เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๔/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่ งเป็ นฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้น สุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2560
(IFRIC Interpretation 12: Service Concession Arrangements ( Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 13 ถึง 15 18 ถึง 20 23 ถึง 25 27 28ง ถึง 28จ และส่วน “อ้ างอิง” และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 28ฉ
และตัดย่อหน้ าที่ 28ก ถึง 28ค และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ก แนวทางปฏิบตั ิ

1
4
10
11
28
29

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 12 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 30 และภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
















กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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ความเป็ นมา
1

2

3

ในหลายประเทศ ภาครัฐจะเป็ นผู้ก่อสร้ าง ดาเนินการ และบารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานสาหรับ
การให้ บริการสาธารณะโดยได้ รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้ าง
พื้ นฐานสาหรั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ได้ แ ก่ ถนน สะพาน อุโ มงค์ เรื อนจา โรงพยาบาล
สนามบิน โรงจ่ายนา้ ประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่ายโทรคมนาคม
ในบางประเทศ รั ฐบาลได้ นาข้ อ ตกลงในการให้ บริ การตามสัญญามาใช้ เพื่ อจู งใจภาคเอกชน
ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา การจัดหาเงิน การดาเนินการ และการบารุงรักษาโครงสร้ าง
พื้นฐานนั้น โครงสร้ างพื้ นฐานอาจมีข้ ึนอยู่ ก่อนแล้ ว หรื ออาจถูกก่อสร้ างระหว่ างช่วงเวลาของ
ข้ อตกลงบริการ ข้ อตกลงที่ อยู่ภายใต้ ขอบเขตการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
โดยทั่วไปจะเกี่ ยวข้ องกับกิจการภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ ก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่ มีไว้
เพื่ อให้ บริการสาธารณะหรือการยกระดับของโครงสร้ างพื้นฐาน (เช่น การเพิ่ มขีดความสามารถ
ในการให้ บ ริ ก าร) และด าเนิ น การ และบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งพื้ นฐานในช่ ว งเวลาที่ ระบุ ไ ว้
ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ ค่ า บริ ก ารตลอดระยะเวลาของข้ อ ตกลง ข้ อ ตกลงสัญ ญาจะก าหนด
มาตรฐานในการดาเนินงาน กลไกในการปรับราคา และข้ อตกลงสาหรับการระงับข้ อพิพาท โดย
ข้ อตกลงดังกล่าวมักเป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการประเภทก่อสร้ าง ดาเนินการและโอนกรรมสิทธิ์
ประเภทฟื้ นฟู ดาเนินการและโอนกรรมสิทธิ์ หรือเป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน
ลั ก ษณะของข้ อ ตกลงในการให้ บ ริ ก ารคื อ ผู้ ป ระกอบการมี ภ าระผู ก พั น ในลั ก ษณะของการ
ดาเนินการให้ บริการสาธารณะ นโยบายภาครัฐคือการให้ บริการเกี่ ยวกับ โครงสร้ างพื้นฐานที่ จัด
ให้ แก่สาธารณชน โดยไม่จาเป็ นต้ องระบุว่า หน่ วยงานใดเป็ นผู้ดาเนินการให้ บริการ ข้ อตกลง
ในการให้ บริการเป็ นข้ อผูกพันตามสัญญาที่ ผ้ ูประกอบการจะต้ องจัดหาบริการให้ กับสาธารณชน
ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมอื่ น ได้ แก่
3.1
หน่วยงานที่ เป็ นผู้ให้ สิทธิในข้ อตกลงในการให้ บริการ (ผู้ให้ สัมปทาน) คือหน่วยงาน
ภาครั ฐ รวมถึ ง รั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบในการให้ บริการ
3.2
ผู้ประกอบการมิได้ กระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ให้ สัมปทานเท่านั้น อย่างน้ อยที่ สุด
ผู้ ประกอบการต้ องมี หน้ าที่ รั บผิดชอบในฐานะที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของการบริ หารจั ดการ
โครงสร้ างพื้นฐานและการให้ บริการที่ เกี่ ยวข้ อง
3.3
สัญญาได้ กาหนดราคาเริ่ มแรกที่ ผ้ ูประกอบการต้ องเรียกเก็บ และกากับดูแลการปรับ
ราคาตลอดระยะเวลาของข้ อตกลงในการให้ บริการ
3.4
ผู้ประกอบการมีข้อผูกพันที่ จะต้ องส่งมอบโครงสร้ างพื้นฐานให้ แก่ผ้ ูให้ สัมปทานตาม
สภาพที่ ระบุไว้ เมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง โดยอาจไม่ได้ รับการชดเชยหรือได้ รับ
สิ่ งตอบแทนส่วนเพิ่ มเพียงเล็กน้ อย และไม่ต้องคานึงว่าใครเป็ นผู้จัดหาเงินทุนครั้งแรก
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ขอบเขต
4
5

6

7

8

9

การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ให้ แ นวทางในการบั น ทึกบั ญ ชี สาหรั บ
ผู้ประกอบการเกี่ ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน เมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไขต่อไปนี้
5.1
ผู้ ใ ห้ สั ม ปทานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ลประเภทของบริ ก ารที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ ง
ดาเนินการในการจัดหาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อให้ บริ การ กลุ่มผู้ใช้ บริ การ และราคา
ค่าบริการ และ
5.2
ผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสีย คงเหลือที่ มีนัยสาคัญในโครงสร้ างพื้นฐานเมื่ อสิ้นสุด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี นื่ ใด
โครงสร้ างพื้นฐานที่ ใช้ ในข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่ งข้ อตกลงดังกล่าว
ครอบคลุมอายุการใช้ ประโยชน์ท้งั หมด (อายุท้งั หมดของสินทรัพย์) จะอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ หากเข้ า เงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ 5.1 สาหรั บ
ย่อหน้ าที่ ก1 ถึง ก8 ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดว่า ข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครั ฐ
กับเอกชน อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั ทั้ง 2 กรณี คือ
7.1
โครงสร้ างพื้นฐานที่ ผ้ ูประกอบการก่อสร้ างหรือได้ มาจากบุคคลที่ สาม เพื่ อวัตถุประสงค์
ของข้ อตกลงในการให้ บริการ และ
7.2
โครงสร้ างพื้นฐานที่ มีอยู่แล้ วซึ่ งผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการเข้ าถึง เพื่ อวัตถุประสงค์
ของข้ อตกลงในการให้ บริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ไม่ได้ ร ะบุวิ ธีการบัญชี สาหรั บ โครงสร้ า ง
พื้นฐานที่ ผู้ประกอบการถือไว้ และรับรู้เป็ นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนเข้ าทาข้ อตกลงในการ
ให้ บ ริ ก าร ส าหรั บ การตั ด รายการโครงสร้ างพื้ นฐานดั ง กล่ า วออกจากบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธกี ารบัญชีสาหรับผู้ให้ สมั ปทาน

ประเด็น
10

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ กาหนดหลักการทั่วไปในการรับรู้และวัด
มูลค่ าภาระผู กพั นและสิทธิที่เกี่ ยวข้ องในข้ อตกลงสัมปทานบริ การ สาหรั บข้ อกาหนดในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการเป็ นไปตามข้ อกาหนดในการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ประเด็นที่ ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ได้ แก่
5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

วิธปี ฏิบัติสาหรับสิทธิของผู้ประกอบการที่ มีต่อโครงสร้ างพื้นฐาน
การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่ งตอบแทนตามข้ อตกลง
การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
การดาเนินการให้ บริการ
ต้ นทุนการกู้ยืม
วิธีปฏิบัติทางบัญชีในภายหลังสาหรั บสินทรั พย์ทางการเงินและสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
และ
สิ่ งที่ ผ้ ูให้ สมั ปทานจัดหาให้ แก่ผ้ ูประกอบการ

มติ
วิธีปฏิบตั ิสาหรับสิทธิของผูป้ ระกอบการที่มตี ่อโครงสร้างพื้ นฐาน
11

โครงสร้ างพื้นฐานภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องไม่
ถูกรับรู้เป็ นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ เนื่ องจากข้ อตกลงในการให้ บริการตาม
สั ญ ญาไม่ ไ ด้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม การใช้ โครงสร้ างพื้ นฐานที่ เป็ นบริ ก ารสาธารณะแก่
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่ อดาเนินการโครงสร้ างพื้นฐาน
ในการให้ บริ การแก่ สาธารณชนในฐานะที่ เป็ นตัวแทนของผู้ ให้ สัมปทานตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ใน
สัญญา
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้อตกลง

12

13

ภายใต้ เงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ อยู่ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ผู้ประกอบการทาหน้ าที่ เป็ นผู้ให้ บริการ โดยผู้ประกอบการจะก่อสร้ างหรื อ
ยกระดับ โครงสร้ างพื้ นฐาน (การก่อสร้ างหรื อการยกระดับ การให้ บริ การ) ที่ นามาใช้ เพื่ อให้
บริการสาธารณะ และดาเนินการและบารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานนั้น (การดาเนินการให้ บริการ)
สาหรับช่วงเวลาที่ ระบุไว้
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้และวัดมูลค่ารายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า สาหรับบริการที่ ได้ ดาเนินการ ลักษณะของสิ่ งตอบแทนจะ
เป็ นตัวกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในภายหลัง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับที่
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ กล่าวถึงรายละเอียดในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26
การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ

14

ผู้ประกอบการต้ องบันทึกการก่อสร้ างหรือ การยกระดับการให้ บริการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า

6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
สิ่งตอบแทนที่ผใู ้ ห้สมั ปทานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
15

16

17

18

19

ในกรณีทผูี่ ้ ประกอบการจัดให้ มีการก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ ผู้ประกอบการต้ อง
รับรู้สิ่งตอบแทนที่ ได้ รับหรื อค้ างรั บ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง
รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า สิ่ งตอบแทนอาจเป็ นสิทธิในข้ อใดข้ อหนึ่ งดังต่อไปนี้
15.1 สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
15.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณีทผี่ ้ ูประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่ อนไข
ตามสัญญาที่ จะได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่ นจากผู้ให้ สัมปทานหรือตามคาสั่งของ
ผู้ให้ สัมปทานสาหรับการให้ บริการก่อสร้ าง โดยปกติผ้ ูให้ สัมปทานมีอานาจที่ จะใช้ ดุลยพินิจได้
เพี ย งเล็ก น้ อ ยที่ จะปฏิเ สธการจ่ า ยเงิ น เนื่ องจากข้ อ ตกลงย่ อ มมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตามกฎหมาย
ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่ อนไขที่ จะได้ รับเงินสดหากผู้ให้ สัมปทานรั บ ประกันตาม
สัญญาที่ จะจ่ายแก่ผ้ ูประกอบการ (1) ตามจานวนที่ ระบุไว้ หรือที่ กาหนดไว้ หรือ (2) ตามส่วน
ต่าง (ถ้ ามี) ระหว่างจานวนที่ ได้ รับจากผู้ใช้ บริการสาธารณะกับจานวนที่ ระบุไว้ หรือที่ กาหนดไว้
แม้ ว่าการจ่ ายชาระจะขึ้นอยู่กับการที่ ผู้ประกอบการจะสามารถดาเนิ นการให้ โครงสร้ างพื้ นฐาน
เป็ นไปตามคุณภาพที่ ระบุไว้ หรือตามข้ อกาหนดทางด้ านประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการต้ องรั บ รู้ สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ รับสิทธิ (ใบอนุ ญาต)
ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการ
สาธารณะไม่ใช่สิทธิอันปราศจากเงื่ อนไขที่ จะได้ รับเงินสดเนื่ องจากจานวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
จานวนการใช้ บริการของสาธารณชน
ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ รับชาระค่าบริ การในการก่อสร้ างบางส่วนเป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน
และบางส่วนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่ งตอบแทน
ที่ ผู้ประกอบการได้ รับแยกจากกัน สิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับหรือค้ างรับ สาหรับทั้งสององค์ประกอบ
ต้ องรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญา
ที่ ทากับลูกค้ า
ลักษณะของสิ่ งตอบแทนที่ ผู้ ให้ สัมปทานให้ แ ก่ผ้ ูป ระกอบการต้ องถู กกาหนดโดยอ้ า งอิงตาม
เงื่ อนไขของสัญญาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับสัญญา (ถ้ ามี) ลักษณะของสิ่ งตอบแทนจะกาหนด
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในภายหลังตามที่ ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26 อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีสาหรั บสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รับ ทั้งสองประเภทจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญาในระหว่างการก่อสร้ างหรือการยกระดับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
การดาเนินการให้บริการ

20

ผู้ประกอบการต้ องบันทึกการดาเนินการให้ บริการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า
7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

ภาระผูกพันตามสัญญาในการปรับปรุงซ่ อมแซมให้โครงสร้างพื้ นฐานอยู่ในสภาพที่สามารถ
ให้บริการได้ตามที่ระบุไว้
21

ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ ต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขของใบอนุญาต
21.1 เพื่ อบารุงรั กษาโครงสร้ างพื้ นฐานให้ อยู่ในสภาพที่ สามารถให้ บริ การได้ ตามที่ ระบุไว้
หรือ
21.2 เพื่ อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐานให้ อยู่ในสภาพการณ์ทรี่ ะบุไว้ ก่อนที่ จะส่งมอบ
ให้ กบั ผู้ให้ สมั ปทานเมื่ อสิ้นสุดข้ อตกลงในการให้ บริการ
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐาน ยกเว้ นส่วนที่
เป็ นการยกระดับ (ดูย่อหน้ าที่ 14) ต้ องรั บรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ ) ด้ วยจานวนประมาณการที่ ดีทสี่ ดุ ของรายจ่ายที่ ต้องนาไปจ่ายชาระภาระผูกพัน
ในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้ นของผูป้ ระกอบการ

22

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ซึ่ งกาหนดให้ ต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องถูกรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ ค่าใช้ จ่าย
นั้นเกิดขึ้น เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ ูประกอบการมีสทิ ธิตามสัญญาที่ จะได้ รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิใน
การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ข้ อตกลงต้ องรั บรู้เป็ นต้ นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้ างของข้ อตกลงตามมาตรฐานการ
บัญชีดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน

23

24

สินทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 16 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้จานวนเงินที่ ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานหรือจานวนเงินที่ ได้ รับตามคาสั่งของ
ผู้ให้ สัมปทาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) โดยรับรู้ตามข้ อใดข้ อหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
24.1 ราคาทุนตัดจาหน่าย หรือ
24.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น หรือ
24.3 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
8
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ในกรณี ที่ วั ดมู ลค่ า จานวนเงิน ที่ ได้ รั บ จากผู้ ให้ สัมปทานด้ วยราคาทุ น ตัดจาหน่ า ย หรื อมู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) กาหนดให้ ดอกเบี้ยคานวณโดยใช้ วิ ธีดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริงในการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

26

การรับรู้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตน ตามย่อหน้ าที่ 17 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ แนวทางในการวัดมูลค่าสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาจาก
การแลกเปลี่ ยนกับสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงิน หรือการแลกเปลี่ ยนกับสินทรัพย์ท้งั ที่ เป็ นตัวเงินและ
ไม่เป็ นตัวเงินรวมกัน
สิ่งที่ผใู ้ ห้สมั ปทานจัดหาให้แก่ผปู ้ ระกอบการ

27

ตามย่อหน้ าที่ 11 โครงสร้ างพื้นฐานที่ ผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเข้ าถึง โครงสร้ าง
พื้ นฐานเพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ของข้ อตกลงในการให้ บ ริ การจะไม่ ถู กรั บ รู้ เป็ นที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ให้ สัมปทานอาจจัดหาสินทรั พย์อื่นให้ กับ
ผู้ประกอบการเพื่ อให้ ผ้ ู ป ระกอบการสามารถเก็บ ไว้ หรื อจัดการให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ของผู้ ป ระกอบการ ในกรณีที่สินทรั พย์ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ ผู้ให้ สัมปทาน
ค้ างชาระสาหรับการให้ บริการ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคานิยาม
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรั บเงินอุดหนุ นจาก
รั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ความช่ ว ยเหลื อจากรั ฐ บาล (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ )
สิน ทรั พ ย์ดังกล่ า วต้ องถู ก รั บ รู้ เป็ นส่วนหนึ่ งของราคาของรายการตามที่ กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า

วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชี ทเริ่ี่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการ
น าไปใช้ ก่ อนวั น ที่ มีผลบั งคับ ใช้ หากกิจการถื อปฏิบั ติ ตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
28ก-28ค (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
28ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงส่วน “อ้ างอิง” และย่อหน้ าที่ 13 ถึง 15 18 ถึง 20 และ 27 กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
9
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28จ

28ฉ

การปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 23 ถึง 25 และตัดย่อหน้ าที่ 28ก ถึง 28ค กิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
29

30

ขึ้นอยู่กบั ย่อหน้ าที่ 30 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยกิจการต้ องใช้ วิธปี รับย้ อนหลัง
ในกรณีสาหรั บข้ อตกลงการให้ บริ การใดที่ ผู้ประกอบการไม่สามารถนาการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติย้อนหลังนับตั้งแต่วันเริ่ มต้ นของงบการเงิน งวดแรก
สุดที่ นาเสนอ ผู้ประกอบการต้ องปฏิบัติตามทุกข้ อดังต่อไปนี้
30.1 รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอยู่นับตั้งแต่วันเริ่ มต้ นของงบการ
เงินงวดแรกสุดที่ นาเสนอ
30.2 ใช้ มูลค่าตามบัญชีทมี่ ีอยู่ก่อนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่ว่า
เดิมจะถูกจัดประเภทเป็ นประเภทใดก็ตาม) เป็ นมูลค่าตามบัญชี ณ วันนั้น และ
30.3 ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ รับรู้ แต่
หากไม่สามารถปฏิบัติได้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ณ วันเริ่ มต้ นของงวดบัญชี
ปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอบเขต (ย่อหน้าที่ 5)
ก1

ก2

ก3

ก4

ย่อหน้ าที่ 5 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ระบุว่าโครงสร้ างพื้นฐานจะ
อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บ นี้ เมื่ อเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
ก1.1 ผู้ ใ ห้ สั ม ปทานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ลประเภทของบริ ก ารที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ ง
ดาเนินการในการจัดหาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อให้ บริ การ กลุ่มผู้ใช้ บริ การ และราคา
ค่าบริการ และ
ก1.2 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่ มี นัยสาคัญในโครงสร้ างพื้นฐานเมื่ อสิ้นสุด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี นื่ ใด
การควบคุมหรือการกากับดูแลการให้ บริการตามเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 สามารถทาได้ ในรูป
ของสัญ ญาหรื อ วิ ธีอื่ นใด (เช่ น ผ่ า นทางหน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แ ล) รวมทั้ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ใ ห้
สัมปทานซื้อผลผลิตทั้งหมด และเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ทผูี่ ้ อนซื
ื่ ้ อผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน
ในการปรั บใช้ เงื่ อนไขนี้ ผู้ให้ สัมปทานและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต้ องถูกนามาพิ จารณาร่ วมกัน
หากผู้ให้ สัมปทานเป็ นหน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่วยงานที่ กากับ
ดู แ ลซึ่ งดาเนิ น การเพื่ อประโยชน์ สาธารณะ ต้ องถู กน ามาพิ จารณาว่ ามี ความเกี่ ยวข้ องกับผู้ ให้
สัมปทานตามความมุ่งหมายของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ตามวัตถุประสงค์ของเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 ผู้ให้ สัมปทานไม่จาเป็ นต้ องมี การควบคุมอย่าง
สมบูรณ์ในด้ านราคา ซึ่ งถือว่าเพียงพอหากราคาจะถูกกากับดูแลโดยผู้ไห้ สั มปทาน โดยสัญญา
หรือหน่วยงานที่ กากับดูแล เช่น กลไกการกาหนดเพดานราคา อย่างไรก็ตาม เงื่ อนไขดังกล่าว
ต้ องนามาถือปฏิบัติกับเนื้อหาสาระของข้ อตกลง สาหรับลักษณะของข้ อตกลงที่ ไม่เป็ นเนื้อ หา
สาระ เช่ น การมีเพดานราคาสาหรั บ สถานการณ์ ที่เป็ นไปได้ ยากที่ จะเกิดขึ้น ต้ องไม่ นามารวม
พิจารณา ในทางตรงกันข้ าม หากเนื้อหาของสัญญาให้ อสิ ระกับผู้ประกอบการในการกาหนดราคา
แต่กาไรส่วนเกินที่ เกิดขึ้นต้ องนาส่งให้ กบั ผู้ให้ สัมปทาน ทาให้ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูก
กาหนดเพดานสูงสุดไว้ จึงถือได้ ว่าเข้ าเงื่ อนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา
ตามวัตถุ ประสงค์ ของเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2 การควบคุ มของผู้ให้ สัมปทานในส่วนได้ เสีย
คงเหลื อ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ควรเป็ นการควบคุ ม ทั้ ง การจ ากั ด ความสามารถของผู้ ประกอบการ
ในทางปฏิบัติในการนาโครงสร้ างพื้นฐานไปขายหรือการนาโครงสร้ างพื้นฐานไปเป็ นหลักประกัน
และการให้ สิทธิแก่ผ้ ู ให้ สัมปทานในการใช้ โครงสร้ า งพื้ นฐานนั้น อย่า งต่อเนื่ องตลอดอายุ ของ
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ก5

ก6

ก7

ก8

ข้ อ ตกลง ส่ว นได้ เสียคงเหลื อ ในโครงสร้ า งพื้ นฐาน คือ มู ลค่ า ณ ปั จจุ บั น โดยประมาณของ
โครงสร้ างพื้นฐานในสภาพและเงื่ อนไขที่ คาดว่าจะเป็ นเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง
การควบคุมควรแยกออกจากการบริ หารจั ดการ หากผู้ ให้ สัมปทานยังคงมีท้ังระดับการควบคุ ม
ตามย่อหน้ าที่ 5.1 และส่วนได้ เสียคงเหลือที่ มีนัยสาคัญในโครงสร้ างพื้นฐาน ผู้ประกอบการถือว่า
เป็ นเพียงผู้บริหารจัดการโครงสร้ างพื้นฐานในฐานะตัวแทนของผู้ให้ สัมปทาน ถึงแม้ ว่าในหลายๆ
กรณีผ้ ูประกอบการอาจมีอสิ ระในการบริหารจัดการอย่างกว้ างขวาง
เงื่ อนไขในย่ อ หน้ า ที่ ก1.1 ร่ วมกับ ย่ อหน้ า ที่ ก1.2 กาหนดว่ า เมื่ อโครงสร้ า งพื้ นฐานรวมถึ ง
การเปลี่ ยนแทนใดๆ ตามที่ กาหนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 21) อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ให้ สัมปทาน
ตลอดช่วงอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น ถ้ าผู้ประกอบการต้ องเปลี่ ยนแทนบางส่วนของ
องค์ประกอบของโครงสร้ างพื้นฐานในระหว่างช่วงเวลาของข้ อตกลง (เช่น ผิวหน้ าของถนน หรือ
หลั ง คาของอาคาร) องค์ ป ระกอบของโครงสร้ า งพื้ นฐานนั้ น ต้ อ งถู ก พิ จ ารณาโดยรวมเป็ น
โครงสร้ างพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้ างพื้นฐานทั้งหมดซึ่ งรวมถึงส่วนที่ มีการเปลี่ ยนแทนถือ
ได้ ว่าเข้ าเงื่ อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2 หากผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่ มีนัยสาคัญ
ในส่วนที่ มกี ารเปลี่ ยนแทนในครั้งสุดท้าย
ในบางครั้งการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานจะถูกกากับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่ อธิบายในย่อหน้ าที่
5.1 และบางส่วนไม่ได้ ถูกกากับดูแล อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ ในหลายรูปแบบ
ก7.1 โครงสร้ า งพื้ นฐานใดที่ โดยลั ก ษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ และ
สามารถดาเนิ น งานได้ อย่า งเป็ นอิสระและเป็ นไปตามคานิ ยามของหน่ วยสิน ทรั พย์
ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โครงสร้ างพื้นฐานนั้นต้ องถูกวิเคราะห์แยกต่างหาก
ถ้ า โครงสร้ างพื้ นฐานในส่ ว นนั้ น ถู ก น าไปใช้ ในส่ ว นที่ ไม่ ไ ด้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ล เช่ น
โรงพยาบาล ได้ จัดพื้นที่ ส่วนหนึ่ งของอาคารโรงพยาบาลเป็ นส่วนของเอกชน โดยผู้ให้
สัมปทานจะใช้ ส่วนที่ เหลือของอาคารในการให้ บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ สาธารณะ
ก7.2 เมื่ อกิจกรรมหรือบริการเสริมทั้งหมด เช่น ร้ านค้ าในโรงพยาบาล เป็ นส่วนที่ ไม่ได้ ถูก
กากับดูแล การทดสอบเกี่ ยวกับการควบคุมต้ องทาเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว
เนื่ องจากในกรณีทผี่ ้ ูให้ สมั ปทานควบคุมการให้ บริการตามวิธีการที่ อธิบายในย่อหน้ าที่
5 กิจกรรมหรือบริการเสริมที่ มีอยู่ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการควบคุมโครงสร้ างพื้นฐาน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
ผู้ประกอบการอาจมีสิทธิในการใช้ โครงสร้ างพื้ นฐานส่วนที่ สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ตามที่
อธิบ ายในย่อ หน้ า ที่ ก7.1 หรื อ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ ใช้ ในการให้ บริ การเสริ มที่ ไม่ได้ ถูก
กากับดูแลตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ ก7.2 ในแต่ละกรณีดังกล่าว เนื้อหาสาระของรายการอาจ
เป็ นลั ก ษณะของการที่ ผู้ ให้ สัม ปทานให้ ผ้ ู ป ระกอบการเช่ า ถ้ า รายการมีลั กษณะเป็ นการเช่ า
รายการดังกล่าวต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญา
เช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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