  5.2    เครื่องจักรราคาทุน  10,000  บาท  มูลคาซาก  500 บาท  ถาเครื่องจักรสามารถ
เดินเครื่องไดทั้งหมดประมาณ  20,000  ช่ัวโมง  โดยในปนี้เครื่องจักรเดินเครื่องทํางาน  3,000  
ช่ัวโมง 
 
 อัตราคาเสื่อมราคาตอช่ัวโมง   =     =   0.475  บาท 

10,000 – 
500 

                                                                   

 ปนี้เครื่องจักรทํางานได  3,000  ช่ัวโมง 
        คาเสื่อมราคาสําหรับปนี้   =    0.475  x  3,000 
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=  1,425  บาท 
   
การบันทึกบัญชี 

 
   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร 
         คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักร 

 1,425 -  
1,425 

 
- 

       
 

        3.  วิธีจํานวนผลผลิต  (productive - output  method)  วิธีนี้มีลักษณะคลายกับวิธี
ช่ัวโมงทํางาน แตใชจํานวนผลผลิตหรือจํานวนสินคาที่จะไดรับจากการใชสินทรัพยแทนชั่วโมง
ใชงาน  วิธีนี้คํานวณจากผลผลิตที่สินทรัพยนั้นทําไดในแตละงวด  โดยถือวามูลคาของสินทรัพย
จะลดลงเนื่องจากการใช   ไมใชเนื่องจากระยะเวลาที่ผานไป  ดังนั้นจึงตองมีการประมาณผลผลิต
ที่สินทรัพยชนิดนั้น ๆ  จะสามารถผลิตไดทั้งสิ้น  คาเสื่อมราคาตามวิธีนี้จะขึ้นอยูกับผลผลิตที่ผลิต
ไดจริง ๆ  ในงวด   

 การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้มีขอเสียคือ 
  ขอเสีย    
 ถึงแมวาคาเสื่อมราคาจะเปลี่ยนแปลง  แตอัตราคาเสื่อมราคาตอหนวยคงที่  ทั้ง ๆ 

ที่หนวยที่ผลิตในเวลาตางกัน  ซ่ึงวิธีการเชนนี้จะเปนการคํานวณที่ถูกตอง  ถากิจการไมมีตนทุน
ของเงินทุน  วิธีการคํานวณผลผลิต  มีสูตรดังนี้ 

 
 อัตราคาเสื่อมราคาตอหนวยผลิต  =        ราคาทุน – ราคาซาก 

ผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด                                                                  

ตัวอยางที่  5.3    เครื่องจักรราคาทุน  10,000  บาท  มูลคาซาก  500  บาท  คาดวาจะสามารถผลิต
สินคาไดประมาณ  5,000  หนวย  ถาปนี้เครื่องจักรสามารถผลิตสินคาได 1,500 หนวย 

 อัตราคาเสื่อมราคาตอหนวย   =    =   1.90  บาท                                                   
10,000 –

500 
5 000 
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 ปนี้ผลิตได  1,500 หนวย 
          คาเสื่อมราคาของป          =   1.90 x 1,500 
                                                        =    2,850  บาท 

การบันทึกบัญชี 
 
   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 คาเสื่อมราคา – เครื่องจักร 
         คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 
ปรับปรุงคาเสื่อมราคาเครื่องจักร 

 2,850 -  
2,850 

 
- 

       
 

4.  วิธีอัตราลดลง  (declining  charge or accelerated  method)  วิธีคิดคาเสื่อมราคา
นี้  มีแนวคิดวาในปแรกทีใ่ชสินทรัพยนั้น  สินทรัพยจะมปีระสิทธิภาพสูงกวาปหลัง ๆ  คาใชจาย
ตาง ๆ  เชน  คาซอมแซมบํารุงรักษาต่ํากวา  เพื่อใหคาใชจายของกิจการเปนไปตามอัตราที่
คอนขางจะคงที่  จึงควรคิดคาเสื่อมราคาในจํานวนที่ลดลงคือ คิดคาเสื่อมราคาในปแรกสูงกวา
ในปหลัง ๆ  เพราะเมือ่สินทรัพยถูกใชงานมากก็ยอมสึกหรอมากและตองเสียคาใชจายในการ
ซอมแซมบํารุงรักษามากตามไปดวย  ดังนัน้ในปแรก ๆ  ควรคดิคาเสื่อมราคาใหมาก  และในปหลัง 
ๆ  ก็คดิคาเสื่อมราคานอยลงมาเรื่อย ๆ  เหตุผลที่สนับสนุนวิธีนีไ้ดแก 
 1.  สินทรัพยบางชนิดหลังจากซื้อเขามาแลว  ราคาตลาดจะลดลงอยางมาก   เชน  
รถยนต  คอมพิวเตอร  เปนตน 

 2.  ความเสื่อมของสินทรัพยทําใหในปหลัง ๆ  ของการใชตองจายคาซอมแซม 
มากขึ้น  การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีนี้จึงเปนการเฉลี่ยคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพยใหอยูในจํานวน 
ใกลเคียงกันทกุป 

 3.  สินทรัพยทีเ่กี่ยวของกับการผลิตสินคาบางชนิดที่จะอยูในความนยิมไมนาน   
อาจจะตองรีบหักคาเสื่อมราคา ในระยะแรกใหมากที่สุดเพื่อใหราคาทนุของสินคาในระยะหลัง 
ต่ําพอที่จะขายได 
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 4.1  วิธีลดลงในอัตราคงที่  (declining balance method)  ตามวิธีนี้จะกําหนดอัตรา
คาเสื่อมราคาคงที่ขึ้น  และนําอัตรานี้มาคูณกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย (ราคาทุน - คาเสื่อม
ราคาสะสม)  เมื่อวันตนป   โดยจะไมนําเอามูลคาซากมาหักจากราคาทุนในการคํานวณคาเสื่อม
ราคา  แตสินทรัพยจะมีราคาตามบัญชีในปสุดทายต่ํากวามูลคาซากไมได   การคํานวณตามวิธีนี้
โดยใชสูตรดังนี้คือ 

 อัตราคาเสื่อมราคา   =   100(1-n CS ÷ ) 
                                                             n      =    อายุการใชงานของสินทรัพย 
                                    S     =    มูลคาซาก 
                                    C      =    ราคาทุนของสินทรัพย    
 
ตัวอยางที่  5.4   เครื่องจักรราคาทุน  10,000 บาท  มูลคาซาก 1,000 บาท  อายุใชงาน  5 ป 
 อัตราคาเสื่อมราคา    =   100 (1 - 000,10000,1

5
÷ ) 

                                                         =    37 % 

ตารางที่ 5.1 คาเสื่อมราคาตามวิธีลดลงในอตัราคงที่   

ป ราคาตามบัญชี 
ตนป 

อัตราคาเสื่อม คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา 
สะสม 

ราคาตามบัญชี
วันสิ้นป 

1 
2 
3 
4 
5 

10,000 
6,300 
3,969 
2,500 
1,575 

- 
- 
- 

47 
30 

37% 
37% 
37% 
37% 
37% 

3,700 
2,331 
1,468 

925 
575 

- 
- 

53 
17 
30* 

3,700 
6,031 
7,499 
8,424 
9,000 

- 
- 

53 
70 
- 

6,300 
3,969 
2,500 
1,575 
1,000 

- 
- 

47 
30 
- 

    
  * คาเสื่อมราคาปที่ 5  จํากัดเพียง 575.30 บาท   เพราะราคาตามบัญชีของ 
สินทรัพยไมควรนอยกวามูลคาซาก 
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 4.2  วิธีลดลงสองเทาของเสนตรง  (double-declining  balance method)  สามารถ
คํานวณโดยการนําอัตราคาเสื่อมราคาที่เปนจํานวนสองเทาของอัตราเสนตรง  คูณดวยมูลคาตาม
บัญชีที่มีอยูในวันตนปของปที่คิดคาเสื่อมราคาโดยไมตองหักราคาซาก 
 
ตัวอยางที่  5.5    เครื่องจักรราคาทุน  10,000  บาท  มูลคาซาก  1,000  บาท  อายุใชงาน  5  ป 
 
 อัตราคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง   =                  =    20% 
                                                                             

 2  เทาของวิธีเสนตรง                 =     2  x  20   =    40% 

100 
5 

ตารางที่ 5.2  คาเสื่อมราคาตามวิธีลดลงสองเทาของวิธีเสนตรง     

ป ราคาตามบัญชี 
ณ  ตนป 

อัตราคาเสื่อม
ราคาคงที่ 

คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา
สะสม 

ราคาตามบัญชี 
ณ  วันส้ินป 

1 10,000 40% 4,000 4,000 6,000 
2   6,000 40% 2,400 6,400 3,600 
3   3,600 40% 1,440 7,840 2,160 
4   2,160 40%    864 8,704 1,296 
5   1,294 40%      296* 9,000 1,000 

 
  * คาเสื่อมราคาปที่  5  จํากัดเพียง  296 บาท  เพราะราคาตามบัญชีของ 
สินทรัพยไมควรนอยกวามูลคาซาก 
 4.3  วิธีผลรวมจํานวนป ( sum  of  the  years  digits  method )  เปนวิธีคํานวณ
คาเสื่อมราคาใหมีจํานวนลดลงอยางสม่ําเสมอ  โดยกําหนดอัตราลดลงไปตามสวนของอายุการ
ใชงานที่เหลือ  มียอดลดลงตอผลรวมจํานวนปทั้งส้ิน  คํานวณไดดังนี้ 
 คาเสื่อมราคา                      =     อัตราคาเสื่อมราคา  x   (ราคาทุน - ราคาซาก) 
 

 อัตราคาเสื่อมราคา              =      
อาย
ผลรวมของอาย

ุการใชงานที่เหลือ 
ุการใช

  
 ผลรวมของจํานวนปทีใ่ชงาน คํานวณไดจาก 
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 1)  นับรวมอายุการใชงานที่เหลืออยูตั้งแตปแรกจนถึงปสุดทาย เชน  ถาอายุ
การใชงาน  5  ป  ผลรวมของจํานวนปที่ใชงาน  =   5 + 4 + 3 + 2 + 1   =  15 
 2)  ถาจํานวนปที่ใชงานหลายปการนับอายกุารใชงานขางตนยอมไมสะดวก  
อาจใชสูตรคํานวณหาผลรวมของจํานวนปที่ใชงานได ดังนี ้
 
 

 =    n    , เมื่อ n  =  จํานวนปทีใ่ชงาน ( n + 
1 ) 

 
 =    5   ( 5

 =    15 

 + 
1 ) 

 
ตัวอยางที่  5.6   รถยนตราคาทุน  130,000  บาท  อายุการใชงาน  5  ป  ราคาซากสุทธิ  17,500 บาท  
คาเสื่อมราคาในเวลา  5  ป  คํานวณไดดังนี้ 
 มูลคาสินทรัพยที่จะใชงาน    =     ราคาทุน  –  ราคาซาก 
                                                        =     130,000  –  17,500   
                                                                             =     112,500  บาท 
 
ตารางที่ 5.3   คาเสื่อมราคาตามวิธีผลรวมจํานวนป 

ป อายุการใชงาน 
ที่เหลือ 

อัตราสวน คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา
สะสม 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
4 
3 
2 
1 

5/15 
4/15 
3/15 
2/15 
1/15 

(5/15 x112,500) = 37,500 
(4/15 x112,500) = 30,000 
(3/15 x 112,500) = 22,500 
(2/15 x112,500) = 15,000 

   (1/15 x112,500) = 7,500 

37,500 
67,500 
90,000 
105,000 
112,500 

           15    
  

5.  วิธีกําหนดอัตราคาเสื่อมราคาขึ้นเอง  (abritary  percentage  method)  เปนการ 
กําหนดอัตราคาเสื่อมราคาขึ้นเองตามความพอใจ  ซ่ึงมักจะยึดอายุการใชงานเปนหลัก  เชน  อาย ุ
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การใชงาน  5  ป  อัตราคาเสื่อมราคาเทากับ  20%  เปนตน      

 หากพบวาอายใุชงานทีเ่หลือแตกตางจากทีเ่คยประมาณไวอยางมสีาระสําคัญ  ก็ควร
จะปรับปรุงอัตราคาเสื่อมราคา  สําหรับระยะเวลาบัญชีปจจุบันและอนาคตใหถูกตองและควร
เปดเผยขอมูล 
 

ปจจัยในการเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคา   

การตัดสินใจทีจ่ะเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีใดนัน้ มีปจจัยในการเลือกวิธีการ
คิดคาเสื่อมราคา  (selecting  depreciation  method)  ดังนี้ 
  1.  ความสม่ําเสมอ  (consistency)  คือการที่กิจการเลือกใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคา
สําหรับสินทรัพยชนิดเดยีวกนั  หรือสินทรัพยที่มีลักษณะเหมือน ๆ  กันตลอดไป 

2.  หลักความระมัดระวัง  (conservatism)  นอกจากการเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคา
ที่ไมแสดงผลกําไรสูงเกินไป  ยังตองระมัดระวังในเรื่องการประมาณอายุการใชงานและมูลคา
ซาก 
การเลือกวิธีการคิดคาเสื่อมราคานั้นควรคํานึงดวยวาผลกําไรที่คํานวณไดนั้นไมควรจะสูงหรือ
ต่ําเกินไป  นอกจากนี้ถาประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยมากกวาที่เปนจริงก็จะทําใหกําไร
ในแตละปสูงเกินไปดวย 

3.  ผลทางดานภาษี   การเลือกวิธีคิดคาเสื่อมราคาตองพิจารณาในแงผลกระทบ
ทางดานภาษีดวย  เชน  ถากิจการพิจารณาจะมีรายจายคาซอมแซมสําหรับสินทรัพยที่ใชงาน
หลายปเปนจํานวนมาก  กจิการก็อาจเลือกใชวิธียอดลดลง  ซ่ึงในปแรก ๆ  คิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยใหมากหนวย   ในปหลัง ๆ  คาเสื่อมราคานอยลง  แตจะมีรายจายคาซอมแซมเพิ่มขึ้น   
เมื่อถัวเฉลี่ยแลวจะทําใหรายจายเกีย่วกับสนิทรัพยคอนขางคงที่  เพื่อจะทําใหกําไรที่จะเสียนั้น
ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป  เปนตน 
 

ปญหาบางประการเกี่ยวกบัคาเสื่อมราคาที่คิดไมเต็มป 

เนื่องจากสินทรัพยใชในการดําเนินงานมีการซื้อและถูกจาํหนายออกไปตลอดทั้งป 
กิจการมักตองประสบปญหาเกี่ยวกับจํานวนของคาเสื่อมราคาที่จะบันทึกเปนคาใชจายของป ทั้งที่
เปนของสินทรัพยที่ซ้ือในระหวางปและสินทรัพยที่จําหนายออกไปจริง ๆ หลักเกณฑในการ
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พิจารณาคาเสือ่มราคาไมเต็มป  (partial  year’s  depreciation)  มีดังนี้ (พรศิริ  คงแกว,  2543, 
หนา 10-13) 

1.  คิดคาเสื่อมราคาตามจํานวนวันที่ใชจริง 
2.  คิดคาเสื่อมราคาตามจํานวนเดือนที่ใชจริง  (เชน  อาจกําหนดวาคิดคาเสื่อมราคา

เต็มเดือนหรือคร่ึงเดือน  หรือไมคิดคาเสื่อมราคาในเดือนที่ซ้ือหรือจําหนายสินทรัพย) 
3.  คิดคาเสื่อมราคาครึ่งปในปที่ซ้ือ  และจําหนายสินทรัพย  เรียกวิธีนีว้า วิธีคาเสื่อม

ราคาครึ่งป( half  year convention )   
4.  คิดคาเสื่อมราคาเต็มป  ถาซ้ือในชวงครึง่แรกของป  หรือขายในชวงครึ่งหลังของ

ป   และจะไมคิดคาเสื่อมราคาถาซ้ือในชวงครึ่งหลังของป  หรือขายในชวงครึ่งแรกของป   เรียก
วิธีนี้วา  การคิดคาเสื่อมราคาวิธีประยกุตคร่ึงป (modified  half-year  convention) 

5.  คิดคาเสื่อมราคาเต็มปในปที่ซ้ือและไมคิดคาเสื่อมราคาในปที่จําหนาย เมื่อกิจการ
เลือกใชหลักเกณฑไหนแลวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นอยางเครงครัดและสม่ําเสมอ  ใน 
สหรัฐอเมริกานิยมใชวิธีคาเสื่อมราคาครึ่งป  และวิธีประยุกตคร่ึงป   
 
ตัวอยางที่  5.7    การแสดงการคํานวณคาเสื่อมราคาไมเต็มปตามวิธีเสนตรง วิธีผลรวมจํานวนป 
และวิธีสองเทาของวิธีเสนตรง 
 สมมติวา 
 ราคาทุนของสินทรัพย                                 50,000         บาท 
 มูลคาซาก                                                        8,000         บาท 
 ราคาทุนสุทธิ                                                 42,000         บาท 
 อายุการใชงาน                                                     5                ป 
ตารางที่  5.4   การคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีคาเสื่อมราคาครึ่งป     

วิธีเสนตรง วิธีผลรวมจํานวนป วิธีสองเทาของวิธีเสนตรง 

ป คาเสื่อมราคา อัตราสวน1 คาเสื่อมราคา รวม คาเสื่อมราคา2 ราคาตาม
บัญชีส้ินป 

1 4,200 (1/2)  x  ( 5/15) 7,000 7,000 10,000 40,000 
2 8,400 ( ½ )  x ( 5/15 ) 7,000    
  ( ½ ) x  ( 4/15) 5,600 12,600 16,000 24,000 
3 8,400 ( ½ )  x ( 4/15) 5,600    
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  ( ½ ) x ( 3/15) 4,200 9,800   9,600 14,400 
4 8,400 ( ½ ) x ( 3/15) 4,200    
  ( ½ ) x (2/15) 2,800 7,000   5,760   8,640 
5 8,400 ( ½ ) x (2/15) 2,800    
  ( ½ ) x (1/15) 1,400 4,200        6403   8,000 
6 4,200 ( ½ ) x (1/15) 1,400 1,400 -   8,000 

รวม     42,000     42,000      42,000 
1.  ใชอัตราสวนคูณกับ  42,000 

         2.  ใชอัตรา  40%  คูณราคาตามบัญชีของปกอน ยกเวนปที่ 1 ใช  40% x  50,000 x( ½) 

3. ปรับปรุงยอดเพื่อไมใหราคาตามบัญชีต่ํากวาราคาซาก 
 

นอกจากนี้  กิจการอาจจะมีการปรับปรุงอัตราคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยถาวร  เชน  
เมื่อกิจการซื้อที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณมาใชในการดําเนินงาน  จะตองกําหนดอัตราคาเสื่อมราคา
ที่ถูกตองที่สุดเทาที่จะเปนไปได  โดยการประมาณจากประสบการณในอดีตของสินทรัพยที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน  และจากรายละเอียดตาง ๆ  ที่มีอยู  การคิดคาเสื่อมราคาเปนเพียงการ
ประมาณเทานั้นซึ่งอาจทําการปรับปรุงคาเสื่อมราคาในระหวางอายุการใชงานของสินทรัพย  
เพราะอายุการใชงานของสินทรัพยที่ใชเปนเกณฑในการคิดคาเสื่อมราคาที่ไดประมาณไวแตเดิม
อาจเปลี่ยนแปลงได   อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของสินทรัพยหรือการลาสมัย  ฯลฯ  ซ่ึงเปน
เหตุใหอายุการใชงานของสินทรัพยลดนอยลงกวาเดิม  การปรับปรุงวิธีการบํารุงรักษา  การ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน   หรือการปรับปรุงในลักษณะที่เหมือนกันอาจทําใหอายุการใชงาน
ของสินทรัพยยาวนานกวาที่ไดประมาณไวแตเดิมก็ได   ตัวอยางตอไปนี้เปนการประมาณการอายุ
การใชงานของสินทรัพยเพิ่มเติม 
 
ตัวอยางที่  5.8    เครื่องจักรราคาทุน  360,000  บาท  ประมาณอายุการใชงานเมื่อซ้ือเครื่องจักร  5 ป  
ไมมีราคาซาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี   หลังจากที่ใชไปแลว  3  ป  ประมาณวาเครื่องจักรจะสามารถ
ใชงานตอไปไดอีก  6  ป  แสดงวาเครื่องจักรมีอายุใชงานทั้งสิ้น  9  ป  แทนที่จะเปน  5  ป  ถา
คิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง  
 คาเสื่อมราคาตอป ( ถาอายุใชงาน 5 ป )       =    =    72,000    บาท  

360,0

                                                            
00 

 คาเสื่อมราคาตอป ( ถาอายุใชงาน 9 ป )       =         =    40,000    บาท               
360,0

00 
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 คาเสื่อมราคาที่บันทึกไวเดมิสูงไปปละ                                        32,000    บาท 
การที่บันทึกคาเสื่อมราคาเดิมสูงไป  ทําใหกาํไรสุทธิลดลงปละ  32,000  บาท เปน

ระยะวลา  3  ป  รวมกําไรลดลงทั้งส้ินเทากับ  3 x 32,000  =  96,000   บาท 
 ในทางตรงกันขามถาอายุใชงานลดนอยลงกวาเดิม คาเสื่อมราคาที่ไดบันทึกไวแสดง
ยอดต่ําไป  และทําใหกําไรสุทธิสูงขึ้น 
           การปรับปรุงอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรดังกลาวขางตนอาจทําได  2  วิธีดังนี ้
(พรศิริ  คงแกว,  2543,  หนา 10-15, 10-16) 

1.  วิธีปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมเดิม  ตามวิธีนี้ถือวาเปนการประมาณอายุใชงาน
ผิดพลาด  จะตองแกไขกําไรของปกอน ๆ  โดยการปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมเดิมที่คํานวณตาม
อัตราเดิม  เพื่อที่จะทําใหกําไรในปกอนปจจุบันและปตอ ๆ  ไปถูกตอง  การปรับปรุงคาเสื่อม
ราคาสะสมเดิมใหเทากบัจํานวนที่คํานวณไดตามหลักเกณฑใหมนั้น   ใหปรับปรุงกบับัญชีกําไร
ของ 
ปกอนหรือบญัชีกําไรสะสม 
 
ตัวอยางที่  5.9    เครื่องจักรราคาทุน  360,000  บาท  ประมาณอายุการใชงานเมื่อซ้ือเครื่องจักร  5  
ป   ไมมีราคาซาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี  หลังจากที่ใชไปแลว  3  ป  ประมาณวาเครื่องจักรจะ
สามารถใชงานตอไปไดอีก  6  ป  แสดงวาเครื่องจักรมีอายุใชงานทั้งส้ิน  9  ปแทนที่จะเปน  5  ป  
การบันทึกบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมจะเปนดังนี้ 
 
   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร 
             กําไรสะสม 
ปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม 

 96,000 -  
96,000 

 
- 

       
 
การคํานวณ  :  คาเสื่อมราคาสะสมเดิม                   =    72,000 x  3     =     216,000     บาท 
                        คาเสื่อมราคาสะสมที่ถูกตอง             =     40,000 x 3       =     120,000    บาท 
                        บันทึกคาเสื่อมราคาสะสมสูงไปทั้งส้ิน                                     96,000     บาท 
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 สวนคาเสื่อมราคาในปปจจุบันและปตอ ๆ  มา  ใหคิดตามอัตราคาเสื่อมราคาที่
คํานวณใหม  คือปละ  40,000  บาท 

2.  วิธีไมปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมเดิม ตามวิธีนี้ถือวาอัตราคาเสื่อมราคาที่คิดไว 
แตเดิม  ไดพิจารณาตามหลักเกณฑที่ถือวาถูกตองและเหมาะสมแลวในระยะเวลานั้น  เมื่อมี
เหตุการณที่ทําใหหลักเกณฑเดิมไมเหมาะสมก็ควรปรับปรุงเฉพาะของปตอ ๆ ไป เพื่อใหเปนไป
ตามขอเท็จจริงนั้นโดยไมตองยอนไปแกไขคาเสื่อมราคาสะสมเดิม  คาเสื่อมราคาอัตราใหมให
คํานวณจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันนั้น  และหารดวยอายุใชงานที่เหลืออยูจริง 
 
ตัวอยางที่  5.10   จากตัวอยางวิธีปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสมเดิม  การคํานวณคาเสื่อมราคาของ
เครื่องจักรตั้งแตปที่  4  จนถึงปที่  9  เปนดังนี้คือ 

  เครื่องจักร-ราคาทุน                                                         360,000     บาท 
 หัก   คาเสื่อมราคาสะสม  ( 3 x 72,000 )                                 216,000      บาท 
 ราคาตามบัญชีของเครื่องจักร ณ วันส้ินปที ่ 3                        144,000     บาท 

144,00  คาเสื่อมราคาตอป   =      =       24,000     บาท 0 
     

 วิธีนี้สะดวกในทางปฏิบัติและยังสอดคลองกับการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
ของกรมสรรพากรดวย เพราะกิจการไดเสียภาษีเงินไดไปแลวจากกําไรสุทธิที่คํานวณไดโดยใช
อัตราคาเสื่อมราคาตามหลักเกณฑเดิม 

 

การแสดงรายการสินทรัพยถาวรในงบดุล 

 สินทรัพยถาวรที่มีตัวตน จะแสดงเปนรายการเปนหมวดหนึ่งตอจากสินทรัพยไม 
หมุนเวียนในงบดุล  สวนมากจะเรียงลําดับจากสินทรัพยที่มีลักษณะถาวรมากที่สุดลงมาหา 
นอยที่สุด 
 สินทรัพยที่ตองหักคาเสื่อมราคา มักจะแสดงในราคาทุนหักดวยรายการคาเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพยแตละชนิด หากจะแสดงเปนรายการรวมจะตองมีรายละเอียดประกอบใหทราบ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สินทรัพยที่มีความเสื่อมแตไมมีบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม  จะแสดงดวยยอดคงเหลือ
ตามบัญชีในวันสิ้นป 

ตอไปนี้เปนการแสดงรายการสินทรัพยถาวรในงบดุล 
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กิจการ 
งบดุล 

วันท่ี……………… 
 

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ 
 ที่ดิน                                                                                                          xx 
 อาคาร                                                                             xx 
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร                                        xx                  xx 
 เครื่องจักร                                                                        xx 
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร                                 xx                    xx 
 เครื่องมือ                                                                                                   xx 

 

มูลคาเสื่อมสิน้ของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ (natural resources)  เปนสินทรพัยถาวรที่มีตวัตนอกีประเภทหนึ่ง
โดยกิจการจัดหามาเพื่อใชงาน  ไดแก  น้ํามัน  แรธาตุ  ปาไม  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะที่
สําคัญ  2  ประการ  คือ ( อํานวย ศรีสุโข, 2541, หนา 253) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติเปนสินทรัพยที่ใชแลวหมดไป 
2. ไมอาจสรางทดแทนไดอีก 
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ความหมายของมูลคาเสื่อมสิ้น 
ปญหาทางดานบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีเชนเดียวกับอาคาร  เครื่องจักร    

กลาวคือจะตองกระจายราคาทุนของทรัพยากรธรรมชาติไปเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชีที่
ไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงเรียกวามูลคาเสื่อมส้ิน ( depletion )มี
นักวิชาการไดใหความหมายของมูลคาเสื่อมสิ้นไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
         มูลคาเสื่อมสิ้น  หมายถึง  วิธีการบัญชีที่ใชในการปนสวนตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
เชน  แร  น้ํามัน  โลหะมีคา   ไปเปนคาใชจายตามอัตราสวนหรือมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ
สวนที่ถือเปนรายไดในแตละงวดบัญชี (สมาคมนักบัญชีและผูสอบรับอนุญาตแหงประเทศไทย , 
2538, หนา  41)   

มูลคาเสื่อมสิ้น  หมายถึง  มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง  หมดสิ้นไปจาก
แหลงทรัพยากร เมื่อมีการขุดเจาะไปจําหนาย สินทรัพยเหลานี้ก็จะเสื่อมสูญไปและไมอาจสราง
ขึ้นมาทดแทนไดอีก  ในการคํานวณการประมาณราคาซากของสินทรัพยส้ินเปลือง  และปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประมาณวาจะไดรับ  (อํานวย  ศรีสุโข, 2541, หนา 253) 

จากความหมายของมูลคาเสื่อมสิ้นดังกลาวขางตนสรุปไดวา  มูลคาเสื่อมสิ้น 
หมายถึง  มลูคาของทรัพยากรธรรมชาติที่หมดหรือสูญสิ้นไป  เมื่อกิจการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น     ทรัพยากรนีจ้ะถูกนําออกจากแหลงทรัพยากร  เชน  แร  ถูกขุดจาก
แหลงแรหรือเหมืองแร  เปนสินคาเพือ่ขาย  ในการจายซื้อแหลงทรัพยากรจึงเทากับเปนการจายซื้อ
สินทรัพยรวมกันมา  (lump-sum payment)  กลาวคือเปนการซื้อทีด่ินและทรพัยากรในที่ดนิผืนนัน้
รวมกันมา   ในทางบัญชีอาจจะปฏิบัติไดดังนี ้

1.  ถือวาที่ดินเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งที่ไมตองคิดคาเสื่อมราคา   สวนจํานวน
ทรัพยากรที่มีอยูในดินจะหมดคาไปตามจํานวนที่นําออกมาขาย   เมื่อซ้ือรวมกันจึงตองประเมิน
ราคาที่ดิน  หลังจากทรัพยากรนําออกมาใชหมดแลว  ตั้งเปนราคาที่ดิน  สวนที่เหลือจึงเปนราคา
ของทรัพยากรนั้น 

2.  ถือวาที่ดินเปนเสมือนราคาซากของแหลงทรัพยากรนั้น วิธีนี้จึงบันทึกเปน
สินทรัพยรวมไวเพียงบัญชีเดียว 
 แตทั้งสองวิธีมีผลเชนเดียวกันคือ  สวนที่เปนราคาที่ดินจะไมถูกนํามาเฉลี่ยเปนมูลคา
เส่ือมสิ้น   มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในแหลงทรัพยากรนั้นจะตองทําการแบงสวนราคา
ทุนเฉลี่ยออกมาตามจํานวนทรัพยากรที่นําออกมาใช   คลายกับการแบงราคาทุน  (cost 
allocation)  ของสินทรัพยถาวรมาเปนคาเสื่อมราคาเพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรขาดทุน
นั่นเอง 
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ราคาที่ใชเปนเกณฑคํานวณมูลคาเสื่อมสิ้น 

ตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติ  จําแนกออกเปน  3  ประเภท  คือ (พรศิริ คงแกว,  
2543,  หนา 10-17,10-18) 

1.  ตนทุนในการไดมาซ่ึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  ราคาที่จายไป
เพื่อใหไดสิทธิในการสํารวจและคนหาทรัพยากรธรรมชาติในสินทรัพยนั้น หรือราคาที่จายไป
สําหรับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแลว  คือเปนการเริ่มขุดคนและสํารวจหาทรัพยกรธรรมชาติ  เชน  
น้ํามัน   แรโลหะหรือกาซธรรมชาติ   คาสัมปทานและคาใชจายตาง ๆ  ในการขุดเจาะถือเปน
คาใชจายในการขุดคนกอน   ในการขอสัมปทานถือเปนราคาทุนของทรัพยากรธรรมชาติ  ใน
กรณีที่มีการขุดพบแรหรือน้ํามันกอนแลว  คาสัมปทานที่จายใหแกผูมีสิทธิคนเดิมคือราคาทุน
ของทรัพยากรนั้น  ในบางกรณีอาจเปนการเชาสินทรัพยและจายเงินสวนแบงใหกับผูเชาเมื่อ
คนพบทรัพยากรธรรมชาติและขุดมาขายไดในเชิงพาณิชยหรือทํากําไรให   ใหโอนคาใชจายใน
การขุดคนไปเปนราคาทุนของทรัพยากรธรรมชาติ   แตถาสํารวจแลวไมพบหรือถาพบแลวไม
คุมทุนที่จะขุดขึ้นมาจะตองเลิกโครงการไป  คาใชจายสวนนั้นจะโอนไปหักในบัญชีกําไร
ขาดทุนของงวดนั้น ๆ  ตนทุนนี้จะตัดเปนผลขาดทุนทั้งจํานวน 

2.  ตนทุนในการสํารวจหาทรัพยากรธรรมชาติ  เปนคาใชจายเพื่อขุดคนและสํารวจ
หาทรัพยากรธรรมชาติในสินทรัพยที่ยังมิไดปรับปรุง  คาใชจายสวนนี้เปนปญหาในการ
พิจารณา  เพราะในการขุดคนหรือสํารวจบางครั้งประสบผลสําเร็จในเชิงพาณิชย  บางครั้งประสบ
ความลมเหลว   ตนทุนนี้ในการบันทึกบัญชีอาจจะปฏิบัติได  2  วิธี  ดังนี้ 

 2.1  ตนทุนในการสํารวจตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ถือเปนตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติ
เฉพาะที่คนพบทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น  สําหรับตนทุนในการสํารวจซึ่งไมพบ
ทรัพยากรธรรมชาติใหถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น 
              2.2  ตนทุนในการสํารวจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด  (full  cost)  คิดเปนตนทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งส้ิน 
 หลักตนทุนรวมนี้  แมวาจะไมคอยมีผูนิยมใชอยางกวางขวาง  แตบริษัทน้ํามันใหญ 
ๆ ในสหรัฐอเมริกาหลายแหงใชวิธีนี้  และบริษัทสํารวจแหลงน้ํามันขนาดเล็กสวนมากก็ใชวิธี
นี้   เพราะเปนวิธีที่กระทบกระเทือนตอการคํานวณกําไรประจําปนอยที่สุด  และถือหลักการวา
คาใชจายทั้งส้ินมีสวนรวมในการไดมาซึ่งโครงการที่ประสบความสําเร็จ     
 ในการพิจารณาเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะถือ
เปนคาใชจายประเภททุนเฉพาะคาใชจายที่จายแลวเกิดผลประโยชนเทานั้น ดังนั้นคาใชจายใน
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การขุดคนและสํารวจไมประสบความสําเร็จหรือไมอาจจะระบุวากอใหเกิดประโยชนตอโครงการ
ใด  ควรจะถือเปนคาใชจายประจํางวด 

3.  ตนทุนในการขุดคนทรัพยากร   หมายถึง  ตนทุนในการหาทรัพยากรซึ่งเปน
ตนทุนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดสํารวจและพบวามีทรัพยากรธรรมชาติแลว   ตนทุนนี้เปนตนทุนที่
จะนําทรัพยากรธรรมชาติออกจําหนายนั้นเอง   ตนทุนในการขุดคนแบงเปน  2  ประเภท  คือ 
 3.1  ตนทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องใช   และอุปกรณ  ซ่ึงเปนสินทรัพยถาวรที่มี
ตัวตนเพื่อใชในการหาหรือขดุทรัพยากร  เชน  เครื่องขุดเจาะ  แทนเจาะ   เครื่องจกัร  เครื่องขนยาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  เรือหรือรถบรรทุกตาง ๆ  ที่ใชในการขุดเจาะและเคลื่อนยาย
ทรัพยากรธรรมชาติมาพรอมที่จะขายหรือผลิตตอ   ปกติแลวคาใชจายประเภทนี้มักจะไมถือเปน
ฐานของมูลคาเสื่อมส้ิน   แตคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน  เพราะสินทรัพยเหลานี้อาจ
นําไปใชในโครงการอื่น ๆ ได   สินทรัพยที่ไมอาจเคลื่อนยายไปไดใหคิดคาเสื่อมราคาตามอายุ
การใชงาน  หรือระยะเวลาของการขุดคนทรัพยากรธรรมชาติ   แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวากนั 
 3.2  ตนทุนในการขุดคนซึ่งไมมีตัวตน  เชน  คาหักลางถางพง  คาปรับพื้นที่  คา
ขุดบอ  ขุดอุโมงค   คาทําปลอง  ฯลฯ   คาใชจายเหลานี้จะถือเปนฐาน ( base )  ของมูลคาเสื่อม
ส้ิน  คือคิดมูลคาเสื่อมสิ้นตามปริมาณทรัพยากรที่ขุดได 
 

วิธีการคํานวณมูลคาเสื่อมสิ้นและการบันทึกบัญชี 

 ปกติจะคํานวณอัตรามูลคาเสื่อมสิ้นไวลวงหนา  โดยการ  หาร  ราคาทุนของแหลง 
ทรัพยากรหลังจาก หัก ดวยราคาที่ดินเมื่อทรัพยากรหมดดวย   จํานวนทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น
ที่คาดวาจะไดรับและนําอัตราที่คํานวณขึ้นลวงหนานี้ไป คูณ กับจํานวนทรัพยากรที่ไดรับในแตละ
งวด   จะเปนมูลคาเสื่อมสิ้นสําหรับแตละงวด   การคํานวณมูลคาเสื่อมส้ินนี้ คลายกับวิธีคิดคา
เส่ือมราคาตามวิธีจํานวนผลผลิตนั่นเอง  วิธีการบันทึกบัญชีมูลคาเสื่อมสิ้นมีดังนี้ 
                         เดบิต   มูลคาเสื่อมสิ้น                                               xx 
                      เครดิต มูลคาเสื่อมสิ้นสะสม                                       xx 
 การบันทึกมูลคาเสื่อมสิ้นนี้จะกระทําเมื่อวันสิ้นป  หลังจากที่ทราบจํานวนทรัพยากร
ที่ไดรับในแตละงวดแลว  มูลคาเสื่อมสิ้นจะเปนตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับในแตละ
งวดเชนเดียวกับคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรอื่น และตนทุนในการนําทรัพยากรมา  ตนทุน
ทั้งหมดนี้รวมทั้งมูลคาเสื่อมส้ินสวนหนึ่งจะอยูในตนทุนสินคาที่ขาย  อีกสวนหนึ่งจะอยูในตนทุน
ของสินคาคงเหลือ 
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ตัวอยางที่  5.11    กิจการไดลงทุนซื้อที่ดนิแปลงหนึ่งเปนแหลงผลิตแรดบีุก  โดยลงทนุซื้อในราคา  
5,000,000  บาท  ในการสํารวจไดเสียคาใชจาย 1,000,000 บาท  ปริมาณแรดีบกุที่สํารวจได
ประมาณ  100,000  ตัน  และเมื่อขุดแรดีบุกหมดแลวจะขายได  200,000  บาท 
 

ราคาทุน - ราคาซาก 
ปริมาณทรัพยากรทั้งหมด 

 อัตราคาเสื่อมสิ้น           =   
 

 ราคาทุน                       =    5,000,000 + 1,000,000   =  6,000,000   บาท 
 อัตราคาเสื่อมสิ้น           =                    =   58  บาท 6,000,000 -

200,000 
ในปปจจุบนัขดุได  20,000  ตัน   จะเปนมลูคาเสื่อมสิ้น 
  มูลคาเสื่อมสิ้น          =    อัตราคาเสื่อมสิ้น  x  ปริมาณทรัพยากรที่ไดรับ 
                                 =    58  x  20,000 
                                 =    1,160,000 
วิธีการบันทึกบัญชีจะบันทกึเชนเดยีวกับวิธีการบันทึกคาเสื่อมราคา 
 

   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 มูลคาเสื่อมสิ้น 
         มูลคาเสื่อมสิ้นสะสม 
ปรับปรุงมูลคาเสื่อมสิ้น 

 1,160,000 -  
1,160,000 

 
- 

       
 
ตัวอยางที่ 5.12   ในป 25x7  บริษัทไทยออยส  จํากัด  ไดรับสิทธิใหสํารวจหาน้ํามนัในเนือ้ที ่ 1,000  
เอเคอร  โดยเสียคาสิทธิ  500,000  บาท  คาใชจายในการสํารวจน้ํามัน  1,000,000  บาท   เละคาใชจาย
ในการขุดคนหรือปรับปรุง  8,500,000  บาท  ประมาณวาจะมีน้ํามัน 10,000,000  บารเรล  อัตรา
มูลคาเสื่อมสิ้น  1  บารเรล  คํานวณไดดังนี้ 
 

ตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติ x ปริมาณและผลผลิตที่ขุดคนไดในงวดนี้
ปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะไดทั้งหมด 

มูลคาเสื่อมสิ้นสําหรับงวด  =    
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อัตรามูลคาเสื่อมสิ้น       =                                               500,000 + 1,000

                     =    1.00  ตอบารเรล 

,000 +  
8,500,000 

 
ถาในปแรกขุดน้ํามันได   2,500,000  บารเรล 
 มูลคาเสื่อมสิ้นปแรก         =  2,500,000  x  1   = 2,500,000   บาท 

 

การบันทึกบัญชี 

 

   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค.31 

มูลคาเสื่อมสิ้น 
         มูลคาเสื่อมสิ้นสะสม 
ปรับปรุงมูลคาเสื่อมสิ้น 

 2,500,000 -  
2,500,000 

 
- 

       
 

การแสดงมูลคาเสื่อมสิ้นในงบกําไรขาดทุนและงบดุล 

 เมื่อส้ินงวด  มูลคาเสื่อมสิ้นถือเปนตนทุนของแรที่ผลิตได  ซ่ึงจะโอนไปเขาบัญชี
กําไรขาดทุนตามปริมาณที่ขายไดในระหวางป  สวนที่เหลือขายไมหมดจะแสดงเปนทรัพยากร
คงเหลือในงบดุล   สวนมูลคาเสื่อมส้ินสะสมจะเปนบัญชปีรับมูลคา  (valuation  account)  จะนาํไป
หักจากบัญชีทรัพยากรธรรมชาติในงบดุล 
 

จากตัวอยางที ่ 5.12   สมมติวากิจการขายน้ํามัน  2,100,000  บารเรล ๆ  ละ  10  บาท  งบการเงิน
ของกิจการขุดน้ํามันมีดังนี ้
  

บริษัทไทยออยส  จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับงวด  1  ป  ส้ินสุด  31  ธันวาคม  25x7 
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                                                                                                                     บาท 
 ขาย(2,100,000x10)                                               21,000,000         
        หัก ตนทุนขาย(2,100,000x1)                                           2,100,000 
              กําไรขั้นตน                                                                             18,900,000 
   

 
 
 

บริษัทไทยออยส  จํากัด 
งบดุล 

ณ  31  ธันวาคม  25x7 
                                                                                                                             บาท 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมนุเวยีน                                                        
 
 

        สินคาคงเหลือ                                                            400,000 
ที่ดิน  อาคาร อุปกรณ 
          ทรัพยากรธรรมชาติ                   10,000,000 
         หัก มูลคาเสื่อมสิ้นสะสม                 2,500,000         7,500,000 
 

ขอแตกตางระหวางคาเสื่อมราคาและมูลคาเสื่อมสิน้ 

คาเสื่อมราคา  และมูลคาเสื่อมสิ้น  มีความแตกตางกันในสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
1.  คาเสื่อมราคา  คือ  บริการของสินทรัพยที่หมดไปจากการใชสินทรัพยนั้น  ซ่ึงบริการ

ที่หมดไปนีว้ัดดวยราคาทนุของสินทรพัยและอายกุารใชสินทรัพยนัน้   เปนการปนสวนตนทนุของ
สินทรัพยถาวรที่มีไวเพื่อใชงานเพื่อกอใหรายได  ไมใช สินทรัพยส้ินเปลือง  สวนมลูคาเสื่อมสิ้น
เปนมูลคาของปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงเนื่องจากถูกขุด ถูกตัด หรือถูกนําไปจากแหลง
ของมัน 
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2.  คาเสื่อมราคา  เปนสินทรัพยประเภทที่อาจจัดหามาใหม  หรือหามาทดแทนได
เมื่อสินทรัพยเกาใชไมไดหรือเสื่อมคุณภาพ  แตมูลคาเสื่อมสิ้นนั้นเกี่ยวกับสินทรัพยประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ   เมื่อหมดไปแลวจะไมอาจหามาแทนที่เดิมไดในลักษณะเดิมหรือถาจะ
ทดแทนไดก็จะตองใชเวลายาวนาน 

3.  คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรและโรงงาน  เปนคาใชจายในการผลิตของกิจการผลิต    
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอ่ืน ๆ  เปนตนวา  อาคาร  เครื่องตกแตง  เปนคาใชจายที่จะนําไปหัก
จากรายได  แตมูลคาเสื่อมส้ินของทรัพยากรธรรมชาติ  มีลักษณะเปนตนทุนของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ขุดคนไดโดยตรง  คือเปนมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาเปนสินคาพรอมที่จะขายสวนที่
ขายไดเปนตนทุนขาย  สวนที่คงเหลือเปนสินคาคงเหลือ  ซ่ึงเปนสินทรัพยของกิจการ 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

                   สินทรัพยไมมีตวัตน (intangible assets) มีลักษณะแตกตางไปจากสินทรพัยถาวร คือ
เปนสินทรัพยที่ไมมีสภาพเปนวัตถุ จับตองไมได และมปีระโยชนเกินกวา 1 ปขึ้นไป 
          สินทรัพยไมมีตัวตน  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมมีรูปรางและมีความไมแนนอนของ
ประโยชนในอนาคต  เปนสินทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการ 
เพื่อใหผูอ่ืนเชา  หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน  เชน  สัมปทาน สิทธิบัตร  เครื่องหมาย
การคา  คาความนิยม  ลิขสิทธิ์  เปนตน ( ธารินี  พงศสุพัฒน,  2543,  หนา 279 ) 
           รายการสินทรัพยที่ถือวาเปนสินทรัพยไมมตีัวตนจะตองมีคุณสมบัติครบทุกขอดังนี ้
             1.  มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กจิการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
ที่เกิดจากสินทรัพยนั้น 

       2.   ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนนัน้สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 
 

การบันทึกบญัชีสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

การบัญชเีกีย่วกับสินทรพัยทีไ่มมีตวัตน จะใชหลักการบัญชเีชนเดยีวกับสินทรพัย
ถาวรคือ 

1.  ใชหลักการบันทึกดวยราคาทุน ณ วนัทีไ่ดสินทรัพยไมมีตัวตนนัน้มา 
2.  ใชหลักการจับคูในระหวางงวดที่ใชประโยชนจากสินทรัพย 
3.  ณ วนัที่จําหนายสินทรัพย  ใหใชหลักการรับรูรายได  และบนัทึกกําไรขาดทุน 

เทากับผลตางของเงินที่ไดรับกับราคาตามบัญชี 
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ตารางที่  5.5  วิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตวัตนประเภทตาง ๆ 

ลักษณะของการไดมา 
 

ชนิดของสินทรัพยไมมีตวัตน 

ซ้ือ เกิดขึ้นเองภายใน 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สามารถ
ระบุได  (เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการคา  คาใชจายใน 
การกอตั้งบริษทั) 
 
 
 

1. คาใชจายหรือรวมเปน
ทุนขึ้นอยูกับชนิดของ 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
2.  ถารวมเปนทุนใหตดั
จําหนายเชนเดยีวกับ 
สินทรัพยไมมตีัวตนที่ซ้ือ 

สินทรัพยไมมตีัวตนที่ไมสามารถ
แยกหรือระบุได  (เชน  
คาความนิยม) 

1. รวมเปนตนทุนดวย 
คาใชจายทีจ่ายซื้อ 
2. ตัดจําหนายภายในอายุ
ทางกฎหมายหรืออายุการ
ใชประโยชนโดยประมาณ
แลวแตเวลาใดจะสั้นกวา 

1. คาใชจายเมือ่เกิดรายการ
ขึ้น 
2. ถาไมสามารถรวมเปน
ทุนได กไ็มตองตัดจําหนาย 

 

ที่มา (ธารินี  พงศสุพัฒน, 2543, หนา  282) 
 

การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 
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          สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานจํากัดโดยกฎหมาย สัญญา หรือโดยสภาพของ
สินทรัพย  เมื่อถึงส้ินงวดจะตองมีการตัดจําหนายออกเปน คาใชจายประจํางวดบัญชีนั้นๆ การตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนมักใชวิธีเสนตรง เวนแตจะมีหลักฐานปรากฏวาวิธีอ่ืนเหมาะสมกวา 
สินทรัพยไมมีตัวตน เชน ลิขสิทธ์ิ   สิทธิบัตร มีวิธีการตัดจําหนายดังนี้ 
 

1. ลิขสิทธ์ิ  (copyright) หมายถึง  สิทธิที่ชอบดวยกฎหมายของนักประพันธ จิตรกร
นักดนตรี ชางแกะสลักและศิลปนสาขาอื่นๆสําหรับผลงานที่สรางสรรคขึ้นซ่ึงไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย (ธารินี  พงศสุพัฒน,  2543, หนา 285) มูลคาของลิขสิทธิ์ ถาตองจายเงิน
ซ้ือ  ตนทุนคือ  เงินที่จายไป  แตถากิจการประดิษฐเอง คาใชจายตาง ๆ ที่จายไป  จะถือเปนตนทุน
ของลิขสิทธิ์นั้น  ลิขสิทธิ์ที่กิจการซื้อมามักจะใหประโยชนในระยะสั้นหรือระยะเวลาจํากัด  จึงมี
การตัดจายเปนรายจายประจํางวด  

 
ตัวอยาง  5.13   สํานักพิมพไทย  จายเงินซื้อลิขสิทธิ์ในการพิมพหนังสือประวัติจังหวัดลพบุรีจาก
ผูแตงเปนเงิน  400,000  บาท  โดยทําสัญญา  5  ป  พิมพทุกป 

 

คาลิขสิทธิ์ที่ตัดจําหนายในแตละปที่จัดพิมพ   =     400,000 
5 

 =    80,000    บาท 
การบันทึกบัญชี  ณ  วันตัดจําหนาย 
 

   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 คาเสื่อมสิ้น  – ลิขสิทธิ์ 
           คาเสื่อมสิ้นสะสม – ลิขสิทธิ์ 
 ตัดจําหนายคาลิขสิทธิ์ 

 80,000 -  
80,000 

 
- 

       
 
2.  สิทธิบัตร  (patents)    ความหมายของ  สิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.   2522 

 แกไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติคําวาสิทธิบัตร  หมายถงึ  
หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ  หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (เชาวลีย พงษผาติ

 



 167 

โรจน, 2543, หนา 432 - 433)  กิจการอาจขอซื้อสิทธิจากบุคคลอื่นหรืออาจทําการทดลองคนควา
ประดิษฐ     ส่ิงใหมๆ ขึ้นเอง  แลวนําไปจดทะเบียนก็ได  รายจายเพื่อใหไดสิทธิบัตรจะบันทึกไว
ในบัญชีสิทธิบัตรซ่ึงเปนสินทรัพยของกิจการ  และตัดเปนคาใชจายการผลิตของแตละปที่ใช
ประโยชน 
 
ตัวอยาง  5.14    กิจการจายเงินซื้อสิทธิบัตร  300,000  บาท  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25x7  คาดวา
จะไดประโยชนจากสิทธิบัตร  10  ป  รายการตัดบัญชีสิทธิบัตรเปนคาใชจาย ณ วันสิ้นงวด  เปน
ดังนี้ 
 
   สมุดรายวันทัว่ไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31 

คาสิทธิบัตร 
           สิทธิบัตร 
ตัดสิทธิบัตรเปนคาใชจาย 

 30,000 -  
30,000 

 
- 

       
 

บัญชีคาสิทธิบัตรเปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิตถูกปดเขาบัญชีตนทุนผลิต
พรอมกับคาใชจายการผลิตอ่ืน ๆ  สวนบัญชีสิทธิบัตรจะแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุล 

 

สรุป 

           สินทรัพยถาวรคือสินทรัยที่กิจการมีไวเพื่อใชงานมีอายุยาวนานหลายป ไมไดมีไว
เพื่อขายหรือเปลี่ยนเปนเงินสด   สินทรัพยถาวรที่กิจการมีไวในครอบครอง  ไดแก  ที่ดิน  อาคาร  
อุปกรณตาง ๆ   เครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือเครื่องใช  เครื่องตกแตง ฯลฯ  สินทรัพยเหลานี้
เมื่อเวลาผานไปประโยชนใชสอยหรือประสิทธิภาพยอมลดลงพรอม ๆ  กับอายุการใชงาน  ซ่ึง
เรียกวา  คาเสื่อมราคา  การคิดคาเสื่อมราคามีหลายวิธี  เชน  วิธีเสนตรง  วิธีช่ัวโมงทํางานวิธี
คํานวณผลผลิตวิธีอัตราลดลง  เปนตน 
             การบันทึกบัญชีเมื่อมีการคิดคาเสื่อราคาสินทรัพย  คือ  เดบิต  คาเสื่อมราคา  และ 
เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม  และในการทํางบการเงินตอนสิ้นงวด  สินทรัพยถาวร  เมื่อนําไป
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แสดงรายการในงบดุล  ในปจจุบันเราใชหัวขอ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ แทน โดยแสดงดวยราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสม  เพื่อแสดงราคาตามบัญชีสุทธิ  

ทรัพยากรธรรมชาติ  เปนสินทรัพยที่มีความพิเศษแตกตางจากสินทรัพยถาวร  คือ
เมื่อใชหมดแลวไมสารถสรางขึ้นใหมทดแทนได อันไดแก ปาไม เหมืองแร บอน้ํามัน เปนตน 
ตนทุนของการใชงานทรัพยากรธรรมชาติ  หรือราคาทุนที่ถูกปนสวนแตละงวดบัญชี  เรียกวา 
มูลคาเสื่อมสิ้น และจะสะสมไวในบัญชีคาเสื่อมส้ินสะสม เพื่อปรับลดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติ
นั้น ๆ 

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน  มีคุณสมบัติที่สําคัญสี่ประการ  คือ ไมมีรูปรางที่จับตองได 
แสดงถึงประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ยากที่จะกําหนดอายุของประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ  และมักจะไดมาเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการ 

แบบฝกหัดบทที่ 5 
 

1.  จงอธิบายความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
2.  จงอธิบายความหมายของคําตอไปนี ้

ก. คาเสื่อมราคา  (depreciation) 
ข. คาเสื่อมราคาสะสม  (accumulated depreciation) 
ค. อายุการใชงาน  (useful  life) 
ง. ราคาซาก  (scrap  value) 
จ. มูลคาเสื่อมสิ้น  (depletion) 

3.  จงบอกความแตกตางของคาเสื่อมราคาและมูลคาเสื่อมสิ้น 
4.  เมื่อวันที่  1  มกราคม  25x7  กิจการแหงหนึ่ง  ซ้ือเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง  ราคา  100,000  บาท 
     ประมาณอายุ  5  ป  และมีราคาซาก  2,000  บาท  บริษัทปดบัญชีทุกวันที่  31  ธันวาคม  ทุกป 
 ใหทํา   คํานวณคาเสื่อราคาแตละป  ภายใตวิธีการคิดคาเสื่อมราคา  ดังนี ้
 1.  วิธีเสนตรง 
 2.  วิธีตามจํานวนผลผลิต  โดยสมมติวาเครื่องจักรสามารถผลิตสินคาได   
      200,000  หนวย โดยกิจการไดวางแผนการผลิตแตละปดังนี ้
 ป  25x7  60,000  หนวย 
 ป  25x8  40,000  หนวย 
 ป  25x9   50,000  หนวย 
 ป  25x10  30,000  หนวย 
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 ป  25x11  20,000  หนวย 
 3.  วิธีสองเทาของเสนตรง 
 4.  วิธีผลรวมจํานวนป 
5.  บริษัทรวมโชค จํากัด  ซ้ือเครื่องจักรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x7 ในราคา 200,000 บาท 
     ประมาณวาเมื่อบริษัทเลิกใชงานแลวสามารถขายเครื่องจักรไดในราคา  10,000  บาท  และ 
     คาดวาเครื่องจักรมีอายุการใชงาน 5 ป มีกําลังการผลิตทั้งส้ิน 15,000 ช่ัวโมง และผลิตสินคา 
     ได  500,000  หนวย  ในป 25x7  ผลิตได 25,000 หนวย และมีช่ัวโมงการทํางาน 2,800 ช่ัวโมง 
 ใหทํา  คํานวณคาเสื่อมราคาประจําป 25x7 โดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
  1.  วิธีเสนตรง 
  2.  วิธีช่ัวโมงการทํางาน 
 3.  วิธีตามหนวยที่ผลิตได 
 4.  วิธีผลรวมของจํานวนป 
 5.  วิธียอดคงเหลือลดลงในอัตรา 2 เทา ของวิธีเสนตรง 
6.  เมื่อวันที่  1  มกราคม 25x7  บริษัทไทยพัฒนา จํากัด  ซ้ือเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งในราคา  
     480,000 บาท  ประมาณวาเครื่องจักรนี้จะมีอายุการใชงาน  5  ป  มีราคาคาซาก  30,000  บาท  
     มีช่ัวโมงการทํางานประมาณ  200,000  ช่ัวโมง  และประมาณวาจะผลิตสินคาไดทั้งส้ิน  
     1,000,000 หนวย 
 ใหทํา   คํานวณหาคาเสื่อมราคาตามวิธีตาง ๆ ดังตอไปนี้ สําหรับป 25x7 และ 25x8 
  1.  วิธีเสนตรง 
              2.  วิธีช่ัวโมงการทํางาน สมมติวาป 25x7 ใชเครื่องจักรไป 9,000 ช่ัวโมง  
       ป 25x8  ใชเครื่องจักร  42,000  ช่ัวโมง 

                      3.  วิธีคํานวณผลผลิต  สมมติวาป  25x7  ผลิตสินคาได 78,000  หนวย ป 25x8 
                           ผลิตได  295,000หนวย 

               4.  วิธีลดยอดทวีคูณ (double declining balance method) 
7.  เมื่อวันที่  2  มกราคม  25x7  บริษัท สามารถ จํากัด  ซ้ือรถบรรทุกมาในราคา  475,000  บาท  
     ซ่ึงมีอายุการใชงานโดยประมาณ  5  ป  ราคาซาก  100,000  บาท 
 ใหทํา   คํานวณหาคาเสื่อมราคาตามวิธีตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  1.  วิธีเสนตรง 
  2.  วิธีผมรวมจํานวนป 
  3.  วิธี  2  เทาของเสนตรง 
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 8.  วันที่  1  เมษายน  25x7  บริษัท สมพิศ จํากัด  ซ้ือเครื่องจักรที่จะนํามาใชในการผลิตสินคาใน 
      ราคา  400,000  บาท  เครื่องจักรมีอายุการใชงานโดยประมาณ  5  ป  สามารถผลิตสินคาได 
      ประมาณ  600,000  บาท  และมีราคาซาก  34,000  บาท 
 ใหทํา   คํานวณคาเสื่อมราคาประจําปของเครื่องจักร ตั้งแตป 25x7 ถึงปที่ครบกําหนด  
  โดยสมมติวากิจการคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีดังนี้ 
  1.  วิธีเสนตรง 
   2.  ผลรวมจํานวนป 

                      3.  วิธีผลผลิต  (สมมติวาเครื่องจักรสามารถผลิตสินคาไดแตละปดังนี้  ป25x7-   
                           60,000  หนวย, ป25x8-90,000  หนวย, ป25x9 - 120,000 หนวย, ป2510-  
                           150,000  หนวย, ป25x11 - 50,000  หนวย  และป 25x12- 30,000 หนวย 

9.  บริษัท  เหมืองแรอิศวร  จํากัด  ไดซ้ือสัมปทาน  ทําเหมืองแรโดยจายคาประทานบตัรรวม          
     เปนเงิน  6,000,000  บาท  และประมาณวาขุดแรได  2,000,000  ตัน  
 สมมติบริษัทสามารถขุดแรไดดังนี ้
    ป  25x7 ขุดแรไดทั้งส้ิน 800,000   ตัน 
  ป  25x8 ขุดแรไดทั้งส้ิน 600,000   ตัน 
  ป  25x9 ขุดแรไดทั้งส้ิน 400,000   ตัน 
 ใหทํา   1.  แสดงการคาํนวณคาสูญสิ้น 
  2.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป  เฉพาะป  25x8 
  3.  แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  ป  25x9  โดยสมมติบริษัทขายแร  ดังนี ้
  ป  25x7   700,000   ตัน   ตันละ  10  บาท 
  ป  25x8   560,000   ตัน   ตันละ  15  บาท 
  ป  25x9   480,000   ตัน   ตันละ  12  บาท 
 4.  แสดงรายการในงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25x9 
10.  บริษัทสาธิตสายแร จํากัด ซ้ือที่ดิน ซ่ึงเปนแหลงแรดีบุก ในตนป 25x7 เปนเงิน 1,850,000  
       บาท  ประมาณวาจะมีแรทั้งสิ้น  40,000  ตัน  บริษัทไดจายเงินสําหรับสํารวจ  และคาเครื่องมือ 
       ขุดแรเปนเงิน  250,000  บาท  ในระหวางป 25x7  ขุดแรได  5,000  ตัน  และขายได  ตันละ  
       3,000  บาท  จายคาใชจายตาง ๆ  เกี่ยวกับการขุดแรไป  90,000  บาท  คาใชจายในการขาย  
       30,000  บาท  และคาใชจายในการบริหาร  45,000  บาท 
 ใหทํา   1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
             2.  งบกําไรขาดทุนและงบดลุ  ป 25x7 

 


	 การเสื่อมค่าของสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน เช่น อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เป็นต้นที่เกิดจากการใช้งานเมื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า ค่าเสื่อมราคา นั้นนักวิชาการได้ให้ความหมายของค่าเสื่อมราคาไว้ดังนี้ 
	 การคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีนี้มีข้อเสียคือ 
	 ข้อเสีย  
	 1.  ไม่ได้คำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงหรือรายได้ที่ลดลง  (ค่าใช้จ่ายและรายได้เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดยไม่คำนึงถึประสิทธิภาพ)   
	 2.  ความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพในการใช้งานของสินทรัพย์เนื่องจากความล้าสมัยของสินทรัพย์ 
	 อัตราค่าเสื่อมราคาต่อชั่วโมง   =                  
	 อัตราค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย   =    =   1.90  บาท                                                            
	ตารางที่ 5.1 ค่าเสื่อมราคาตามวิธีลดลงในอัตราคงที่  



	ค่าเสื่อมราคา 
	ตารางที่ 5.2  ค่าเสื่อมราคาตามวิธีลดลงสองเท่าของวิธีเส้นตรง    
	ปี

	ปัจจัยในการเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา   

	การตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีใดนั้น มีปัจจัยในการเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  (selecting  depreciation  method)  ดังนี้ 
	ปัญหาบางประการเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาที่คิดไม่เต็มปี 
	 สมมติว่า 
	ตารางที่  5.4   การคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีค่าเสื่อมราคาครึ่งปี    
	วิธีผลรวมจำนวนปี


	ปี
	ค่าเสื่อมราคา

	รวม
	1.  ใช้อัตราส่วนคูณกับ  42,000 
	ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 

	วิธีการบันทึกบัญชีจะบันทึกเช่นเดียวกับวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคา 
	 
	อัตรามูลค่าเสื่อมสิ้น       =                                               
	 
	การบันทึกบัญชี 



	ข้อแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสิ้น 


	                   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (intangible assets) มีลักษณะแตกต่างไปจากสินทรัพย์ถาวร คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุ จับต้องไม่ได้ และมีประโยชน์เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป 
	ชนิดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	แบบฝึกหัดบทที่ 5 
	9.  บริษัท  เหมืองแร่อิศวร  จำกัด  ได้ซื้อสัมปทาน  ทำเหมืองแร่โดยจ่ายค่าประทานบัตรรวม          
	     เป็นเงิน  6,000,000  บาท  และประมาณว่าขุดแร่ได้  2,000,000  ตัน  
	 สมมติบริษัทสามารถขุดแร่ได้ดังนี้ 





