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ค ำช้ีแจง 

เรื่องวิธีปฏิบติัทำงบญัชี เกี่ยวกบัธุรกรรมกำรโอนทรพัยเ์พือ่ช ำระหน้ีใหก้บัสถำบนักำรเงินตำมมำตรกำร

สนบัสนุนกำรรบัโอนทรพัยส์ินหลกัประกนัเพือ่ช ำระหน้ีตำมพระรำชก ำหนดกำรใหค้วำมช่วยเหลือและ

ฟ้ืนฟูผูป้ระกอบธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2564  

กรณีทีใ่ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรบักิจกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 

________________________________________________________ 

 

หลกักำรและเหตุผล 

เนื่ องจำกภำครัฐได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2564 (“พระรำชก ำหนด”) และ

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยที่  สนส. 4/2564 เร่ือง มำตรกำรสนับสนุน

กำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่ อช ำระหนี้  ภำยใต้พระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (“ประกำศธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย”) เพื่ อเปิดโอกำสให้กิจกำรที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 

และจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรฟ้ืนตัว สำมำรถโอนทรัพย์สนิช ำระหนี้แก่สถำบันกำรเงินโดยมีเง่ือนไขซื้ อคืน

ในรำคำที่ โอนไปและมีสิทธิเช่ำทรัพย์สนินั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกจิ เพื่ อป้องกนัไม่ให้เกิดสภำวะขำดสภำพคล่อง

หรือผิดนัดช ำระหนี้  อนัจะส่งผลฐำนะทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน และต่อเสถียรภำพทำงกำรเงินและควำมมั่นคง

ในทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงรุนแรงซึ่ งธุรกรรมกำรโอนทรัพย์ของกิจกำรเพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงิน  

อำจท ำให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชีและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง มีค ำถำมเกี่ ยวกับกำรรับรู้รำยกำรของธุรกรรมดังกล่ำวส ำหรับ

กิจกำรผู้โอนสินทรัพย์ที่ ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS 

for NPAEs) 

คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีจึงจัดท ำค ำชี้ แจงนี้ เพื่ อชี้ แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ ถูกต้อง

เกี่ ยวกับกำรรับรู้ รำยกำรเกี่ ยวกับธุรกรรมกำรโอนทรัพย์ของกิจกำรผู้โอนสินทรัพย์ที่ ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (ในที่ นี้ เรียกว่ำ “กิจกำร”) ภำยใต้พระรำชก ำหนดและ

ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงิน (“ในที่ นี้ เรียกว่ำ “สถำบันกำรเงิน”)  

โดยอ้ำงองิจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ  
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ค ำชี้ แจงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นกำรขยำยควำมกำรน ำวิธีปฏิบัติในธุรกรรมกำรโอนทรัพย์ 

ช ำระหนี้ ของกิจกำรตำมมำตรกำรสนับสนุนของประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยภำยใต้พระรำชก ำหนด  

โดยค ำชี้ แจงฉบับนี้ ไม่ได้ทดแทนหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะ ธุรกรรมกำรโอนทรัพย์ช ำระหนี้ อำจมีหลำยลักษณะและเง่ือนไขที่ เกิดขึ้นอำจแตกต่ำงกันในแต่ละ

กิจกำร ดังนั้น ค ำชี้ แจงฉบับนี้ ใช้ได้กับเฉพำะกรณีธุรกรรมตำมลักษณะที่ กล่ำวไว้ในค ำชี้ แจงฉบับนี้ เท่ำนั้น  

จึงไม่เหมำะสมที่ จะน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงกบัธุรกรรมอื่ นที่ นอกเหนือจำกค ำชี้แจงฉบับนี้  อย่ำงไรกต็ำม ค ำชี้แจง

ฉบับนี้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ ผู้น ำค ำชี้ แจง

ฉบับนี้ ไปใช้ต้องใช้ดุลยพินิจและทกัษะควำมช ำนำญ รวมถึงศึกษำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะทุกย่อหน้ำที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อประยุกต์เข้ำกับสถำนกำรณ์และลักษณะ

ของธุรกรรมที่ กิจกำรมีในบริบทของแต่ละกิจกำร ตลอดจนวิเครำะห์เนื้ อหำของรำยกำรและเอกสำรต่ำง ๆ  

ในแต่ละกรณี  

สรุปลกัษณะของธุรกรรม 

 มำตรกำรสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่ อช ำระหนี้ ตำมพระรำชก ำหนด (ในที่ นี้ เรียกว่ำ 

“มำตรกำร ฯ”) คือ มำตรกำรที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนสภำพคล่องต้นทุนต ่ำแก่สถำบันกำรเงิน 

เพื่ อสนับสนุนกำรรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่ อช ำระหนี้ ที่ ค้ำงช ำระอยู่กับสถำบันกำรเงิน โดยให้

กิจกำรซึ่ งเป็นเจ้ำของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือบุคคลอื่ นซึ่ งกิจกำรหรือเจ้ำของทรัพย์สินอันเป็น

หลักประกนัก ำหนด มีสทิธซิื้อทรัพย์สนิอนัเป็นหลักประกนันั้นคืนได้ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

นับแต่วันที่ รับโอน ซึ่ งไม่ได้เป็นกำรบังคับ โดยรำคำที่ จะขำยคืนให้แก่กจิกำรหรือเจ้ำของทรัพย์สนิอนัเป็นหลักประกัน 

ต้องไม่สูงกว่ำรำคำที่ รับโอนไว้ รวมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเกบ็รักษำทรัพย์สินดังกล่ำว (carrying cost) อีกไม่เกิน

ร้อยละ 1 ต่อปี ของรำคำที่ รับโอน และค่ำใช้จ่ำยอื่ นที่ สถำบันกำรเงินได้จ่ำยไปจริงเพื่ อดูแลรักษำทรัพย์สิน 

ตำมมำตรกำร ทั้งนี้  ภำยในระยะเวลำกำรใช้สิทธิซื้ อคืนดังกล่ำว สถำบันกำรเงินต้องไม่น ำทรัพย์สินที่ รับโอน 

ไปขำยให้บุคคลอื่ น เว้นแต่เข้ำเงื่ อนไขตำมกฎหมำยก ำหนด 

 ในช่วงเวลำ 3 ปี ถึง 5 ปี สถำบันกำรเงินมีต้นทุนในกำรดูแลทรัพย์ไม่ให้เสื่ อมค่ำ กรณีลูกหนี้ ไม่เช่ำกลับคืน 

แต่หำกลูกหนี้ เช่ำกลับคืน ลูกหนี้จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์  

เกณฑก์ำรตดัรำยกำรสินทรพัยที์่โอนเพือ่ช ำระหน้ีออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ในกำรพิจำรณำตัดสินทรัพย์ประเภท ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ โอนเพื่ อช ำระหนี้ ออกจำกงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน กิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่  150 ของบทที่  10 เร่ือง ที่ ดิน อำคำรและ

อุปกรณ์ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ กล่ำวคือกิจกำรต้อง
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ตัดรำยกำรมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อเป็นไปตำมเง่ือนไขข้อใด 

ข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้  

150.1. กจิกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 

150.2. กจิกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้สนิทรัพย์หรือจำกกำร 

จ ำหน่ำยสนิทรัพย์ 

 ทั้งนี้  ข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่  150 ของบทที่  10 เร่ือง ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ไม่ได้ก ำหนดให้กจิกำร

ถือปฏิบัติตำมย่อหน้ำที่  326 ของบทที่  18 เร่ือง รำยได้ ว่ำต้องน ำหลักกำรรับรู้ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ  

(ซึ่ งหนึ่ งในเง่ือนไขส ำคัญของกำรรับรู้ รำยได้คือกิจกำรได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยส ำคัญของ

ควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้ อแล้ว) มำพิจำรณำในกำรก ำหนดวันที่ จ ำหน่ำยรำยกำรสินทรัพย์ อีกทั้ง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะกไ็ม่ได้มีกำรน ำหลักเนื้ อหำส ำคัญ

กว่ำรูปแบบ (Substance over Form) มำใช้ในกำรจัดท ำข้อก ำหนดทำงบัญชีในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้

ในทุกเร่ือง  

 ในกรณีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ประเภทอื่ นที่ มิใช่รำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ กิจกำรต้องใช้ 

ดุลยพินิจในกำรเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชี โดยอ้ำงอิงและพิจำรณำกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีจำกแหล่งต่ำง ๆ 

ตำมล ำดับต่อไปนี้  

1. ข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะส ำหรับเร่ืองที่ คล้ำยคลึงและเกี่ ยวข้องกนั 

2. ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลในงบกำรเงิน ค ำนิยำมและกำรรับรู้ รำยกำร และกำรวัดมูลค่ำ

องค์ประกอบของงบกำรเงิน ที่ ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ

กจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ 

ประเด็น 1 

 ในกรณีที่ กิจกำรโอนทรัพย์เพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงินแล้วตำมมำตรกำรฯ แต่กิจกำรตัดสินใจ

ไม่เช่ำทรัพยก์ลับคืน กจิกำรควรรับรู้รำยกำรอย่ำงไร 

ค ำช้ีแจง 

 กิจกำรต้องพิจำรณำก่อนว่ำลักษณะธุรกรรมดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ที่ โอน

เพื่ อช ำระหนี้ หรือไม่ หำกกิจกำรพิจำรณำแล้วว่ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ 

ที่ โอนเพื่ อช ำระหนี้  กิจกำรจะบันทึกลดบัญชีเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และตัดรำยกำรสินทรัพย์ออกไปได้ 

โดยกำรโอนทรัพย์ช ำระหนี้นั้นถือว่ำกิจกำรได้จ ำหน่ำยสินทรัพย์ไปแล้ว แม้ว่ำกิจกำรจะมีสิทธิเลือกในกำรซื้อคืนได้



ค ำชี้แจงนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ งของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด แต่สถำบันกำรเงินสำมำรถน ำสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อใช้ในกำร

ก่อให้เกดิรำยได้ เช่น กำรให้กจิกำรอื่ นเช่ำได้ เป็นต้น  

ประเด็น 2 

 ในกรณีที่ กิจกำรโอนทรัพย์เพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงินแล้วตำมมำตรกำรฯ และกิจกำรเช่ำ

กลับคืน กจิกำรควรรับรู้รำยกำรอย่ำงไร 

ค ำช้ีแจง 

 ในกรณีนี้  กิจกำรมีกำรเช่ำกลับคืน ในขั้นแรกให้กิจกำรพิจำรณำว่ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ 

ที่ กิจกำรจะตัดสินทรัพย์ที่ โอนเพื่ อช ำระหนี้ ออกจำกบัญชี ได้หรือไม่ หำกเข้ำเง่ือนไขที่ จะตัดรำยกำรได้  

ธุรกรรมดังกล่ำวจะเข้ำลักษณะกำรขำยและเช่ำกลับคืน กิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะตำมย่อหน้ำที่  292 ถึง 298 ในเร่ืองกำรขำยและเช่ำกลับคืน 

ซึ่ งวิธีปฏิบัติทำงบัญชีส ำหรับกำรขำยและเช่ำกลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญำเช่ำที่ เ กี่ ยวข้อง โดยกิจกำร

ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน หรือสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดในย่อหน้ำที่  255 ถึง 

263 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ 

ประเด็น 3 

 ในกรณีที่ กิจกำรโอนทรัพย์เพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงินแล้วตำมมำตรกำรฯ แต่เมื่ อถึงก ำหนด

ระยะเวลำใช้สทิธกิำรซื้อคืน กจิกำรใช้สทิธกิำรซื้อคืนสนิทรัพย์ กจิกำรควรรับรู้รำยกำรอย่ำงไร 

ค ำช้ีแจง 

 ในกรณีนี้  กิจกำรใช้สิทธิกำรซื้ อคืนสินทรัพย์ เมื่ อถึงก ำหนดระยะเวลำใช้สิทธิกำรซื้ อคืนตำมรำคำที่ ตกลงไว้ 

โดยกจิกำรอำจกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินอื่ น หรือสถำบันกำรเงินเดิม กจิกำรควรบันทกึสนิทรัพย์ตำมหลักกำรใน

บทที่  10 เร่ือง ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะ 
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ประเด็น 4 

 ในกรณีที่ กิจกำรโอนทรัพย์เพื่ อช ำระหนี้ ให้กับสถำบันกำรเงินแล้วตำมมำตรกำรฯ ทั้ง 2 กรณีข้ำงต้น 

(กจิกำรไม่เช่ำกลับคืนหรือเช่ำกลับคืน) กจิกำรควรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงไร 

ค ำช้ีแจง 

 กิจกำรควรเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่ำว รวมถึงสิทธิตำมเง่ือนไขในกำรซื้ อคืน และข้อก ำหนด  

ที่ มีสำระส ำคัญในสัญญำเช่ำกลับคืนที่ มีลักษณะเฉพำะ หรือเง่ือนไขของกำรขำยและเช่ำกลับคืน ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน ทั้งนี้  กิจกำรต้องเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเร่ืองอื่ นๆ ตำมที่ ระบุในมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ 

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

 


