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Component accounting
• วันได้มาซึ่ง สท ควรแยกบนัทกึ 
ส่วนประกอบที่สาํคัญๆ ออกจากกัน เพอื
–สะดวกต่อการคดิค่าเสื่อมแยกรายชิน้

–สะดวกต่อการล้างบญัชี เมื่อเปลี่ยนแทน
ส่วนประกอบ



Dr. อุปกรณ์ลฟิท์ – สลงิ xx
อุปกรณ์ลฟิท์ – มอเตอร์ xx
อุปกรณ์ลฟิท์ – อื่นๆ xx

cr. เจ้าหนี ้ xx



•ไม่ว่ากรณีใด ราคาทนุ

เริ่มแรกต้องรวมประมาณ

การรายจ่ายรือ หรือ บรูณะ 

ผ่านการตัง้ provision



สร้างอาคาร = 400, วศิวกรประมาณรายจ่ายรื้อ 30

Dr. อาคาร 430
cr. งานระหว่างก่อสร้าง 400

ประมาณการหนีส้ิน 30



•ในการเสียภาษี การคดิค่า

เสื่อมต้องทาํจากฐานราคา 

400 ที่ไม่รวม provision



ก่อนตั้ง provision 
•เป็นไปได้เกนิครึ่งหรือ
เปล่าที่การรือ้หรือบรูณะ
จะเกดิขึน้ ถ้าไม่เกนิครึ่ง 
ไม่ตัง้ provision



• หากเป็นไปได้เกนิครึ่ง ว่าต้องรือ้หรือ
บรูณะ ต้องดกู่อนว่าประมาณจาํนวน
เงนิได้สมเหตุผลหรือยัง หากยังทาํ
ไม่ได้ กไ็ม่ต้องตัง้อยู่ด ีแต่เปิดในหมาย
เหตุว่ามีภาระนีอ้ยู่ แต่จาํนวนเงนิยังหา
ไม่ได้สมเหตุผล



•หากประมาณจาํนวนเงนิได้ ก็
อย่าเพิ่งรีบลงบญัชี ต้องดู
จาํนวนเงนิว่าสาระหรือไม่ 
และถ้าจาํนวนไม่สาระ ไม่
ลงบญัชี่อยู่ดี



•ในแง่หลักภาษี ยอมรับ 
component acctg ได้ 
เพยีงแต่อายุในการตดัค่า
เสื่อมของแต่ละส่วนประกอบ
ต้องไม่ตํ่ากว่า 5 ปี



• ส่งตอบแทนจากขาย sample ระหว่าง
การตดิตัง้ ให้นําไปลดตท เครื่องจกัร
ระหว่างตดิตัง้

dr. ลูกหนี ้ xx
cr. เครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ xx



รายจ่ายทีเ่ป็น gray area
• ค่านายหน้า

• ค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

• ค่าศึกษาผลกระทบต่อสิ่งมอ้ลดวแ

• ต้นไม้ สวนหย่อม 

• รูปภาพ

• ศาลพระภมู ิ



การบันทกึบัญชีแลกเปลีย่น สท ถาวร 

1) แลกเปลี่ยนมีเนือ้หาเชิงพาณิชย์ ทาํ
ให้กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของ
กจิการเปลี่ยนไป

dr. สท ที่ได้มา (at FV) xx
ค่าเสื่อมสะสม – สท เดมิ  xx
ขาดทนุจากแลก xx
cr. สท เอาไปแลก xx

เงนิสด xx



2) แลกเปลี่ยนไม่มีเนือ้หาฯ 

dr. สท ที่ได้มา xx
(= ราคาตามบญัชีของ สท เดมิ)
ค่าเสื่อมสะสม‐เดมิ xx
cr.สท เอาไปแลก xx



การตรีาคาทรัพย์สินใหม่

•ปีนีต้้นไป ต้องใช้ผู้
ประเมนิราคาอสิระ ไม่ให้
ราคาของกรมธนารักษ์ 
หรือ กรมที่ดนิ 



•ต้องตใีห้ครบทุก
รายการในประเภท

เดยีวกัน



•ห้ามนําผลขาดทุนการตี
ราคาลง offset กับผล
กาํไรจากการตรีาคาเพิ่ม



1 2
ที่ดนิ ราคาทุนเดมิ 10 16
ราคาประเมนิ 8 25

‐2 +9



•หากตรีาคาพวกอาคาร 
อุปกรณ์ ต้องคดิค่าเสื่อม
จากฐานที่ตรีาคาใหม่เสมอ 
อาจทาํให้มีค่าเสื่อมสูงขึน้



Component acctg ก่อนทาํ 

•ศกึษาว่าค่าเสื่อมที่ผ่านมา
เป็นองค์ประกอบสาํคัญ

ของ ตท ผลติ หรือ  

บริการ หรือเปล่า



•สท ที่ได้มาก่อน 
1/1/54 หากคดิค่า
เสื่อมมาเกือบเตม็ที่แล้ว 
อย่าทาํเลย



•สท ที่จะนํามาทาํควรเป็น core 
assets ก่อนลาํดบัแรก 
–THAI: เครื่องบนิกน็่าจะพอ
–MAJOR: อาคารโรงหนัง (ระบบ
สาธารณู เบาะ จอภาพยนตร์)



•ส่วนประกอบที่จะแยกออกมา
ควรมีมูลค่าสูงเมื่อเทยีบกับ

มูลค่ารวมของ สท นัน้ เช่น 5‐

10% ของมูลค่ารวม 



•อย่ามองแค่เพราะอายุของแต่
ละส่วนไม่เท่ากัน ถงึจะแยก 
แต่ต้องอาจมองว่าแต่ละส่วนมี
รูปแบบได้รับ ป ยต่างกัน แบบ
นีก้แ็ยกด้วย



หากเป็น สท ได้มาก่อน 1/1/54

ข้อมูลที่ต้องไปหา

1) ส่วนประกอบอะไรบ้างที่ต้องแยก 
(วศิวกร)

2) มูลค่าแยกให้ได้ด้วย ซึ่งหากซือ้มาหลาย
ปี หาไม่ได้ กใ็ห้ใช้ราคาเปลี่ยนแทนใน
ปัจจุบัน เป็นฐานในการแบ่งมูลค่าแยก 
(จดัซือ้ช่วยหน่อย)



3) กาํหนดอายุที่เหลือของแต่ละ
ส่วนประกอบ นับแต่ต้นรอบปี 54 
4) อย่าลืมกาํหนดราคาซากของ
แต่ละส่วนประกอบ อย่า 1 บาท 
บ่อยนัก พอกันท ีเซง็จัง



• ปีนีต้้นไป ราคาซาก

–กาํหนดในวันได้ สท มา 1 ครัง้
–ณ วันสิน้รอบบญัชี ทบทวนราคา
ซากอีก เฉพาะ สท ที่มีราคาซากเป็น
สาระ (PAE)  สท ที่เป็น core assets

–ไม่ต้องใช้ผู้ประเมนิราคาอสิระ 



•ให้คดิจากสภาพเมื่อสิน้
ใช้งานในอนาคต

•แต่ด้วยราคาขายได้ใน
วันนี ้ในตลาดมือสอง



35 ขึน้ early เข้าเถอะ
•หากราคาซากยังกาํหนดไม่ได้
อย่างสมเหตุผล สู้ไม่กาํหนด
มาเสียดกีว่า ยอมอยู่กับ 1 
บาท ไปก่อน แต่เปิดเผย
ข้อเทจ็จริงนีใ้นหมายเหตุ



• หากเปลี่ยนราคาซาก
–ต้องแจ้งสรรพากร??? 
–ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัตเิปลี่ยนราคาซาก

–ไม่ต้องปรับงบย้อนหลัง เพราะไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี  แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี

–มหิน้าละ มาตรฐานถงึให้มาทบทวนราคา
ซากสิน้ปี



• ปีนีต้้นไป หลังทบทวนราคาซาก หาก

–ราคาซาก > ราคาตามบญัชี ให้หยุด
คดิค่าเสื่อม สท ในเวลาต่อมาทนัท ี+ 
เปิดข้อเทจ็จริงนีใ้นหมายเหตุด้วย

–เมื่อไร ทบทวนใหม่ พบว่า ราคาซาก 
< ราคาตามบญัชี ให้กลับมาคดิค่า
เสื่อมอีก



พร้อมใช้งาน ดูย่อหน้า 55

•สท อยู่ในสถานที่ (location) 

+ อยู่ในสภาพที่จะหากนิเชิง

พาณิชย์ได้แล้ว (condition)



• 1 พค ซือ้คอมมา แต่ยังไม่ได้ใช้งาน 
รอจนกว่าอาคารสร้างเสร็จ

• 1 ตค อาคารสร้างเสร็จ นําคอมไป

ตดิตัง้ คอมเข้าไปอยู่ในสถานที่ 

(อาคาร) และในสภาพพร้อมใช้ (วาง

ลงบนโตะและเดนิไฟ) วันนีเ้ริ่มคดิ
ค่าเสื่อมได้แล้ว



• แม้ สท หยุดใช้งานชั่วคราว เช่น
–ปิดโรงงานเพื่อยกเครื่องใหญ่

–ปิดโรงงานเนื่องจากพนักงานประท้วง

ยังไงกต็้องคดิค่าเสื่อมต่อไป เว้นแต่จะคดิ
ค่าเสื่อมวธิี units of production



• ให้สิน้สุดคดิค่าเสื่อม เมื่อ 

–ตดั สท ออกจากบญัชี
•สท สูญหาย

•สท เสียหายใช้การไม่ได้

•สท ถูกขายออกไป



Property held for sale

• ยังมีอีก 1 จุดที่ให้สิน้สุดค่าเสื่อมคือ
–สท โอนไปหมวดรอการขาย (เกดิจาก
ปิดสายงานหรือหน่วยงานลง เช่น ปิด
สายผลติ)
•มีแผนการมุ่งมั่นว่าจะขายไปในอนาคต
อันใกล้  (ไม่เกนิ 1 ปี)

•รายได้จะมาจากขาย มากกว่าใช้งาน



•ปีนีต้้นไป
–ที่ดนิ อาจคดิเสื่อมได้ หาก
ที่ดนิมีอายุใช้งานจาํกัด เช่น 
ที่ดนิซือ้มาเพื่อขุดหน้าดนิไป
ขาย ขุดๆ ไป กห็มดสภาพ



–เคร่งครัด หาก ซือ้ที่ดนิมาพร้อม
อาคาร ลงบญัชีแยกด้วย ในการแยก
บนัทกึ ให้ไปหา

•FV ของ ทัง้ ที่ดนิ และ อาคาร 

•แบ่งราคาทนุ ตาม สัดส่วน FV ของ 
ที่ดนิ และ อาคาร



–ดปูระกาศสภาฯ ประกอบด้วย กรณีไป
ซือ้อาคารชุดมาทาํสาํนักงาน
•ไม่ต้องแยกบนัทกึกรรมสทิธิร่วมใน 
ทรัพย์ส่วนกลาง ออกจาก ตวัอาคาร 
ให้บนัทกึเป็นอาคารทัง้หมด



•อย่าลืม write off ส่วนประกอบ
ของ สท ที่มีการเปลี่ยนแทน ก่อนขึน้ 
ส่วนประกอบใหม่เป็น สท เพื่อ
หลีกเลี่ยงนับซํา้สอง
–ไม่ว่าเริ่มแรกจะแยกมูลค่า
ส่วนประกอบออกจาก สท หรือไม่



ตย

1/1/47 ซือ้เครื่องจกัร 
100 อายุ 10 ปี เส้นตรง 
ไม่ได้แยกส่วนประกอบใน
การบนัทกึบญัชี



•1/1/54 ได้เปลี่ยน
ส่วนประกอบ A ซึ่งมีราคา
ปัจจุบนั 15 บาท แต่ราคา

เมื่อปี 47 อยู่ที่ 10 บาท



การบันทกึบัญชีดงันี้

Dr. ค่าเสื่อมสะสม – 7
เครื่องจกัร (10x 7/10)

ขาดทนุจากเลกิใช้ 3
cr. เครื่องจกัร 10



•หากการขาย สท ถาวร ไม่เข้า
ครบ 5 ข้อ เงนิที่ได้รับต้องลงเป็น
รายการกู้ยืม

dr. เงนิสด xx
cr. เจ้าหนี ้– เงนิกู้ยืม xx



ณ วนัสิ้นรอบ ให้ทบทวน (เน้นไปที ่core assets)

• ราคาซาก 1 บาท ??
• อายุใช้งาน (อาศัย Top mgmt ซึ่งรู้แผนการลงทุน
ว่าทาํพยากรณ์กระแสเงนิสดไว้สาํหรับกี่ปีข้างหน้า )

–อาคาร 20 ปี ???
–อุปกรณ์ 5 ปี ???

• วีธีคดิค่าเสื่อม

–เส้นตรง ???



•การเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบญัชี 
ไม่ต้องปรับงบย้อนหลัง



• ย่อหน้านี ้นํามาใช้เมื่อกจิการมีส่วนของอาคาร
ที่ถอืไว้ให้เช่า (สร้างอาคารมาเกนิจาํเป็น) แต่
ไม่มีรายได้หลักมาจากเช่า ต่อมาเปลี่ยน
เจตนามาเป็นถอืไว้เพื่อขาย (แบ่งขายออก
จากอาคารทัง้หลังได้) ให้
dr.   สินค้า xx

ค่าเสื่อมสะสม – อาคาร xx
cr. อาคาร xx 



1/1/54
Dr. เครื่องจกัร –A 30

เครื่องจกัร ‐ B 50
เครื่องจกัร – อื่นๆ 20

cr. เครื่องจกัร 100



Dr. ค่าเสื่อมสะสม‐เครื่องจกัร 40
cr. ค่าเสื่อมสะสม – A 12

B 20
     อื่นๆ 8

(เหมาว่าแต่ละส่วนประกอบตดัค่าเสื่อมมา 2/5)



•ให้คาํนวณ BV ของแต่ละ
ส่วนประกอบเสียใหม่

ส่วน A = 30 – 12 = 
18



•ให้คาํนวณค่าเสื่อม
แยกกันเป็นแต่ละ
ส่วนประกอบ

A = (18‐4)/2 = 7



Slide 30‐34 สรุป
• ใช้เมื่อตัง้ provision สาํหรับรือ้ หรือ บรูณะ

–หากต่อมา เปลี่ยนแปลงจาํนวน provision 
เพราะค่าของเงนิตามเวลาที่ผ่านไป (แสดงว่า
มาตรฐานจริงๆ แล้วอยากให้ทบทวนประมาณ
การหนีส้นิทุกๆ ปี)
dr. ดอกเบีย้จ่าย xx

cr. ประมาณการหนีส้นิ xx



–หากประมาณการหนีส้ินเปลี่ยนไป
เพราะรายจ่ายเปลี่ยนจาํนวนที่เคย
ประมาณไว้เดมิ  

dr. อาคาร หรือ อุปกรณ์ xx
cr. ประมาณการหนีส้ิน   xx



• ไม่ผิดหลัก
• แต่จากนีต้้องไม่เพิ่มปริมาณ สท  ที่
คดิค่าเสื่อมหมดแล้ว แต่ใช้งานอยู่ 
ผ่าน

–ทบทวนอายุ ราคาซาก ให้เหมาะสม



ด้อยค่า
• สท ใช้งานลดลงอย่างเป็นสาระ

–อย่าเพิ่งตัง้ผลขาดทนุด้อยค่า

–ดูว่าการลดลงของการใช้งาน เป็นการชั่วคราว  
หรือ ถาวร

–ถ้าชั่วคราว เช่น เศรษฐกจิดีขึน้ในอนาคต 
เครื่องจกัร น่าจะกลับมาผลิตได้ดีเหมือนเดมิ

อย่าตัง้ผลขาดทนุ
–ถ้าถาวร กค็วรพจิารณาตัง้ผลขาดทนุ 


