เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๖/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๑/๒๕๕๕ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC
Interpretation 12: Service Concession Arrangements (Bound Volume 2013 Consolidated without
early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวก ก แนวทางปฏิบตั ิ

จากย่อหน้าที ่

1
4
10
11
28
29
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 30 และภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื ่องมื อทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื ่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรับรู แ้ ละการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ มีการ
ประกาศใช้ )
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•
•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 29 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

3

ในหลายประเทศ ภาครัฐจะเป็ นผู้ก่อสร้ าง ดําเนินการ และบํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับการ
ให้ บริการสาธารณะโดยได้ รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้ างพื้นฐาน
สําหรับการให้ บริการสาธารณะ ได้ แก่ ถนน สะพาน อุโมงค์ เรือนจํา โรงพยาบาล สนามบิน โรงจ่าย
นํา้ ประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่ายโทรคมนาคม
ในบางประเทศ รัฐบาลได้ นาํ ข้ อตกลงในการให้ บริการตามสัญญามาใช้ เพื่อจู งใจภาคเอกชนให้ เข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการพั ฒนา การจั ดหาเงิน การดําเนินการ และการบํารุงรั กษาโครงสร้ า งพื้ นฐานนั้ น
โครงสร้ างพื้ นฐานอาจมีข้ ึนอยู่ก่อนแล้ ว หรื ออาจถู กก่อสร้ างระหว่ างช่ วงเวลาของข้ อตกลงบริ การ
ข้ อ ตกลงที่อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยทั่ว ไปจะ
เกี่ยวข้ องกับกิจการภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่มีไว้ เพื่ อให้ บริการ
สาธารณะหรื อการยกระดับของโครงสร้ างพื้นฐาน (เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริการ)
และดํา เนิ น การ และบํา รุ งรั ก ษาโครงสร้ า งพื้ นฐานในช่ ว งเวลาที่ร ะบุ ไ ว้ ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ
ค่าบริ การตลอดระยะเวลาของข้ อตกลง ข้ อตกลงในสัญญาจะกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน
กลไกในการปรับราคา และข้ อตกลงสําหรับการระงับข้ อพิพาท โดยข้ อตกลงดังกล่าวมักเป็ นข้ อตกลง
สัมปทานบริการประเภทก่อสร้ าง ดําเนินการและโอนกรรมสิทธิ์ ประเภทฟื้ นฟู ดําเนินการและโอน
กรรมสิทธิ์ หรือเป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ลักษณะของข้ อตกลงในการให้ บริการคือผู้ประกอบการมีภาระผูกพันในลักษณะของการดําเนินการ
ให้ บริการสาธารณะ นโยบายภาครัฐคือการให้ บริการเกี่ยวกับโครงสร้ างพื้นฐานที่จัดให้ แก่สาธารณชน
โดยไม่ จํา เป็ นต้ อ งระบุ ว่ า หน่ ว ยงานใดเป็ นผู้ ดํา เนิ น การให้ บ ริ การ ข้ อ ตกลงในการให้ บ ริ การเป็ น
ข้ อ ผู กพั น ตามสัญ ญาที่ผ้ ู ป ระกอบการจะต้ อ งจัดหาบริ ก ารให้ กับ สาธารณชนในฐานะตัวแทนของ
หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมอื่น ได้ แก่
3.1 หน่ วยงานที่เป็ นผู้ให้ สิทธิในข้ อตกลงในการให้ บริ การ (ผู้ให้ สัมปทาน) คือหน่ วยงานภาครัฐ
รวมถึ ง รั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
การให้ บริการ
3.2 ผู้ ป ระกอบการมิ ได้ ก ระทํา การในฐานะตั ว แทนของผู้ ใ ห้ สั ม ปทานเท่ า นั้ น อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
ผู้ประกอบการต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจั ดการโครงสร้ าง
พื้นฐานและการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
3.3 สัญญาได้ กาํ หนดราคาเริ่ มแรกที่ผ้ ู ประกอบการต้ องเรี ยกเก็บ และกํากับดูแลการปรั บราคา
ตลอดระยะเวลาของข้ อตกลงในการให้ บริการ
4

3.4 ผู้ประกอบการมีข้อผูกพั นที่จะต้ องส่งมอบโครงสร้ างพื้นฐานให้ แก่ผ้ ูให้ สัมปทานตามสภาพที่
ระบุ ไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง โดยอาจไม่ได้ รับการชดเชยหรือได้ รับสิ่งตอบแทน
ส่วนเพิ่มเพียงเล็กน้ อย และไม่ต้องคํานึงว่าใครเป็ นผู้จัดหาเงินทุนครั้งแรก

ขอบเขต
4
5

6

7

8

9

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ แนวทางในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ส ํา หรั บ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั ข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมหรื อกํากับดู แลประเภทของบริ การที่ผ้ ู ประกอบการต้ องดําเนิ นการใน
การจัดหาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ บริการ กลุ่มผู้ใช้ บริการ และราคาค่าบริการ และ
5.2 ผู้ ใ ห้ สั ม ปทานควบคุ ม ส่ ว นได้ เ สี ย คงเหลื อ ที่ มี นั ย สํา คั ญ ในโครงสร้ างพื้ นฐานเมื่ อ สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี ่นื ใด
โครงสร้ างพื้ นฐานที่ใช้ ในข้ อตกลงสัมปทานบริ ก ารระหว่ า งภาครั ฐกับ เอกชนซึ่ งข้ อ ตกลงดังกล่ า ว
ครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์ท้งั หมด (อายุท้งั หมดของสินทรัพย์) จะอยู่ภายใต้ ขอบเขตของการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากเข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 5.1 สําหรั บย่อหน้ าที่
ก1 ถึง ก8 ได้ ให้ แนวทางในการกําหนดว่า ข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน อยู่ใน
ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั ทั้ง 2 กรณี คือ
7.1 โครงสร้ างพื้ นฐานที่ผ้ ูประกอบการก่อสร้ างหรื อได้ มาจากบุคคลที่สาม เพื่ อวัตถุประสงค์ของ
ข้ อตกลงในการให้ บริการ และ
7.2 โครงสร้ างพื้ นฐานที่มีอยู่ แล้ วซึ่ งผู้ ให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการเข้ าถึงเพื่ อวัตถุประสงค์ของ
ข้ อตกลงในการให้ บริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธีการบัญชีสาํ หรับโครงสร้ างพื้นฐานที่
ผู้ ป ระกอบการถื อ ไว้ แ ละรั บ รู้ เ ป็ นที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ก่อ นเข้ า ทํา ข้ อ ตกลงในการให้ บ ริ ก าร
สํา หรั บ การตั ด รายการโครงสร้ า งพื้ นฐานดั ง กล่ า วออกจากบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธกี ารบัญชีสาํ หรับผู้ให้ สมั ปทาน
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ประเด็น
10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการทั่วไปในการรั บรู้และวัดมูลค่า
ภาระผูกพันและสิทธิท่เี กี่ยวข้ องในข้ อตกลงสัมปทานบริการ สําหรับข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการเป็ นไปตามข้ อกําหนดในการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
10.1 วิธปี ฏิบัติสาํ หรับสิทธิของผู้ประกอบการที่มีต่อโครงสร้ างพื้นฐาน
10.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้ อตกลง
10.3 การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
10.4 การดําเนินการให้ บริการ
10.5 ต้ นทุนการกู้ยืม
10.6 วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในภายหลังสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
10.7 สิ่งที่ผ้ ูให้ สัมปทานจัดหาให้ แก่ผ้ ูประกอบการ

มติ
วิธีปฏิบตั ิสําหรับสิทธิของผูป้ ระกอบการทีม่ ีต่อโครงสร้างพื้ นฐาน
11 โครงสร้ างพื้นฐานภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องไม่ถูก
รับรู้เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ เนื่องจากข้ อตกลงในการให้ บริการตามสัญญา
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม การใช้ โ ครงสร้ างพื้ นฐานที่ เ ป็ นบริ ก ารสาธารณะแก่ ผ้ ู ป ระกอบการ
ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อดําเนินการโครงสร้ างพื้นฐานในการให้ บริการแก่
สาธารณชนในฐานะที่เป็ นตัวแทนของผู้ให้ สมั ปทานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสิง่ ตอบแทนตามข้อตกลง
12 ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ ผู้ประกอบการทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การ โดยผู้ประกอบการจะก่อสร้ างหรื อยกระดับ
โครงสร้ างพื้นฐาน (การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ) ที่นาํ มาใช้ เพื่อให้ บริการสาธารณะ
และดําเนินการและบํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานนั้น (การดําเนินการให้ บริการ) สําหรับช่วงเวลาที่
ระบุไว้
13 ผู้ประกอบการต้ องรั บรู้ และวั ดมูลค่ารายได้ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับการให้ บริ การที่ได้ ดาํ เนินการ ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการ
ดําเนินการในการให้ บริการมากกว่า 1 อย่าง (กล่าวคือ การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
และการดําเนินการให้ บริการ) ภายใต้ สญ
ั ญาหรือข้ อตกลงฉบับเดียว สิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับ
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ต้ องถูกปันส่วนโดยอ้ างอิงมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้ องของบริการที่ได้ ให้ ไปเมื่อจํานวนเงินสามารถระบุ
แยกออกจากกันได้ ลั ก ษณะของสิ่งตอบแทนจะเป็ นตัวกําหนดวิธีปฏิบัติทางบั ญชี ในภายหลั ง วิ ธี
ปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรั บสิ่งตอบแทนที่ได้ รับที่เป็ นสินทรั พย์ทางการเงินและสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนได้
กล่าวถึงรายละเอียดในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26
การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ
14 ผู้ประกอบการต้ องบันทึกรายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สิง่ ตอบแทนทีผ่ ใู ้ ห้สมั ปทานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
15 ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการจัดให้ มกี ารก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ ผู้ประกอบการต้ องรับรู้ส่งิ
ตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับด้ วยมูลค่ายุติธรรม สิ่งตอบแทนอาจเป็ นสิทธิในข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
15.1 สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
15.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตาม
สัญ ญาที่จ ะได้ รั บ เงิ น สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน อื่น จากผู้ ใ ห้ สั มปทานหรื อ ตามคํา สั่ งของผู้ ใ ห้
สัมปทานสําหรั บ การให้ บ ริ ก ารก่อ สร้ าง โดยปกติผ้ ู ให้ สัมปทานมีอ าํ นาจที่จ ะใช้ ดุลยพิ นิ จได้ เพี ยง
เล็กน้ อยที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากข้ อตกลงย่อมมีผลใช้ บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมี
สิท ธิอั น ปราศจากเงื่อ นไขที่จ ะได้ รั บ เงิ น สดหากผู้ ใ ห้ สัม ปทานรั บ ประกัน ตามสัญ ญาที่จ ะจ่ า ยแก่
ผู้ประกอบการ (1) ตามจํานวนที่ระบุไว้ หรือที่กาํ หนดไว้ หรื อ (2) ตามส่วนต่ าง (ถ้ ามี) ระหว่ าง
จํานวนที่ได้ รับจากผู้ ใช้ บริ การสาธารณะกับจํานวนที่ระบุไว้ หรื อที่กาํ หนดไว้ แม้ ว่าการจ่ ายชําระจะ
ขึ้นอยู่กบั การที่ผ้ ูประกอบการจะสามารถดําเนินการให้ โครงสร้ างพื้นฐานเป็ นไปตามคุณภาพที่ระบุไว้
หรือตามข้ อกําหนดทางด้ านประสิทธิภาพ
17 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรั พย์ไม่มีตัวตนในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการได้ รับสิทธิ (ใบอนุ ญาต) ในการ
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ
ไม่ใช่สิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้ รับเงินสดเนื่องจากจํานวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับจํานวนการใช้
บริการของสาธารณชน
18 ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการได้ รับชําระค่าบริ การในการก่อสร้ างบางส่วนเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินและ
บางส่วนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบ
แทนที่ผ้ ูประกอบการได้ รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับสําหรับทั้งสององค์ประกอบ
ต้ องรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับ
19 ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ูให้ สัมปทานให้ แก่ผ้ ูประกอบการต้ องถูกกําหนดโดยอ้ างอิงตามเงื่อนไข
ของสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา (ถ้ ามี)
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การดําเนินการให้บริการ
20 ผู้ประกอบการต้ องบันทึกรายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการให้ บริการ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ภาระผูกพันตามสัญ ญาในการปรับปรุ งซ่ อ มแซมให้โ ครงสร้า งพื้ นฐานอยู่ ในสภาพที่สามารถ
ให้บริการได้ตามทีร่ ะบุไว้
21 ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต
(1) เพื่อบํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานให้ อยู่ในสภาพที่สามารถให้ บริการได้ ตามที่ระบุไว้ หรือ
(2) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐานให้ อยู่ในสภาพการณ์ท่รี ะบุไว้ ก่อนที่จะส่งมอบให้ กับ
ผู้ให้ สมั ปทานเมื่อสิ้นสุดข้ อตกลงในการให้ บริการ
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐาน ยกเว้ นส่วนที่เป็ น
การยกระดับ (ดูย่อหน้ าที่ 14) ต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2557) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้ น และสิน ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ด้ วยจํานวนประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของรายจ่ายที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปั จจุบัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีเ่ กิดขึ้ นของผูป้ ระกอบการ
22 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ซึ่งกําหนดให้ ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องถูกรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ค่าใช้ จ่ายนั้น
เกิดขึ้น เว้ นแต่กรณีท่ีผ้ ูประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน (สิทธิในการ
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลง
ต้ องรับรู้เป็ นต้ นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้ างของข้ อตกลงตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน
23 สินทรั พย์ทางการเงินที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 16 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
24 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้จาํ นวนเงินที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานหรือจํานวนเงินที่ได้ รับตามคําสั่งของผู้ให้
สัมปทาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยรับรู้ตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
24.1 เงินให้ สนิ เชื่อหรือลูกหนี้
24.2 สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย หรือ
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24.3 การรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินเริ่มแรกโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ถ้ าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของการจัดประเภทนั้น
25 ในกรณีท่ีรับรู้จาํ นวนเงินที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานไม่ว่าจะเป็ นไปตามเงินให้ สินเชื่อหรือลูกหนี้หรือ
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น เผื่ อ ขาย มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ คาํ นวณดอกเบี้ยโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้ จริงในการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
26 การรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามย่อหน้ าที่ 17 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
38 (ปรั บปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 45
ถึง 47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ได้ ใ ห้ แ นวทางในการวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตั ว ตนที่ไ ด้ ม าจากการแลกเปลี่ ย นกั บ
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรือการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท้งั ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินรวมกัน
สิง่ ทีผ่ ูใ้ ห้สมั ปทานจัดหาให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
27 ตามย่อหน้ าที่ 11 โครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ูให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงในการให้ บริการจะไม่ถูกรับรู้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของผู้ ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ ให้ สั มปทานอาจจั ดหาสิ นทรั พย์ อ่ื นให้ กับผู้ ป ระกอบการเพื่ อให้
ผู้ประกอบการสามารถเก็บไว้ หรื อจัดการให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ ประกอบการ ในกรณีท่ี
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ูให้ สัมปทานค้ างชําระสําหรับการให้ บริการ สินทรัพย์
ดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลตามคํานิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 20 (ปรั บปรุง
2557) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รั ฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สินทรั พย์ดังกล่ าวต้ องถูกรั บรู้เป็ นสินทรั พย์ของผู้ ประกอบการซึ่งถูก
วัดมู ลค่ าเมื่ อเริ่ มแรกด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม รวมทั้งผู้ ประกอบการต้ องรั บรู้ หนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับภาระ
ผูกพันที่ยังมิได้ ชาํ ระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน
วันถือปฏิบตั ิ
28 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรั บงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
28ก (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
28ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
29 ขึ้นอยู่กบั ย่อหน้ าที่ 30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยกิจการต้ องใช้ วิธปี รับย้ อนหลัง
30 ในกรณีสาํ หรั บข้ อตกลงการให้ บ ริ การใดที่ผ้ ู ประกอบการไม่สามารถนําการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบั บ นี้มาถือ ปฏิบัติ ย้อนหลั งนั บตั้ งแต่ วัน เริ่ มต้ นของงบการเงิน งวดแรกสุดที่
นําเสนอ ผู้ประกอบการต้ องปฏิบัติตามทุกข้ อดังต่อไปนี้
30.1 รับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอยู่นับตั้งแต่วันเริ่มต้ นของงบการเงินงวด
แรกสุดที่นาํ เสนอ
30.2 ใช้ มูลค่าตามบัญชีท่มี ีอยู่ก่อนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่ว่าเดิมจะ
ถูกจัดประเภทเป็ นประเภทใดก็ตาม) เป็ นมูลค่าตามบัญชี ณ วันนั้น และ
30.3 ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รับรู้ แต่หากไม่
สามารถปฏิบัติได้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ณ วันเริ่มต้ นของงวดบัญชีปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอบเขต (ย่อหน้าที่ 5)

ก1 ย่อหน้ าที่ 5 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ระบุว่าโครงสร้ างพื้นฐานจะอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อ
ต่อไปนี้
ก1.1 ผู้ให้ สมั ปทานควบคุมหรือกํากับดูแลประเภทของบริการที่ผ้ ูประกอบการต้ องดําเนินการในการ
จัดหาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ บริการ กลุ่มผู้ใช้ บริการ และราคาค่าบริการ และ
ก1.2 ผู้ ใ ห้ สั ม ปทานควบคุ ม ส่ ว นได้ เ สี ย คงเหลื อ ที่ มี นั ย สํา คั ญ ในโครงสร้ างพื้ นฐานเมื่ อ สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี ่นื ใด
ก2 การควบคุมหรื อการกํากับดูแลการให้ บริการตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 สามารถทําได้ ในรูปของ
สัญญาหรื อวิ ธีอ่ืนใด (เช่ น ผ่ านทางหน่ วยงานที่กาํ กับดูแล) รวมทั้งสถานการณ์ท่ีผ้ ู ให้ สัมปทานซื้ อ
ผลผลิตทั้งหมด และเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ท่ผี ้ ูอ่ืนซื้อผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน ในการปรับใช้
เงื่อนไขนี้ ผู้ให้ สมั ปทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องถูกนํามาพิจารณาร่ วมกัน หากผู้ให้ สัมปทานเป็ น
หน่ วยงานภาครั ฐ (ภาครั ฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่ วยงานที่ก าํ กับดู แ ลซึ่ งดําเนิ นการเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้ องถูกนํามาพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้ องกับผู้ให้ สัมปทานตามความมุ่งหมายของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก3 ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ของเงื่ อ นไขในย่ อ หน้ าที่ ก1.1 ผู้ ให้ สัมปทานไม่ จําเป็ นต้ องมี ก ารควบคุมอย่ า ง
สมบูรณ์ในด้ านราคา ซึ่งถือว่ าเพียงพอหากราคาจะถูกกํากับดูแลโดยผู้ไห้ สัมปทาน โดยสัญญาหรือ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแล เช่น กลไกการกําหนดเพดานราคา อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวต้ องนํามา
ถือปฏิบัติกับเนื้อหาสาระของข้ อตกลง สําหรับลักษณะของข้ อตกลงที่ไม่เป็ นเนื้อหาสาระ เช่น การมี
เพดานราคาสําหรับสถานการณ์ท่เี ป็ นไปได้ ยากที่จะเกิดขึ้น ต้ องไม่นาํ มารวมพิจารณา ในทางตรงกัน
ข้ าม หากเนื้อหาของสัญญาให้ อิสระกับผู้ประกอบการในการกําหนดราคา แต่กาํ ไรส่วนเกินที่เกิดขึ้น
ต้ องนําส่งให้ กบั ผู้ให้ สมั ปทาน ทําให้ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูกกําหนดเพดานสูงสุดไว้ จึงถือ
ได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา
ก4 ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2 การควบคุมของผู้ให้ สัมปทานในส่วนได้ เสียคงเหลือ
ที่มีนัยสําคัญต้ องเป็ นการควบคุมทั้งการจํากัดความสามารถของผู้ประกอบการในทางปฏิบัติในการ
นําโครงสร้ างพื้นฐานไปขายหรือการนําโครงสร้ างพื้นฐานไปเป็ นหลักประกัน และการให้ สิทธิแก่ผ้ ูให้
สัมปทานในการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานนั้นอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของข้ อตกลง ส่วนได้ เสียคงเหลือใน
โครงสร้ างพื้ นฐาน คือ มูลค่า ณ ปั จจุ บันโดยประมาณของโครงสร้ างพื้ นฐานในสภาพและเงื่อนไขที่
คาดว่าจะเป็ นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง
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ก5 การควบคุ มต้ องแยกออกจากการบริ หารจัดการ หากผู้ ให้ สัมปทานยังคงมีท้ังระดับการควบคุมตาม
ย่อหน้ าที่ 5.1 และส่วนได้ เสียคงเหลือที่มีนัยสําคัญในโครงสร้ างพื้นฐาน ผู้ประกอบการถือว่าเป็ นเพียง
ผู้ บ ริ ห ารจั ด การโครงสร้ างพื้ นฐานในฐานะตั ว แทนของผู้ ใ ห้ สั ม ปทาน ถึ ง แม้ ว่ า ในหลายๆ กรณี
ผู้ประกอบการอาจมีอสิ ระในการบริหารจัดการอย่างกว้ างขวาง
ก6 เงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 ร่วมกับย่อหน้ าที่ ก1.2 กําหนดว่าเมื่อโครงสร้ างพื้นฐานรวมถึงการเปลี่ยน
แทนใดๆ ตามที่กาํ หนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 21) อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ให้ สัมปทานตลอดช่วงอายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น ถ้ าผู้ประกอบการต้ องเปลี่ยนแทนบางส่วนขององค์ประกอบของ
โครงสร้ างพื้นฐานในระหว่ างช่ วงเวลาของข้ อตกลง (เช่น ผิวหน้ าของถนน หรือหลังคาของอาคาร)
องค์ประกอบของโครงสร้ างพื้นฐานนั้นต้ องถูกพิจารณาโดยรวมเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้น
โครงสร้ างพื้ นฐานทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่มีการเปลี่ ยนแทนถือได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2
หากผู้ให้ สมั ปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่มีนัยสําคัญในส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนในครั้งสุดท้ าย
ก7 ในบางครั้ งการใช้ โครงสร้ างพื้ นฐานจะถูกกํากับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 5.1
และบางส่วนไม่ได้ ถูกกํากับดูแล อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ ในหลายรูปแบบ
ก7.1 โครงสร้ างพื้ นฐานใดที่โดยลักษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ และสามารถ
ดําเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามคํานิยามของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) โครงสร้ างพื้นฐานนั้นต้ องถูกวิเคราะห์แยกต่างหากถ้ าโครงสร้ างพื้นฐานใน
ส่วนนั้นถูกนําไปใช้ ในส่วนที่ไม่ได้ มีการกํากับดูแล เช่น โรงพยาบาลได้ จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของ
อาคารโรงพยาบาลเป็ นส่วนของเอกชน โดยผู้ให้ สัมปทานจะใช้ ส่วนที่เหลือของอาคารในการ
ให้ บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ สาธารณะ
ก7.2 เมื่อกิจกรรมหรื อบริการเสริมทั้งหมด เช่น ร้ านค้ าในโรงพยาบาล เป็ นส่วนที่ไม่ได้ ถูกกํากับ
ดูแล การทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมต้ องทําเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว เนื่องจากใน
กรณีท่ีผ้ ูให้ สัมปทานควบคุมการให้ บริ การตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 5 กิจกรรมหรือ
บริการเสริมที่มีอยู่ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการควบคุมโครงสร้ างพื้นฐานของผู้ให้ สมั ปทาน
ก8 ผู้ประกอบการอาจมีสิทธิในการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานส่วนที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ตามที่อธิบาย
ในย่อหน้ าที่ ก7.1 หรือมีส่งิ อํานวยความสะดวกที่ใช้ ในการให้ บริการเสริมที่ไม่ได้ ถูกกํากับดูแลตามที่
อธิบายในย่อหน้ าที่ ก7.2 ในแต่ละกรณีดังกล่าว เนื้อหาสาระของรายการอาจเป็ นลักษณะของการที่
ผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการเช่า ถ้ ารายการมีลักษณะเป็ นการเช่า รายการดังกล่าวต้ องถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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