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ค าอธิบายเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกี่ยวกบัการบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัสินทรพัยที์่ใหเ้อกชน

เขา้ร่วมงานหรือด าเนนิการในกิจการของรฐั 

 

ทีม่า 

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้รับหนังสือข้อหารือเกี่ยวกับการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการใน

กิจการของรัฐ โดยมีข้อหารือ คือ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ และการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ มีผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติตามวิธีการบันทึก

บัญชีส าหรับรัฐวิสาหกจิที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ หรือไม่  

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียน

ช้ีแจงผ่านค าอธบิายประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทกึบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงาน

หรือด าเนินการในกจิการของรัฐดังต่อไปนี้   

ค าอธิบายเพือ่ประกอบความเขา้ใจเกีย่วกบัสินทรพัยที์่ใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ

ของรฐั 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณา 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

ย่อหน้าที่ 4.4 ให้ค านิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ดังน้ี 

สนิทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ใน

อดีต ซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากทรัพยากรน้ันในอนาคต 

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดยการช าระภาระ

ผูกพันน้ันคาดว่าจะส่งผลให้กจิการสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 

ย่อหน้าที่ 4.44 ระบุว่า กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต และสนิทรัพย์น้ันมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ย่อหน้าที่ 4.46 ระบุว่า กิจการต้องรับรู้หน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการต้องสูญเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเม่ือมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้อง

ช าระน้ันสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ย่อหน้าที่ 50 ระบุว่า กิจการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุ 

การให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 
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ย่อหน้าที่ 51 ระบุว่า กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุด 

ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้

ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ันเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ซ่ึง

ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ  

ย่อหน้าที่ 9 ระบุว่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ได้ระบุวิธีการบัญชีส าหรับผู้ให้

สมัปทาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง

สมัปทานบริการ เป็นเพียงข้อก าหนดในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้ให้สัมปทานบริการ 

ซ่ึงไม่ใช่การรับรู้รายการและไม่มีผลต่อแนวปฏบัิติตามวิธกีารบันทกึบัญชีและส าหรับโครงการที่รัฐวิสาหกิจ

ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐ 

 

ข้อพิจารณา 

ตามข้อหารือจากเอกชนที่เข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ ที่กล่าวในลักษณะวิธีการด าเนินงานแบบ 

Build-Transfer-Operate (BTO) ซ่ึงเป็นรูปแบบส่วนใหญ่ของสัญญาที่ทางรัฐวิสาหกิจท ากับเอกชนที่เข้า

ร่วมงานหรือด าเนินงานในกิจการของรัฐน้ันเป็นลักษณะของรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ไทย ยังไม่ได้ครอบคลุมด้านผู้ให้สมัปทานบริการตามที่ระบุในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ  

อย่างไรกต็ามหากพิจารณาโดยอ้างอิงกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

วิธกีารรับรู้รายการเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกจิการของรัฐน้ัน รัฐวิสาหกิจ

ควรมีการพิจารณาเน้ือหาของข้อตกลงสัมปทานที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐว่า 

รัฐวิสาหกิจได้รับโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนมีภาระในการส่งมอบจากข้อตกลงสัมปทานบริการ

น้ันหรือไม่ โดยพิจารณารับรู้รายการตามเน้ือหาของข้อตกลงสัมปทานบริการน้ัน เมื่อเข้าเง่ือนไขและ

เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์และหน้ีสินตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558)  

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างข้อพิจารณาเน้ือหาในข้อตกลงสมัปทานบริการ ซ่ึงไม่เป็นข้อยุติ เช่น 

- รัฐวิสาหกิจได้รับโอนสินทรัพย์และเอกชนยินยอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์น้ันให้รัฐวิสาหกิจ

หรือไม่ 

- รัฐวิสาหกจิเป็นผู้ควบคุมสนิทรัพย์น้ันหรือไม่ 

- รัฐวิสาหกิจสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าวต่อไปภายหลังจากสิ้ นสุดข้อตกลงสัมปทาน

บริการหรือได้รับโอนส่วนได้เสยีในมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ (residual interest) 
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- รัฐวิสาหกิจมีภาระในการส่งมอบจากข้อตกลงสัมปทานบริการต่อเอกชนหรือไม่ เช่น การให้สิทธิ

ดังกล่าวผูกพันต่อเอกชนในระยะเวลาที่ตกลงกนั เป็นต้น 

 

ในการพิจารณาการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ

และหน้ีสินที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ที่มีภาระในการส่งมอบน้ัน รัฐวิสาหกิจควรพิจารณามูลค่าเร่ิมแรกของ

สินทรัพย์ที่รับโอนและหน้ีสินที่เกิดข้ึนว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือหรือไม่ เช่น มูลค่าที่เอกชน

ยินดีจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้รับสิทธิดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าสามารถวัดมูลค่าของสิทธิดังกล่าวได้

อย่างน่าเช่ือถือ เป็นต้น  

ในกรณีที่รัฐวิสาหกจิได้พิจารณาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของข้อตกลงสัมปทานบริการครบถ้วน และ

สามารถรับรู้รายการสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) แล้ว รัฐวิสาหกิจควรมีการทบทวนมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว 

โดยพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือไม่ หากเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว รัฐวิสาหกิจควร

ทยอยรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ ซ่ึงควรพิจารณาจาก

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่รัฐวิสาหกิจจะได้รับจากสินทรัพย์น้ัน หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ดังกล่าว ภายหลังการสิ้นสุดข้อตกลงสัมปทานบริการ อายุการให้ประโยชน์จากสินทรัพย์น้ันไม่

ควรเกินกว่าอายุข้อตกลงสัมปทานบริการ ทั้งน้ีทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้อง

ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีที่ท  าให้สนิทรัพย์อาจเกดิการด้อยค่าหรือไม่  

ในการพิจารณาทบทวนมูลค่าของหน้ีสินที่เกิดข้ึน รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาตัดรายการหน้ีสิน

ดังกล่าวเป็นรายได้ตามระยะเวลาของข้อตกลงสัมปทานบริการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สะท้อนถึงเน้ือหา

ของรายการที่รัฐวิสาหกิจจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อตกลงสัมปทานบริการที่ให้สิทธิแก่เอกชนใน 

การใช้สนิทรัพย์และให้บริการตลอดระยะเวลาที่มีตกลงกนั  

อย่างไรกต็าม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องมีการทบทวนการรับรู้ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ตลอดจนประเมินข้อบ่งช้ีที่ท  าให้

สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ือพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวว่า 

รัฐวิสาหกิจยังคงได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ และให้สะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อ้างอิงข้างต้น  

 

****************** 


