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ค าถาม-ค าตอบ ประเด็นทางดา้นการบญัชีส าหรบัการรบัรูร้ายการใบอนุญาตประกอบ

กิจการจากภาครฐั 

 

เน่ืองจากในปัจจุบันกิจการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มบันเทิงมีการประมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการเกิดขึ้ นบ่อยคร้ัง เช่น การประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัล และใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ย่าน 900 MHz ซ่ึงรูปแบบการจ่ายช าระเงินจากการประมูล

ใบอนุญาตดังกล่าวก าหนดให้กิจการที่ชนะการประมูลจ่ายช าระเงินส่วนหน่ึงภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ส่วนจ านวนเงินที่เหลือแบ่งจ่ายช าระเงินออกเป็นงวด ๆ โดยต้องช าระเงินให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี

ถึง 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

รายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประเด็นทางบญัชี 3 ประเด็นหลกั คือ 

1) เง่ือนไขการจ่ายช าระเงินดังกล่าวที่หน่วยงานภาครัฐผู้ให้ใบอนุญาตก าหนดถือว่าเกินกว่าระยะเวลาการ

ให้สนิเช่ือตามปกติหรือไม่  

2) หากเงื่อนไขการจ่ายช าระเงินดังกล่าวที่หน่วยงานภาครัฐผู้ให้ใบอนุญาตก าหนดถือว่าเกินกว่าระยะเวลา

การให้สนิเช่ือตามปกติ กจิการควรถือปฏบัิติทางบัญชีกบัรายการดังกล่าวอย่างไร 

3) ส าหรับกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนหน้าที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี

จะมีการจัดท าค าถาม-ค าตอบ ประเดน็ทางด้านการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบ

กจิการจากภาครัฐ เช่น กจิการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั และใบอนุญาต

ให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าเงื่อนไขการจ่ายช าระเงินดังกล่าวที่หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ให้ใบอนุญาตถือว่าเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติและรับรู้รายการใบอนุญาต

ประกอบกิจการจากภาครัฐไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  กิจการควรถือปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรภายหลังค าถาม-ค าตอบ 

ประเดน็ทางด้านการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกจิการจากภาครัฐได้มีการจัดท าขึ้น 

 

ในส่วนของการตีความว่าเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินดังกล่าวที่หน่วยงานภาครัฐผู้ให้ใบอนุญาตถือว่าเกินกว่า

ระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติหรือไม่น้ัน คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่า

ระยะเวลาเวลาดังกล่าวเช่ือได้ว่าเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติเน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐได้

ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินให้สามารถแบ่งจ่ายได้ไว้ตั้งแต่ก่อนการประมูลโดยไม่มีการก าหนดราคาเงินสด

ที่ผู้ชนะการประมูลต้องช าระในทันทซ่ึีงหากเง่ือนไขการช าระเงินไม่ได้มีการผ่อนปรนให้แบ่งจ่ายช าระใน

ลักษณะดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อกิจการที่ชนะการประมูลในการจัดหาแหล่งเงินทุนจ านวนมหาศาล

เพ่ือมาจ่ายช าระค่าใบอนุญาตประกอบกจิการในคราวเดียวหรือด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา
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ปัจจุบัน จึงเช่ือได้ว่า มูลค่าใบอนุญาตที่ประมูลได้เป็นมูลค่าที่ได้ค านึงถึงประโยชน์จากการผ่อนช าระแล้ว

นอกจากน้ี เง่ือนไขการช าระเงินที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดไม่ถือว่า เป็นระยะเวลาการให้สินเช่ือตามปกติ 

แต่เป็นการก าหนดระยะเวลาและจ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับการซ้ือ

ขายสนิค้าแบบผ่อนช าระ 

 

ในส่วนของการถือปฏบัิติทางบัญชีกบัการได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบการดังกล่าว กจิการต้องถือปฏบัิติกับ

การรับรู้รายการเร่ิมแรกของใบอนุญาตประกอบการดังกล่าวตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ย่อหน้าที่ 32 ก าหนดให้หากระยะเวลาการช าระสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้

สนิเช่ือตามปกติ กจิการต้องก าหนดราคาทุนของสนิทรัพย์น้ันให้เทา่กบัราคาเทยีบเท่าราคาขายเงินสด และ

บันทึกผลต่างระหว่างราคาที่เทียบเท่ากับการซ้ือด้วยเงินสดและจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระจริงเป็น

ดอกเบี้ ยตลอดอายุของการได้สินเช่ือ เว้นแต่กิจการรับรู้ดอกเบ้ียดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ในการก าหนดราคาทุนของใบอนุญาตประกอบกิจการให้เท่ากับราคาเทียบเท่าราคาขายเงินสด 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเหน็ว่ากจิการต้องก าหนดราคาทุนของใบอนุญาตประกอบ

กิจการด้วยผลรวมของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายทนัทภีายในระยะเวลาที่ก  าหนดกับจ านวนคิดลดของจ านวนที่

กิจการพึงต้องผ่อนช าระให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มิได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับอัตราคิดลดที่จะต้องน ามาใช้ คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงมีความเหน็ว่าหากพิจารณาจากหลักการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึงกนั (อ้างองิตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด)  

มีเพียงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ที่ได้ให้หลักการเกี่ยวกับการ

ก าหนดอตัราคิดลดส าหรับสัญญาเช่าการเงินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการซ้ือขายใบอนุญาตแบบผ่อนช าระ 

ย่อหน้าที่ 20 ของมาตรมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ก าหนดว่า หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนด

อตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่าได้ ให้ใช้อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด เพ่ือ

น ามาใช้ในการคิดลดจ านวนที่กิจการพึงต้องผ่อนช าระตามย่อหน้าที่ 32 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อพิจารณาในบริบทของการซ้ือขายใบอนุญาตแบบ

ผ่อนช าระ อัตราคิดลดที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ส่วนเพ่ิมของกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการ  
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ในส่วนของกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนหน้าที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี

จะมีการจัดท าค าถาม-ค าตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบ

กิจการจากภาครัฐหากการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐไม่สอดคล้องกับค าตอบ

ข้างต้นคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีความเหน็ว่า กจิการต้องรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบ

กิจการจากภาครัฐให้สอดคล้องกับข้อก าหนดย่อหน้าที่ 32ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  โดยใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด เพ่ือให้ข้อมูลในงบการเงินแต่ละงวดเปรียบเทยีบกนัได้ดีย่ิงขึ้น 

 ทั้งน้ีร่างค าถาม-ค าตอบน้ีได้อ้างองิจากหลักการเดิมที่เคยก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  

สภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้มีการออกมาตรฐานการบัญชีใหม่แต่อย่างใดในเร่ืองดังกล่าว 
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