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Capital Charge
เรียบเรียงโดย ณัฏฐา พาชัยยุทธ
นักพัฒนาระบบราชการ 7 สํานักงาน ก.พ.ร.
นายทศพร
ดิเรกสุนทร
เจาหนาทีว่ ิเคราะหงบประมาณ 5 สํานักงบประมาณ

บทนํา
รัฐบาลทําหนาที่เปนผูใชจา ยเงินงบประมาณในแตละป เพื่อสรางสิง่ อํานวยความสะดวกและ
จัดการบริการใหแกประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากเงินงบประมาณในแตละปมีจํากัดทําใหงบประมาณที่จะนําไปใช
ในการลงทุนของภาครัฐมีนอยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด หากรัฐบาลตองการที่จะเพิ่มการลงทุนใหมากขึน้
ก็ทําไดโดยการตัดคาใชจายในสวนอื่นลง กูเงินจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ หรือที่จะสงผลกระทบ
ตอประชาชนมากที่สดุ ก็คือ การขึ้นภาษี
ดังนัน้ การลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในสินทรัพย จึงจําเปนจะตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากเปนการลงทุนที่มมี ูลคาสูงและทําใหเสียโอกาส
ในการลงทุนตามนโยบายอืน่ ซึ่งอาจกอใหเกิดประโยชนหรือผลตอบแทนทางสังคมที่สูงกวา
เอกสารฉบับนีจ้ ึงขอนําเสนอ Capital Charge หรือคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของ
หนวยงานภาครัฐซึ่งเปนเครือ่ งมือบริหารการเงินชนิดหนึง่ ที่สามารถนํามาใชกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหการ
บริหารสินทรัพยขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความหมายของ Capital Charge
Capital Charge เปนคาธรรมเนียมรายปในการถือครองสินทรัพย ที่เรียกเก็บจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยอัตราคาธรรมเนียมอาจคิดจากรอยละของมูลคาของสินทรัพย ตัวอยางเชน ในประเทศ
อังกฤษใชอัตราสวนรอยละ 6 ของมูลคาสินทรัพย ซึง่ การคิดคาธรรมเนียมนี้จะไมผลักภาระไปสูประชาชนผูเสียภาษี
โดยเด็ดขาด แตจะเปนการกระตุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อลดภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพย
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ซึ่งวิธีการเก็บ Capital Charge มีอยู 5 วิธี คือ
1. Asset Model
2. Flows Model
3. Debt Assignment Model
4. Debt Equity Model
5. Full Cost Funding Model
ซึ่งระดับความยากงาย และการสนับสนุนวัตถุประสงคขา งตนแตกตางกัน แตการอธิบายใน
เอกสารนี้จะเอยถึงหลักการและวิธีการอยางกลาง ๆ โดยมิไดลงรายละเอียดของรูปแบบใดโดยเฉพาะ
ในการนําระบบการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ
มาใชนั้นมีขอ ดีที่สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ทําใหหนวยงานภาครัฐตระหนักไดวาสินทรัพยนนั้ มีมูลคาหรือคาใชจายมิใชของฟรี
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐปรับระดับผลการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสินทรัพยที่มี
ชวยใหหนวยงานพัฒนาวิธีการประเมินขอเสนอในโครงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใหมไดดีขึ้น
ทําใหหนวยงานไมลืมทีจ่ ะรวมคาสินทรัพย (คาเสื่อมราคา) เขาไปในตนทุนของผลผลิต
ชวยการตัดสินใจในการเปรียบเทียบหนี้สนิ กับสินทรัพยของภาครัฐ โดยแสดงตนทุนของสินทรัพย
อยางชัดเจน
6. ชวยใหหนวยงานสามารถตัดสินใจระหวางการเชาหรือการซื้อสินทรัพยไดสะดวกขึ้น
7. ลดขอจํากัดในการใชทรัพยากรของหนวยงานเพื่อใหไดบริการที่ใหมและดีกวาเดิม

อยางไรก็ตามแนวคิดในการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐนั้น
มีประเด็นที่ควรพิจารณากอนเริ่มใชดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฐานในการคํานวณอัตราคาธรรมเนียมควรคํานวณจากอะไร
วิธีการคํานวณมูลคาของสินทรัพยทมี่ ีลักษณะตางกันจะทําอยางไร
ขอบเขตในการเก็บคาธรรมเนียมควรมีความครอบคลุมเพียงใด
อัตราคาธรรมเนียมควรเปนเทาไร
ควรคิดคาธรรมเนียมเมื่อไร
การจายคาธรรมเนียมมีวิธกี ารอยางไร
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ในกรณีของรัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย (Western Australia) ประเทศออสเตรเลีย มีการ
นําระบบการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ มาใชและตอบคําถาม
ทั้ง 6 ขอดังตอไปนี้
1. ใชมูลคาสุทธิของสินทรัพย (Net Assets) ของหนวยงานเปนฐานในการคํานวณ
2. เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีมาตราฐานทางบัญชี (Accounting Standard) ของตนอยูแลว
จึงใชมาตราฐานทางบัญชีมากําหนดวิธีการคํานวณมูลคาสินทรัพยแตละประเภท
3. ครอบคลุมสินทรัพยทั้งหมดที่ไดมาจากการใชเงินงบประมาณซื้อ
4. ใชอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของภาคเอกชน
5. มีการคํานวณคาธรรมเนียมเปนรายไตรมาสสําหรับสินทรัพยสุทธิ (Closing net assets)
6. หนวยงานจายคาธรรมเนียมทั้งหมดของสินทรัพยสุทธิ ณ ตนปการเงิน (Opening net assets)
สรุปวิธีดําเนินการ
1. การประเมินราคาสินทรัพย ( Asset Valuation)
สิ่งสําคัญในการประเมินราคาสินทรัพยของหนวยงานคือ
1. การกําหนดสินทรัพยทเี่ กี่ยวของในการประเมินราคา
2. การประเมินราคาโดยใชราคาสินทรัพยในปจจุบนั
3. สินทรัพยทหี่ นวยงานหลายหนวยงานใชงานรวมกัน
การระบุรายการสินทรัพยเพื่อใชในการประเมินราคา
ในการระบุสนิ ทรัพยที่เกีย่ วของนัน้ หนวยงานจําเปนตองระบุรายการสินทรัพยทงั้ หมดที่มีและ
รายงานตอหนวยงานกลาง และหนวยงานกลางจะเปนผูพ ิจารณาเกณฑในการประเมินราคาสินทรัพย บัญชี
และรูปแบบรายงานสินทรัพย
การประเมินราคาสินทรัพยโดยใชวิธี Deprival Value
Deprival Value เปนวิธีประเมินราคา โดยใชเกณฑราคาในปจจุบนั (Current Value)
โดย Deprival Value ไมไดเปนวิธเี ฉพาะในการใชประเมินราคาแตเปนวิธที ี่เปนแนวทางพืน้ ฐานในการประเมิน
ราคาสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ
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ความหมายของ Deprival Value
ตนทุนสินทรัพยของหนวยงานในปจจุบัน ที่ใชในการผลิต ผลผลิตและบริการตามเปาหมาย
ที่ไดกําหนดไว โดยที่ไมพจิ ารณาถึงมูลคาในอนาคตของสินทรัพยนั้น

เกณฑในการกําหนดวิธกี ารประเมินราคาสินทรัพย ตองพิจารณาถึง
1. การทดแทนสินทรัพยทมี่ ี โดยแบงเปน 2 กรณี คือ
1.1 สามารถซื้อสินทรัพยชนิดเดียวกันไดในปจจุบัน – ในกรณีนี้ใหใชราคาในทองตลาดในปจจุบนั
ในการประเมินราคาสินทรัพย
1.2 ไมสามารถซื้อสินทรัพยชนิดเดียวกันไดในปจจุบัน (เนื่องจาก ตกรุน ฯลฯ) – ในกรณีนใี้ หใช
ราคาที่ต่ํากวาราคาสินทรัพยชนิดเดียวกัน ที่มีในปจจุบนั
2. ในกรณีที่สนิ ทรัพยที่มีอยูในปจจุบันมีความสําคัญมาก โดยไมสามารถใชสินทรัพยอนื่ มาทดแทนได
ใหประเมินราคาโดยใชเกณฑราคาที่สูงกวาราคาของสินทรัพยในปจจุบัน
3. ในกรณีที่มีสนิ ทรัพยเกินความจําเปน และตองการขายสินทรัพยนนั้ ใหใชราคาขายในทองตลาด
ปจจุบัน เปนเกณฑในการประเมินราคา
ทั้งนี้ในกรณีของประเทศไทย กรมบัญชีกลางจะตองกําหนดนโยบายบัญชีภาครัฐทีม่ ี
ความเหมาะสมในเรื่องดังกลาว เพื่อใหสวนราชการนําไปปฏิบัติตอไป
2. ขอบเขตและระดับในการใชบังคับของ Capital Charge (Coverage Boundaries and
Organizational Level)
ในการกําหนดขอบเขตในการใชบังคับของ Capital Charge ตองพิจารณาถึง
1. การระบุ / การแบงกลุม หนวยงานของรัฐ
2. การประเมิน พิจารณาวัตถุประสงคในการใช Capital Charge ในแตละกลุมของหนวยงานของรัฐ
วัตถุประสงคของ Capital Charge
- เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพยทมี่ ีในปจจุบนั
- เพือ่ เปนการสรางแรงจูงใจใหหนวยงานประเมินราคาสินทรัพยทมี่ ีในปจจุบันใหถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง
- เพื่อเปนการสะทอนถึงตนทุนผลผลิต
- เพื่อเปนการพิจารณาโครงสรางงบลงทุนของรัฐบาล
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สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรและทุนใหเกิดประโยชนสงู สุด
เปนการเอื้อตอการวัดผลการดําเนินงาน
ผลักดันใหเกิดการบริหารสินทรัพย
เอื้อตอการบริหารหนี้สาธารณะ
ทําใหการกําหนดราคา/ตนทุนมีความเหมาะสมและครอบคลุม (full cost)
ผลักดันการมุง เนนประสิทธิผลของทรัพยากร
ชวยใหเกิดความยุติธรรมในการเปรียบเทียบราคาในการแขงขัน (Competitive
Neutrality)
3. ศักยภาพของรัฐบาลในการบังคับใช Capital Charge ในแตละกลุมหนวยงาน
4. อํานาจ หนาทีข่ องหนวยงาน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
5. ประสบการณทางกระบวนการกฎหมายทีผ่ านมา
-

การกําหนดกลุมหนวยงานของรัฐ แบงไดเปน
วัตถุประสงคทใี่ ช Capital Charge กับกลุมหนวยงานทีพ่ ึ่ง
1. หนวยงานที่พงึ่ เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ ก็เพื่อใหหนวยงานเหลานี้ไดพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการสินทรัพยของตน โดยการใช Capital Charge นั้น จะเปนการชวยใหหนวยงานไดดําเนินการใน
สิ่งตอไปนี้
- กําหนดตนทุนผลผลิตที่เกิดจากการใชสินทรัพยที่มี
- เพื่อใหหนวยงาน พิจารณาหาวิธกี ารใชสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อใหหนวยงานไดพิจารณาถึง ทางเลือกในการใชสนิ ทรัพยเพื่อผลิต ผลผลิต เชน
การใชสินทรัพยที่มีในการผลิต ผลผลิต หรือ ไมใชสินทรัพยนนั้ ในการผลิต ผลผลิต
- เพื่อชวยใหหนวยงาน ไดมีการรายงานการปฏิบัติงานที่ดขี ึ้น กลาวคือ หนวยงานมัก
จะรายงานตนทุนผลผลิตที่ไมไดรวมถึงตนทุนสินทรัพย (คาเสื่อมราคา) ทั้งหมดที่
หนวยงานมี
2. หนวยงานที่พงึ เงินงบประมาณเพียง

วัตถุประสงคทใี่ ช Capital Charge กับหนวยงานที่ ใชงบ
ลงทุนจากเงินงบประมาณ ก็เพื่อใหหนวยงานเหลานี้ไดพจิ ารณาการบริหารจัดการสินทรัพยที่มี ใหมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานที่ไมพงึ เงินงบประมาณ
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ระดับในการบังคับใชของ Capital Charge ในหนวยงานของรัฐ
ระดับในการใชบังคับของ Capital Charge จะสงผลตอวัตถุประสงคของ Capital Charge
กลาวคือ ถาใชบังคับในระดับหนวยงาน หนวยงานจะเปนผูรับผิดชอบในการจายคา Capital Charge โดยที่
หนวยงานนัน้ ไมไดปนสวนคาใชจาย Capital Charge ลงไปในระดับแผนก
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพย นัน้ จําเปนตองกระทําในระดับหนวยงานโดยรวม
เพื่อเปนการสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพยของหนวยงานนัน้
3. การกําหนดอัตรา Capital Charge (Capital User Charge Rate Model)
การกําหนด Capital Charge Rate
ในการกําหนด Capital Charge Rate นั้น จําเปนตองพิจารณาสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. Capital Charge Rate จําเปนตองพิจารณาถึง สถานะ และสถานภาพ ของตลาดทุน ในปจจุบนั
2. Capital Charge Rate ตองไมเปนการใชขอมูล หรือการคํานวณที่มากและซับซอนเกินไป
3. Capital Charge Rate ตองงายตอการเขาใจ และนําไปใช
4. Capital Charge Rate ที่ใชนั้น ตองกระตุน ให หัวหนาหนวยงาน ปรับปรุงการตัดสินใจในเรื่อง
ตนทุนผลผลิต และการบริหารจัดการสินทรัพย
การใชคา เฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนของเงินทุน (Weight Average Cost of Capital ) เปนตัวพิจารณา
Capital Charge Rate
การวัดผลที่ดที ี่สุดของ Opportunity Cost of Capital ของรัฐบาลในการลงทุนใน สินทรัพย
หนวยงานภาครัฐ ก็คือ Cost of Private Sector Equity ในระดับความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งจะสะทอนถึงแนวคิดใน
สินทรัพยและหนี้สนิ ทัง้ หมด
โดยที่แนวคิดที่เหมาะสมทีส่ ุดสําหรับหนวยงาน คือ Weight Average Cost of Capital
(WACC) ซึ่งพิจารณาจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหนี้สนิ และสวนของทุน (Weight Average Cost of Debt
and Equity)
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ในทางทฤษฎี WACC แลว เปนสิ่งที่งา ย แตในทางปฏิบตั ิแลว เปนสิง่ ที่ยาก โดยมีตวั แปรที่
สําคัญคือ หนีส้ ินและสวนของทุนของหนวยงานรัฐ และ Beta Coefficients
WACC

=

Re.E/V + Rd.D/V

E/V และ D/V คือ สัดสวนของ สวนของทุน (Equity) และ หนี้ (Debt)
โดยที่ V = E + D
Re = Cost of Equity
Rd = Cost of Debt
บทสรุป
1. WACC จะใชในการคํานวณหา Real Cost of Capital ของรัฐบาล
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตองต่ํากวา Capital Charge Rate เสมอ
4. กระบวนการทบทวน Capital Charge Rate (The Rate Review Process)
ในการใช Capital Charge Rate นั้น ตองนํามาใชกับหนวยงานของรัฐทัง้ หมด หรือในบางกรณี
หนวยงานบางหนวยงานอาจจะไดรับการอนุมัติใหใช Capital Charge Rate ที่ไดพัฒนาเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกับ
ภารกิจของหนวยงานนัน้ โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนการสะทอนถึง Cost of Equity Capital ของหนวยงานที่
แทจริงและเปนการเอื้อใหหนวยงาน สามารถกําหนดตนทุนผลผลิตทีแ่ ทจริงได
ในการทบทวน Capital Charge Rate นั้น เปนหนาที่ของหนวยงานกลาง โดยหนวยงานกลาง
จะทบทวน Capital Charge Rate เปนรายป
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ตัวอยางการใช Capital Charge ในตางประเทศ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงประโยชนและผลกระทบของการเก็บคาธรรมเนียมในการถือครอง
สินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ จึงขอนํากรณีตัวอยางการใช Capital Charge ในประเทศตางๆ มาเผยแพรดังนี้
1. ประเทศแคนาดา
แตเดิมเมืองWinnipeg รัฐ Manitoba ในสวนของใจกลางเมืองกวาครึ่งเปนลานเก็บของทีว่ าง
เปลาทัง้ ทีม่ ีทาํ เลดี ติดแมน้ําและมองเห็นทิวทัศนของตัวเมืองที่สวยงาม แตเนื่องจากองคการบริหารของเมืองไม
ตองเสียคาใชจายในการถือครองสินทรัพย หรือแมแตคาบํารุงรักษาสถานที่ก็ใชเงินงบประมาณมาจาย
จึงไมมีแรงกระตุนใหดําเนินการใชประโยชนจากพืน้ ทีน่ ี้ ซึ่งหากนํามาสรางเปนอาคารที่พกั อาศัยจะชวย
กอใหเกิดรายไดจากภาษีและกระตุนการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทรานคา รานอาหาร และการขนสงทาง
น้ําในบริเวณนัน้
การทีห่ นวยงานภาครัฐไมตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการถือครองสินทรัพยทําให
ขาดแรงจูงใจที่จะบริหารการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ และยิ่งใชงบประมาณในการบํารุงรักษาสินทรัพย
สูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดทีจ่ ะสรางประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของหนวยงานก็คือการเก็บคาธรรมเนียมใน
การถือครองสินทรัพยของหนวยงานภาครัฐ (Capital Charge) ทําใหหนวยงานบริหารของเมืองที่ดูแลสินทรัพย
อยู ประเมินราคาตลาดและจายคาธรรมเนียมเทากับตนทุนในการกูเงิน (Cost of Borrowing) จํานวนเทากัน
กับราคาของสินทรัพยจากธนาคาร
ในกรณีนี้ สมมุติใหพนื้ ที่ลานเก็บของมีราคาตลาดเทากับหนึง่ ลานดอลลาร และ Cost of
Capital เทากับ 8% หนวยงานบริหารของเมืองจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียม 80,000 ดอลลารตอป หากวา
หนวยงานยังตองการจะใชพนื้ ที่เก็บของตอไป ดังนัน้ เพื่อเลี่ยงคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนี้ หนวยงานจะตอง
ตัดสินใจวาจะยายเครื่องมือและอุปกรณตา งๆไปเก็บยังพื้นที่อื่นที่มีมลู คาไมสูงนัก หรือจะขายเครื่องมือและ
อุปกรณทิ้งและเลิกใชพนื้ ที่นนั้ พื้นที่ลานเก็บของจะถูกขายในราคาหนึ่งลานดอลลารเพื่อสรางอาคารที่พักอาศัย
2. ประเทศออสเตรเลีย
กรมสาธารณสุข ในรัฐ Western Australia ไดขายที่ดินในเขต Fremantle ในราคา 1.3 ลาน
ออสเตรเลียดอลลาร โดยทีก่ รมสาธารณสุขสามารถเลือกที่จะเก็บเงินจํานวน 975,000 ออสเตรเลียดอลลารไว
( 75% ของ 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร) ภายใตนโยบายปจจุบนั หรือ คืนเงินจํานวน 1.3 ลาน ออสเตรเลีย
ดอลลาร ใหกบั รัฐบาลเพื่อเปนการลดภาระคา Capital Charge ของกรมสาธารณสุข ภายใตขอบังคับ Capital
Charge กรมสาธารณสุขสามารถรับประโยชนจากการที่ไดลดวงเงิน Capital Charge
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โดยการคืนเงินจํานวน 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ใหกบั รัฐบาล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 1998 กรมสาธารณสุขมี
สินทรัพยรวม (Net Assets) เปนมูลคา 1,050 ลานออสเตรเลียดอลลาร รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 84
ลานออสเตรเลียดอลลาร (8% ของ 1,050 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ตาม Capital Charge Rate ที่กาํ หนด)
ใหกรมสาธารณสุข เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลิตผลผลิต และเพื่อชําระ Capital Charge หากสินทรัพยรวม
(Net Assets) ไมมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเงินงบประมาณของกรมสาธารณสุข จํานวน 84 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร เพื่อใชเปนสวนหนึง่ ใน
การชําระคา Capital Charge นัน้ จะถูกแบงเปน 4 สวน สวนละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร และให
กรมสาธารณสุข ชําระคา Capital Charge เปนรายไตรมาส ไตรมาส ละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร
หากสินทรัพยรวม (Net Assets) ของกรมสาธารณสุขไมมีการเปลีย่ นแปลง
ในเดือน พฤศจิกายน 1998 กรมสาธารณสุขไดเจรจาขายที่ดนิ Alma St ในเขต Fremantle เปนเงิน
1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ภายใตขอบังคับ Capital Charge กรมสาธารณสุขสามารถเลือกทีจ่ ะดําเนินการ
ได อยางใดอยางหนึง่ ใน 2 วิธี คือ
1. เก็บ 75% ของวงเงิน 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร จากการขายทีด่ ินไว เพื่อนําไปลงทุนใน
สินทรัพยอื่น ในกรณีนี้ กรมสาธารณสุขจะยังคงมีสินทรัพยรวม (Net Assets) เทาเดิม และยังคงตองจายคา
Capital Charge ในจํานวนเทาเดิม คือ ไตรมาสละ 21 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร รวมทั้งป (4 ไตรมาส) เปน
เงิน จํานวน 84 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร โดยในกรณีนี้ กรมสาธารณสุขไมไดรับประโยชนใดๆ จากการขาย
ที่ดิน
2. คืนเงินที่ขายที่ดนิ จํานวน 1.3 ลาน ออสเตรเลียดอลลาร ใหกับรัฐบาล โดยกรณีนี้ กรมสาธารณสุข
จะไดรับประโยชนทันทีจากการลดวงเงินคา Capital Charge ลง เนือ่ งจาก สินทรัพยรวม (Net Assets) ของ
กรม
สาธารณสุขมีจํานวนลดลง โดยที่กรมสาธารณสุขจะไดรับสวนลด คา Capital Charge ตามรายละเอียดดังนี้
สินทรัพยรวม (Net Assets) เดิม
1,050
ลานออสเตรเลียดอลลาร
1.30
ลานออสเตรเลียดอลลาร
หัก ขายสินทรัพยไป
ลานออสเตรเลียดอลลาร
สินทรัพยทั้งหมด คงเหลือ
1,048.70
ภาระคา Capital Charge เปนจํานวน 8% จาก สินทรัพยทั้งหมด 1,048.70 ลาน
ออสเตรเลียดอลลาร
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สรุป ในกรณีนี้กรมสาธารณสุข ตองชําระคา Capital Charge ปละ 83.896 ลานออสเตรเลียดอลลาร ลดลง
จากเดิมที่กาํ หนด Capital Charge ไวที่ปละ 84 ลานออสเตรเลียดอลลาร โดยลดลงเปนจํานวน 104,000
ออสเตรเลียดอลลาร (หรือไตรมาสละ 26,000 ออสเตรเลียดอลลาร)
หมายเหตุ : 1. ประเทศทีจ่ ะใช Capital Charge ไดนั้น จะตองใชระบบบัญชีในรูปแบบเกณฑคงคาง ซึง่
หนวยงานสามารถประเมินราคาสินทรัพยไดตามนโยบายบัญชีดังกลาว
2. ในกรณีของประเทศไทยนัน้ การพิจารณาใชระบบงบประมาณแบบคงคาง ควบคูกบั
Capital Charge จะตองพิจารณารวมกับ แนวทางการใหอิสระตอสวนราชการในการบริหารสินทรัพย (เชน
ขาย เชา หรือ ซื้อ) ไปดวย มิเชนนัน้ จะถูกเก็บ Capital Charge โดยไมสามารถเปลี่ยนโครงสราง/ปริมาณ ของ
สินทรัพย ในระยะสั้นถึงระยะกลางได ทําใหเปนการลดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

