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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๖/๒๕๕๗ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗) 
เร่ือง   ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   

ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙  (๔/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ขอ้  ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๑/๒๕๕๕  การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

ข้อ  ๓  ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  

เร่ือง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC 

Interpretation 12: Service Concession Arrangements (Bound Volume 2013 Consolidated without 

early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  

 

อา้งอิง    

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 10 

มติ 11 

วนัถอืปฏิบติั 28  

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 29 

ภาคผนวก  ก  แนวทางปฏิบติั  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 30 และภาคผนวก ก 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

อา้งอิง 

• กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและ

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรบัเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนและ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 
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• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สมัปทานบริการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ความเป็นมา 

1 ในหลายประเทศ ภาครัฐจะเป็นผู้ก่อสร้าง ดาํเนินการ และบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการ

ให้บริการสาธารณะโดยได้รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้างพ้ืนฐาน

สาํหรับการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ ถนน สะพาน อุโมงค์ เรือนจาํ โรงพยาบาล สนามบิน โรงจ่าย

นํา้ประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่ายโทรคมนาคม 

2 ในบางประเทศ รัฐบาลได้นาํข้อตกลงในการให้บริการตามสัญญามาใช้เพ่ือจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดหาเงิน การดาํเนินการ และการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน 

โครงสร้างพ้ืนฐานอาจมีข้ึนอยู่ก่อนแล้ว หรืออาจถูกก่อสร้างระหว่างช่วงเวลาของข้อตกลงบริการ 

ข้อตกลงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยทั่วไปจะ

เกี่ยวข้องกับกิจการภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีไว้เพ่ือให้บริการ

สาธารณะหรือการยกระดับของโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ) 

และดําเนินการ และบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ผู้ประกอบการจะได้รับ

ค่าบริการตลอดระยะเวลาของข้อตกลง ข้อตกลงในสัญญาจะกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินงาน 

กลไกในการปรับราคา และข้อตกลงสาํหรับการระงับข้อพิพาท โดยข้อตกลงดังกล่าวมักเป็นข้อตกลง

สัมปทานบริการประเภทก่อสร้าง ดาํเนินการและโอนกรรมสิทธิ์ ประเภทฟ้ืนฟู ดาํเนินการและโอน

กรรมสทิธิ์ หรือเป็นข้อตกลงสมัปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน 
 

3 ลักษณะของข้อตกลงในการให้บริการคือผู้ประกอบการมีภาระผูกพันในลักษณะของการดาํเนินการ

ให้บริการสาธารณะ นโยบายภาครัฐคือการให้บริการเกี่ยวกบัโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดให้แก่สาธารณชน 

โดยไม่จําเป็นต้องระบุว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการให้บริการ ข้อตกลงในการให้บริการเป็น      

ข้อผูกพันตามสัญญาที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาบริการให้กับสาธารณชนในฐานะตัวแทนของ

หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมอื่น ได้แก่ 

3.1 หน่วยงานที่เป็นผู้ให้สิทธิในข้อตกลงในการให้บริการ (ผู้ให้สัมปทาน) คือหน่วยงานภาครัฐ 

รวมถึงรัฐบาล หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน        

การให้บริการ 

3.2 ผู้ประกอบการมิได้กระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ให้สัมปทานเท่าน้ัน อย่างน้อยที่สุด 

ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

3.3 สัญญาได้กาํหนดราคาเร่ิมแรกที่ผู้ประกอบการต้องเรียกเกบ็ และกาํกับดูแลการปรับราคา

ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการ 



 

 5 

3.4 ผู้ประกอบการมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งมอบโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้ให้สัมปทานตามสภาพที่

ระบุไว้เม่ือสิ้ นสุดระยะเวลาของข้อตกลง โดยอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือได้รับสิ่งตอบแทน

ส่วนเพ่ิมเพียงเลก็น้อย และไม่ต้องคาํนึงว่าใครเป็นผู้จัดหาเงินทุนคร้ังแรก 

 

ขอบเขต 

4 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้แนวทางในการบันทึกบัญชีสําหรับ

ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัข้อตกลงสมัปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชน  

5 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกบัข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่าง

ภาครัฐกบัเอกชน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

5.1 ผู้ให้สัมปทานควบคุมหรือกาํกับดูแลประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องดาํเนินการใน 

การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ และราคาค่าบริการ และ 

5.2 ผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่ มีนัยสําคัญในโครงสร้างพ้ืนฐานเม่ือสิ้ นสุด

ระยะเวลาของข้อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับประโยชน์ หรือวิธอีื่นใด 

6 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนซ่ึงข้อตกลงดังกล่าว

ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ทั้งหมด (อายุทั้งหมดของสินทรัพย์) จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากเข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่ 5.1 สาํหรับย่อหน้าที่   

ก1 ถึง ก8 ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่า ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน อยู่ใน

ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏบัิติกบัทั้ง 2 กรณี คือ 

7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการก่อสร้างหรือได้มาจากบุคคลที่สาม เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

ข้อตกลงในการให้บริการ และ 

7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วซ่ึงผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเพ่ือวัตถุประสงค์ของ

ข้อตกลงในการให้บริการ  

8 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ได้ระบุวิธีการบัญชีสาํหรับโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ผู้ประกอบการถือไว้และรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนเข้าทาํข้อตกลงในการให้บริการ 

สําหรับการตัดรายการโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวออกจากบัญชีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตามที่ก ําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

9 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ได้ระบุวิธกีารบัญชีสาํหรับผู้ให้สมัปทาน 
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ประเด็น 

10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กาํหนดหลักการทั่วไปในการรับรู้และวัดมูลค่า

ภาระผูกพันและสิทธิที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสัมปทานบริการ สาํหรับข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัข้อตกลงสมัปทานบริการเป็นไปตามข้อกาํหนดในการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้แก่ 

10.1 วิธปีฏบัิติสาํหรับสทิธิของผู้ประกอบการที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้อตกลง  

10.3 การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ  

10.4 การดาํเนินการให้บริการ  

10.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

10.6 วิธปีฏบัิติทางบัญชีในภายหลังสาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินและสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และ 

10.7 สิ่งที่ผู้ให้สัมปทานจัดหาให้แก่ผู้ประกอบการ 

มติ 

วิธีปฏิบติัสําหรบัสิทธิของผูป้ระกอบการทีมี่ต่อโครงสรา้งพื้ นฐาน 

11 โครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องไม่ถูก

รับรู้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ เน่ืองจากข้อตกลงในการให้บริการตามสัญญา

ไม่ได้ให้สิทธิในการควบคุมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เป็นบริการสาธารณะแก่ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือดาํเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการแก่

สาธารณชนในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ให้สมัปทานตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญา 

 
การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของสิง่ตอบแทนตามขอ้ตกลง  

12 ภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี ผู้ประกอบการทาํหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะก่อสร้างหรือยกระดับ

โครงสร้างพ้ืนฐาน (การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ) ที่นาํมาใช้เพ่ือให้บริการสาธารณะ 

และดาํเนินการและบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน (การดาํเนินการให้บริการ) สาํหรับช่วงเวลาที่

ระบุไว้ 

13 ผู้ประกอบการต้องรับรู้และวัดมูลค่ารายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับการให้บริการที่ได้ดาํเนินการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการ

ดาํเนินการในการให้บริการมากกว่า 1 อย่าง (กล่าวคือ การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ

และการดาํเนินการให้บริการ) ภายใต้สญัญาหรือข้อตกลงฉบับเดียว สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ
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ต้องถูกปันส่วนโดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องของบริการที่ได้ให้ไปเม่ือจาํนวนเงินสามารถระบุ

แยกออกจากกันได้ ลักษณะของสิ่งตอบแทนจะเป็นตัวกาํหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในภายหลัง วิธี

ปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

กล่าวถึงรายละเอยีดในย่อหน้าที่ 23 ถึง 26 
 

การก่อสรา้งหรือการยกระดบัการใหบ้ริการ  

14 ผู้ประกอบการต้องบันทกึรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช้) 
 

สิง่ตอบแทนทีผู่ใ้หส้มัปทานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

15 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจัดให้มีการก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องรับรู้สิ่ง

ตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับด้วยมูลค่ายุติธรรม สิ่งตอบแทนอาจเป็นสทิธใินข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  

15.1 สนิทรัพย์ทางการเงิน หรือ 

15.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16 ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขตาม

สัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทานหรือตามคําสั่งของผู้ให้

สัมปทานสาํหรับการให้บริการก่อสร้าง โดยปกติผู้ให้สัมปทานมีอาํนาจที่จะใช้ดุลยพินิจได้เพียง

เลก็น้อยที่จะปฏเิสธการจ่ายเงินเน่ืองจากข้อตกลงย่อมมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมี

สิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะได้รับเงินสดหากผู้ให้สัมปทานรับประกันตามสัญญาที่จะจ่ายแก่

ผู้ประกอบการ (1) ตามจํานวนที่ระบุไว้หรือที่กาํหนดไว้ หรือ (2) ตามส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่าง

จาํนวนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการสาธารณะกับจํานวนที่ระบุไว้หรือที่กาํหนดไว้ แม้ว่าการจ่ายชาํระจะ

ข้ึนอยู่กบัการที่ผู้ประกอบการจะสามารถดาํเนินการให้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตามคุณภาพที่ระบุไว้ 

หรือตามข้อกาํหนดทางด้านประสทิธภิาพ 

17 ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการ

เรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ

ไม่ใช่สิทธิอันปราศจากเง่ือนไขที่จะได้รับเงินสดเน่ืองจากจาํนวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับจาํนวนการใช้

บริการของสาธารณชน 

18 ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับชาํระค่าบริการในการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและ

บางส่วนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการจําเป็นต้องบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบ

แทนที่ผู้ประกอบการได้รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสาํหรับทั้งสององค์ประกอบ

ต้องรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 

19 ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้สัมปทานให้แก่ผู้ประกอบการต้องถูกกาํหนดโดยอ้างอิงตามเง่ือนไข

ของสญัญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสญัญา (ถ้ามี) 
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การดําเนนิการใหบ้ริการ 

20 ผู้ประกอบการต้องบันทกึรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการให้บริการ ตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ภาระผูกพนัตามสญัญาในการปรบัปรุงซ่อมแซมให้โครงสรา้งพื้ นฐานอยู่ในสภาพที่สามารถ

ใหบ้ริการไดต้ามทีร่ะบุไว ้

21 ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสญัญาที่ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขของใบอนุญาต  

(1)  เพ่ือบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการได้ตามที่ระบุไว้ หรือ  

(2)  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานให้อยู่ในสภาพการณ์ที่ระบุไว้ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับ

ผู้ให้สมัปทานเม่ือสิ้นสดุข้อตกลงในการให้บริการ  

ภาระผูกพันตามสัญญาในการบาํรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกเว้นส่วนที่เป็น

การยกระดับ (ดูย่อหน้าที่ 14) ต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ด้วยจาํนวนประมาณการที่ดีที่สดุของรายจ่ายที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีเ่กิดข้ึนของผูป้ระกอบการ 

22 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ซ่ึงกาํหนดให้ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ค่าใช้จ่ายน้ัน

เกิดข้ึน เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการ

เรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ต้องรับรู้เป็นต้นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างของข้อตกลงตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

23 สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 16 และ 18 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้)  

24 ผู้ประกอบการต้องรับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้สัมปทานหรือจาํนวนเงินที่ได้รับตามคาํสั่งของผู้ให้

สัมปทาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) โดยรับรู้ตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

24.1 เงินให้สนิเช่ือหรือลูกหน้ี 

24.2 สนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย หรือ 
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24.3 การรับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินเร่ิมแรกโดยใช้มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ถ้าเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการจัดประเภทน้ัน 

25 ในกรณีที่รับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้สัมปทานไม่ว่าจะเป็นไปตามเงินให้สินเช่ือหรือลูกหน้ีหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้คาํนวณดอกเบ้ียโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงในการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

26 การรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามย่อหน้าที่ 17 และ 18 ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี ย่อหน้าที่ 45 

ถึง 47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ได้ให้แนวทางในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนกับ

สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือการแลกเปล่ียนกบัสนิทรัพย์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินรวมกนั 

 

สิง่ทีผู่ใ้หส้มัปทานจดัหาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

27 ตามย่อหน้าที่ 11 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการให้บริการจะไม่ถูกรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ของผู้ประกอบการ นอกจากน้ี ผู้ให้สัมปทานอาจจัดหาสินทรัพย์อื่นให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถเกบ็ไว้หรือจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ในกรณีที่

สนิทรัพย์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้สัมปทานค้างชาํระสาํหรับการให้บริการ สินทรัพย์

ดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคาํนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช้) สินทรัพย์ดังกล่าวต้องถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการซ่ึงถูก  

วัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งผู้ประกอบการต้องรับรู้หน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับภาระ

ผูกพันที่ยังมิได้ชาํระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนสินทรัพย์ด้วยเช่นกนั 

 
วนัถอืปฏิบติั 

28 กิจการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

28ก  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

28ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

29 ข้ึนอยู่กบัย่อหน้าที่ 30 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

(เม่ือมีการประกาศใช้) โดยกจิการต้องใช้วิธปีรับย้อนหลัง 

30 ในกรณีสาํหรับข้อตกลงการให้บริการใดที่ผู้ประกอบการไม่สามารถนําการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติย้อนหลังนับต้ังแต่วันเร่ิมต้นของงบการเงินงวดแรกสุดที่

นาํเสนอ ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติตามทุกข้อดังต่อไปน้ี 

30.1 รับรู้สนิทรัพย์ทางการเงินและสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอยู่นับตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงบการเงินงวด

แรกสดุที่นาํเสนอ 

30.2 ใช้มูลค่าตามบัญชีที่มีอยู่ก่อนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่ว่าเดิมจะ

ถูกจัดประเภทเป็นประเภทใดกต็าม) เป็นมูลค่าตามบัญชี ณ วันน้ัน และ 

30.3 ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รับรู้ แต่หากไม่

สามารถปฏบัิติได้ กจิการต้องทดสอบการด้อยค่า ณ วันเร่ิมต้นของงวดบัญชีปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอบเขต (ย่อหนา้ที ่5) 

ก1 ย่อหน้าที่ 5 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ระบุว่าโครงสร้างพ้ืนฐานจะอยู่

ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อ

ต่อไปน้ี 

ก1.1 ผู้ให้สมัปทานควบคุมหรือกาํกบัดูแลประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องดาํเนินการในการ

จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการ และราคาค่าบริการ และ  

ก1.2 ผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่ มีนัยสําคัญในโครงสร้างพ้ืนฐานเม่ือสิ้ นสุด

ระยะเวลาของข้อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับประโยชน์ หรือวิธอีื่นใด 

ก2 การควบคุมหรือการกาํกับดูแลการให้บริการตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ก1.1 สามารถทาํได้ในรูปของ

สัญญาหรือวิธีอื่นใด (เช่น ผ่านทางหน่วยงานที่กาํกับดูแล) รวมทั้งสถานการณ์ที่ผู้ให้สัมปทานซ้ือ

ผลผลิตทั้งหมด และเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ที่ผู้อื่นซ้ือผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน ในการปรับใช้

เง่ือนไขน้ี ผู้ให้สมัปทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องถูกนาํมาพิจารณาร่วมกัน หากผู้ให้สัมปทานเป็น

หน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่วยงานที่กาํกับดูแลซ่ึงดําเนินการเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ ต้องถูกนาํมาพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้สัมปทานตามความมุ่งหมายของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ก3 ตามวัตถุประสงค์ของเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ก1.1 ผู้ให้สัมปทานไม่จําเป็นต้องมีการควบคุมอย่าง

สมบูรณ์ในด้านราคา ซ่ึงถือว่าเพียงพอหากราคาจะถูกกาํกับดูแลโดยผู้ไห้สัมปทาน โดยสัญญาหรือ

หน่วยงานที่กาํกับดูแล  เช่น กลไกการกาํหนดเพดานราคา อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวต้องนาํมา

ถือปฏิบัติกับเน้ือหาสาระของข้อตกลง สาํหรับลักษณะของข้อตกลงที่ไม่เป็นเน้ือหาสาระ เช่น การมี

เพดานราคาสาํหรับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ยากที่จะเกิดข้ึน ต้องไม่นาํมารวมพิจารณา ในทางตรงกัน

ข้าม หากเน้ือหาของสัญญาให้อิสระกับผู้ประกอบการในการกาํหนดราคา แต่กาํไรส่วนเกินที่เกิดข้ึน

ต้องนาํส่งให้กบัผู้ให้สมัปทาน ทาํให้ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูกกาํหนดเพดานสูงสุดไว้ จึงถือ

ได้ว่าเข้าเง่ือนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา 

ก4 ตามวัตถุประสงค์ของเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ก1.2 การควบคุมของผู้ให้สัมปทานในส่วนได้เสียคงเหลือ

ที่มีนัยสาํคัญต้องเป็นการควบคุมทั้งการจาํกัดความสามารถของผู้ประกอบการในทางปฏิบัติในการ

นาํโครงสร้างพ้ืนฐานไปขายหรือการนาํโครงสร้างพ้ืนฐานไปเป็นหลักประกัน และการให้สิทธิแก่ผู้ให้

สมัปทานในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานน้ันอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของข้อตกลง ส่วนได้เสียคงเหลือใน

โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ มูลค่า ณ ปัจจุบันโดยประมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานในสภาพและเง่ือนไขที่

คาดว่าจะเป็นเม่ือสิ้นสดุระยะเวลาของข้อตกลง 
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ก5 การควบคุมต้องแยกออกจากการบริหารจัดการ หากผู้ให้สัมปทานยังคงมีทั้งระดับการควบคุมตาม    

ย่อหน้าที่ 5.1 และส่วนได้เสียคงเหลือที่มีนัยสาํคัญในโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ประกอบการถือว่าเป็นเพียง

ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานในฐานะตัวแทนของผู้ให้สัมปทาน ถึงแม้ว่าในหลายๆ กรณี

ผู้ประกอบการอาจมีอสิระในการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง  

ก6 เง่ือนไขในย่อหน้าที่ ก1.1 ร่วมกบัย่อหน้าที่ ก1.2 กาํหนดว่าเม่ือโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการเปล่ียน

แทนใดๆ ตามที่กาํหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 21) อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้สัมปทานตลอดช่วงอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น ถ้าผู้ประกอบการต้องเปล่ียนแทนบางส่วนขององค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานในระหว่างช่วงเวลาของข้อตกลง (เช่น ผิวหน้าของถนน หรือหลังคาของอาคาร) 

องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานน้ันต้องถูกพิจารณาโดยรวมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเดียวกัน ดังน้ัน

โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดซ่ึงรวมถึงส่วนที่มีการเปล่ียนแทนถือได้ว่าเข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ก1.2 

หากผู้ให้สมัปทานควบคุมส่วนได้เสยีคงเหลือที่มีนัยสาํคัญในส่วนที่มีการเปล่ียนแทนในคร้ังสุดท้าย  

ก7 ในบางคร้ังการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานจะถูกกาํกับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.1 

และบางส่วนไม่ได้ถูกกาํกบัดูแล อย่างไรกต็าม ข้อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ในหลายรูปแบบ 

ก7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานใดที่โดยลักษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ และสามารถ

ดาํเนินงานได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามคาํนิยามของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือ

มีการประกาศใช้) โครงสร้างพ้ืนฐานน้ันต้องถูกวิเคราะห์แยกต่างหากถ้าโครงสร้างพ้ืนฐานใน

ส่วนน้ันถูกนาํไปใช้ในส่วนที่ไม่ได้มีการกาํกับดูแล เช่น โรงพยาบาลได้จัดพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของ

อาคารโรงพยาบาลเป็นส่วนของเอกชน โดยผู้ให้สัมปทานจะใช้ส่วนที่เหลือของอาคารในการ

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้สาธารณะ  

ก7.2 เม่ือกิจกรรมหรือบริการเสริมทั้งหมด เช่น ร้านค้าในโรงพยาบาล เป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกกาํกับ

ดูแล การทดสอบเกี่ยวกบัการควบคุมต้องทาํเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว เน่ืองจากใน

กรณีที่ผู้ให้สัมปทานควบคุมการให้บริการตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5 กิจกรรมหรือ

บริการเสริมที่มีอยู่ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้ให้สมัปทาน 

ก8 ผู้ประกอบการอาจมีสิทธิในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนที่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ตามที่อธิบาย

ในย่อหน้าที่ ก7.1 หรือมีสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ใช้ในการให้บริการเสริมที่ไม่ได้ถูกกาํกับดูแลตามที่

อธบิายในย่อหน้าที่  ก7.2 ในแต่ละกรณีดังกล่าว เน้ือหาสาระของรายการอาจเป็นลักษณะของการที่

ผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการเช่า ถ้ารายการมีลักษณะเป็นการเช่า รายการดังกล่าวต้องถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

 


