เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๓/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
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
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๗๖/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2557
(IFRIC Interpretation 12 : Service Concession Arrangements (Bound Volume 2015 Consolidated
without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2557 โดย
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 28ก และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 28ค ถึง 28จ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวก ก แนวทางปฏิบตั ิ
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28
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 30 และภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง

















กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครือ่ งมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง ที ่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูลค่ า เครื่องมื อทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การประเมิ นว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ความเป็ นมา
1
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ในหลายประเทศ ภาครัฐจะเป็ นผู้ก่อสร้ าง ดาเนินการ และบารุงรั กษาโครงสร้ างพื้นฐานสาหรั บ
การให้ บริการสาธารณะโดยได้ รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้ าง
พื้นฐานสาหรับการให้ บริการสาธารณะ ได้ แก่ ถนน สะพาน อุโมงค์ เรือนจา โรงพยาบาล สนามบิน
โรงจ่ายนา้ ประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่ายโทรคมนาคม
ในบางประเทศ รัฐบาลได้ นาข้ อตกลงในการให้ บริการตามสัญญามาใช้ เพื่อจู งใจภาคเอกชนให้ เข้ า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดหาเงิน การดาเนินการ และการบารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานนั้น
โครงสร้ างพื้นฐานอาจมีข้ ึนอยู่ก่อนแล้ ว หรืออาจถูกก่อสร้ างระหว่างช่วงเวลาของข้ อตกลงบริการ
ข้ อ ตกลงที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยทั่ว ไป
จะเกี่ยวข้ องกับกิจการภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่มีไว้ เพื่อให้ บริการ
สาธารณะหรือการยกระดับของโครงสร้ างพื้นฐาน (เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริการ)
และดาเนิ นการ และบ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ างพื้ นฐานในช่ ว งเวลาที่ร ะบุ ไว้ ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ
ค่า บริ การตลอดระยะเวลาของข้ อตกลง ข้ อตกลงสัญญาจะกาหนดมาตรฐานในการดาเนิ นงาน
กลไกในการปรั บ ราคา และข้ อ ตกลงส าหรั บ การระงับ ข้ อ พิ พ าท โดยข้ อตกลงดัง กล่ า วมัก เป็ น
ข้ อตกลงสัมปทานบริการประเภทก่อสร้ าง ดาเนินการและโอนกรรมสิทธิ์ ประเภทฟื้ นฟู ดาเนินการ
และโอนกรรมสิทธิ์ หรือเป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ลักษณะของข้ อตกลงในการให้ บริการคือผู้ประกอบการมีภาระผูกพันในลักษณะของการดาเนินการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ นโยบายภาครั ฐ คื อ การให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ โครงสร้ างพื้ นฐานที่จั ด ให้ แ ก่
สาธารณชน โดยไม่ จ าเป็ นต้ องระบุ ว่ า หน่ ว ยงานใดเป็ นผู้ ด าเนิ น การให้ บริ ก าร ข้ อตกลง
ในการให้ บริการเป็ น ข้ อผูกพั นตามสัญญาที่ผ้ ู ประกอบการจะต้ องจั ดหาบริ การให้ กับสาธารณชน
ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมอื่น ได้ แก่
3.1 หน่วยงานที่เป็ นผู้ให้ สิทธิในข้ อตกลงในการให้ บริการ (ผู้ให้ สัมปทาน) คือหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึ ง รั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการให้ บริการ
3.2 ผู้ ป ระกอบการมิ ได้ ก ระท าการในฐานะตั วแทนของผู้ ให้ สั มปทานเท่ า นั้ น อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
ผู้ประกอบการต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้ าง
พื้นฐานและการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง
3.3 สัญญาได้ กาหนดราคาเริ่ มแรกที่ผ้ ูประกอบการต้ องเรี ยกเก็บ และกากับดูแลการปรับราคา
ตลอดระยะเวลาของข้ อตกลงในการให้ บริการ
3.4 ผู้ประกอบการมีข้อผูกพั นที่จะต้ องส่งมอบโครงสร้ างพื้นฐานให้ แก่ผ้ ูให้ สัมปทานตามสภาพ
ที่ระบุไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง โดยอาจไม่ได้ รับการชดเชยหรือได้ รับสิ่งตอบแทน
ส่วนเพิ่มเพียงเล็กน้ อย และไม่ต้องคานึงว่าใครเป็ นผู้จัดหาเงินทุนครั้งแรก
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ แ นวทางในการบั น ทึก บั ญ ชี ส าหรั บ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับ ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมหรื อกากับดูแลประเภทของบริ การที่ผ้ ู ประกอบการต้ องดาเนิ นการ
ใน การจัดหาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ บริการ กลุ่มผู้ใช้ บริการ และราคาค่าบริการ และ
5.2 ผู้ ใ ห้ สัม ปทานควบคุ ม ส่ ว นได้ เ สีย คงเหลื อ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ในโครงสร้ า งพื้ นฐานเมื่ อ สิ้น สุ ด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี ่นื ใด
โครงสร้ างพื้นฐานที่ใช้ ในข้ อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งข้ อตกลงดังกล่ าว
ครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์ท้ังหมด (อายุ ท้ังหมดของสินทรัพย์) จะอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หากเข้ า เงื่อนไขในย่ อ หน้ า ที่ 5.1 สาหรั บ
ย่ อ หน้ า ที่ ก1 ถึง ก8 ได้ ให้ แ นวทางในการกาหนดว่ า ข้ อตกลงสัมปทานบริ การระหว่ า งภาครั ฐ
กับเอกชน อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกบั ทั้ง 2 กรณี คือ
7.1 โครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ูประกอบการก่อสร้ างหรื อได้ มาจากบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ของ
ข้ อตกลงในการให้ บริการ และ
7.2 โครงสร้ างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ วซึ่งผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการเข้ าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของ
ข้ อตกลงในการให้ บริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธีการบัญชี สาหรับโครงสร้ างพื้นฐาน
ที่ผ้ ูประกอบการถือไว้ และรั บรู้ เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนเข้ าทาข้ อตกลงในการให้ บริการ
สาหรั บ การตัด รายการโครงสร้ า งพื้ นฐานดั งกล่ า วออกจากบั ญ ชี ใ ห้ เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธกี ารบัญชีสาหรับผู้ให้ สมั ปทาน

ประเด็น
10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดหลักการทั่วไปในการรับรู้และวัดมูลค่า
ภาระผูกพันและสิทธิท่เี กี่ยวข้ องในข้ อตกลงสัมปทานบริการ สาหรับข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริ การเป็ นไปตามข้ อกาหนดในการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
29 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล ของข้ อตกลงสั ม ป ทานบริ ก าร (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
10.1 วิธปี ฏิบัติสาหรับสิทธิของผู้ประกอบการที่มีต่อโครงสร้ างพื้นฐาน
10.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้ อตกลง
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10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
การดาเนินการให้ บริการ
ต้ นทุนการกู้ยืม
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในภายหลังสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
สิ่งที่ผ้ ูให้ สัมปทานจัดหาให้ แก่ผ้ ูประกอบการ

มติ
วิธีปฏิบตั ิสาหรับสิทธิของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี ่อโครงสร้างพื้ นฐาน
11 โครงสร้ างพื้นฐานภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องไม่ถูก
รับรู้เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ เนื่องจากข้ อตกลงในการให้ บริการตามสัญญา
ไม่ ได้ ให้ สิทธิ ในการควบคุ มการใช้ โครงสร้ า งพื้ นฐานที่เ ป็ นบริ ก ารสาธารณะแก่ ผ้ ู ป ระกอบการ
ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อดาเนินการโครงสร้ างพื้นฐานในการให้ บริการ
แก่สาธารณชนในฐานะที่เป็ นตัวแทนของผู้ให้ สมั ปทานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสิง่ ตอบแทนตามข้อตกลง
12 ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ ผู้ ประกอบการทาหน้ าที่เป็ นผู้ ให้ บริ ก าร โดยผู้ป ระกอบการจะก่อสร้ า งหรื อ
ยกระดับโครงสร้ างพื้นฐาน (การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ) ที่นามาใช้ เพื่อให้ บริการ
สาธารณะ และดาเนินการและบารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานนั้น (การดาเนินการให้ บริการ) สาหรับ
ช่วงเวลาที่ระบุไว้
13 ผู้ประกอบการต้ องรั บรู้และวัดมูลค่ารายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สาหรับการให้ บริการที่ได้ ดาเนินการ ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการ
ดาเนินการในการให้ บริการมากกว่า 1 อย่าง (กล่าวคือ การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
และการดาเนิ นการให้ บริ การ) ภายใต้ สัญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงฉบั บเดียว สิ่งตอบแทนที่ได้ รั บหรื อ
ค้ างรั บต้ องถูกปั นส่วนโดยอ้ างอิงมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้ องของบริ การที่ได้ ให้ ไปเมื่อจานวนเงิน
สามารถระบุแ ยกออกจากกัน ได้ ลั กษณะของสิ่งตอบแทนจะเป็ นตัวกาหนดวิ ธี ปฏิบั ติทางบั ญ ชี
ในภายหลัง วิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาหรับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนได้ กล่าวถึงรายละเอียดในย่อหน้ าที่ 23 ถึง 26
การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ
14 ผู้ ป ระกอบการต้ องบั น ทึ ก รายได้ และต้ นทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การก่ อ สร้ างหรื อ การยกระดั บ
การให้ บริการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
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สิง่ ตอบแทนทีผ่ ใู ้ ห้สมั ปทานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
15 ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการจัดให้ มกี ารก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ ผู้ประกอบการต้ องรับรู้
สิ่งตอบแทนที่ไ ด้ รั บ หรื อ ค้ า งรั บ ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติธ รรม สิ่งตอบแทนอาจเป็ นสิทธิใ นข้ อ ใดข้ อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
15.1 สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
15.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ทางการเงินในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการมีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขตาม
สั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ เงิ น สดหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น จากผู้ ใ ห้ สั ม ปทานหรื อ ตามค าสั่ ง ของ
ผู้ให้ สมั ปทานสาหรับการให้ บริการก่อสร้ าง โดยปกติผ้ ูให้ สมั ปทานมีอานาจที่จะใช้ ดุลยพินิจได้ เพียง
เล็กน้ อยที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากข้ อตกลงย่อมมีผลใช้ บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการ
มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้ รับเงินสดหากผู้ให้ สัมปทานรั บประกันตามสัญญาที่จะจ่ ายแก่
ผู้ประกอบการ (1) ตามจานวนที่ระบุไว้ หรือที่กาหนดไว้ หรือ (2) ตามส่วนต่าง (ถ้ ามี) ระหว่าง
จานวนที่ได้ รั บจากผู้ ใช้ บ ริ การสาธารณะกับจานวนที่ระบุ ไว้ หรื อที่กาหนดไว้ แม้ ว่าการจ่ ายชาระ
จะขึ้นอยู่กับการที่ผ้ ูประกอบการจะสามารถดาเนินการให้ โครงสร้ างพื้นฐานเป็ นไปตามคุณภาพที่ระบุ
ไว้ หรือตามข้ อกาหนดทางด้ านประสิทธิภาพ
17 ผู้ ป ระกอบการต้ อ งรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนในกรณี ท่ีผ้ ู ป ระกอบการได้ รั บ สิ ทธิ (ใบอนุ ญ าต)
ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการ
สาธารณะไม่ ใช่ สิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้ รับเงินสดเนื่ องจากจานวนเงินดังกล่ าวขึ้นอยู่ กับ
จานวนการใช้ บริการของสาธารณชน
18 ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการได้ รับชาระค่าบริการในการก่อสร้ างบางส่วนเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและ
บางส่ วนเป็ นสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน ผู้ ประกอบการจ าเป็ นต้ องบั นทึกแต่ ละองค์ ประกอบของสิ่งตอบแทน
ที่ผ้ ูประกอบการได้ รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับสาหรับทั้งสององค์ประกอบต้ อง
รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับ
19 ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ูให้ สัมปทานให้ แก่ผ้ ูประกอบการต้ องถูกกาหนดโดยอ้ างอิงตามเงื่อนไข
ของสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา (ถ้ ามี)

การดาเนินการให้บริการ
20 ผู้ประกอบการต้ องบันทึกรายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการให้ บริ การ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ภาระผูกพันตามสัญญาในการปรับปรุงซ่ อมแซมให้โครงสร้างพื้ นฐานอยู่ในสภาพที่สามารถ
ให้บริการได้ตามทีร่ ะบุไว้
21 ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต
(1) เพื่อบารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานให้ อยู่ในสภาพที่สามารถให้ บริการได้ ตามที่ระบุไว้ หรือ
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(2) เพื่ อปรั บปรุ งซ่ อ มแซมโครงสร้ า งพื้ นฐานให้ อยู่ ในสภาพการณ์ ท่ีร ะบุ ไว้ ก่ อนที่จะส่ งมอบ
ให้ กบั ผู้ให้ สมั ปทานเมื่อสิ้นสุดข้ อตกลงในการให้ บริการ
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐาน ยกเว้ นส่วนที่เป็ น
การยกระดับ (ดูย่อหน้ าที่ 14) ต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ด้ วยจานวนประมาณการที่ดีท่ีสุดของรายจ่ ายที่ต้องนาไปจ่ ายชาระภาระผูกพั น
ในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีเ่ กิดขึ้ นของผูป้ ระกอบการ
22 ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 23 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้ นทุ น การกู้ ยื ม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ซึ่งกาหนดให้ ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องถูกรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายใน
งวดที่ค่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ู ประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับสินทรั พย์ไม่ มี
ตัวตน (สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้ นทุนการกู้ยืม
ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ข้ อ ตกลงต้ อ งรั บ รู้ เป็ นต้ น ทุ น ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้ า งของข้ อตกลงตาม
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน
23 สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 16 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
32 เรื่ อ ง การแสดงรายการส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
24 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้จานวนเงิน ที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานหรื อจานวนเงินที่ได้ รับตามคาสั่งของ
ผู้ ใ ห้ สัม ปทาน ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยรับรู้ตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
24.1 เงินให้ สนิ เชื่อหรือลูกหนี้
24.2
ผื่อข หรือ
24.3 การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเริ่มแรกโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ถ้ าเป็ น
ไปตามเงื่อนไขของการจัดประเภทนั้น
25 ในกรณีท่รี ับรู้จานวนเงินที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานไม่ว่าจะเป็ นไปตามเงินให้ สินเชื่อหรือลูกหนี้หรือ
สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน เผื่อ ขาย มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวั ดมู ลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ คานวณดอกเบี้ยโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้ จริงในการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
26 การรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั วตน ตามย่ อ หน้ า ที่ 17 และ 18 ให้ ถือ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตั ว ตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) นอกจากนี้
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 47 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง สินทรั พย์ไม่มี
ตัวตน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) ได้ ใ ห้ แ นวทางในการวั ดมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนที่ไ ด้ มาจาก
การแลกเปลี่ยนกับสินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรื อการแลกเปลี่ยนกับสินทรั พย์ท้งั ที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่เป็ นตัวเงินรวมกัน
สิง่ ทีผ่ ใู ้ ห้สมั ปทานจัดหาให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
27 ตามย่อหน้ าที่ 11 โครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ูให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของข้ อตกลงในการให้ บริ การจะไม่ ถู กรั บรู้ เป็ นที่ดิ น อาคารและ
อุ ปกรณ์ ของผู้ ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ ให้ สัมปทานอาจจั ดหาสินทรั พย์อ่ืนให้ กั บผู้ ประกอบการ
เพื่ อให้ ผ้ ู ประกอบการสามารถเก็บไว้ หรื อจั ดการให้ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ ประกอบการ
ในกรณี ท่ี สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสิ่ ง ตอบแทนที่ ผ้ ู ให้ สั ม ปทานค้ างช าระส าหรั บ
การให้ บริการ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคานิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ ยวกั บความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล (เมื่อมี การประกาศใช้ ) สินทรั พย์ ดั งกล่ าวต้ องถู กรั บรู้ เป็ น
สินทรัพย์ของผู้ประกอบการ ซึ่งถูกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งผู้ประกอบการต้ อง
รั บรู้หนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพั นที่ยังมิได้ ชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสินทรั พย์
ด้ วยเช่นกัน
วันถือปฏิบตั ิ
28 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
28ก-28จ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
29 ขึ้นอยู่กับย่อหน้ าที่ 30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยกิจการต้ องใช้ วิธปี รับย้ อนหลัง
30 ในกรณี สาหรั บ ข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก ารใดที่ผ้ ู ป ระกอบการไม่ ส ามารถน าการตีค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติย้อนหลังนับตั้งแต่วันเริ่มต้ นของงบการเงิน งวดแรกสุด
ที่นาเสนอ ผู้ประกอบการต้ องปฏิบัติตามทุกข้ อดังต่อไปนี้
9

30.1 รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ยู่ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม ต้ นของ
งบการเงินงวดแรกสุดที่นาเสนอ
30.2 ใช้ มูลค่าตามบัญชีท่มี ีอยู่ก่อนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรั พย์ไม่มีตัวตน (ไม่ว่าเดิม
จะถูกจัดประเภทเป็ 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 ระบุว่า โครงสร้ างพื้นฐานจะอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทุกข้ อต่อไปนี้
ก1.1 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมหรื อกากับดูแลประเภทของบริ การที่ผ้ ู ประกอบการต้ องดาเนินการ
ในการจัดหาโครงสร้ 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 ส าคั ญ ในโครงสร้ า งพื้ นฐานเมื่ อ สิ้น สุ ด
ระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธอี ่นื ใด
ก2 การควบคุมหรือการกากับดูแลการให้ บริการตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 สามารถทาได้ ในรูปของ
สัญญาหรือวิธีอ่ ืนใด (เช่น ผ่านทางหน่ วยงานที่กากับดูแล) รวมทั้งสถานการณ์ท่ผี ้ ูให้ สัมปทานซื้ อ
ผลผลิตทั้งหมด และเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ท่ผี ้ ูอ่ นื ซื้อผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน ในการปรับ
ใช้ เงื่อนไขนี้ ผู้ให้ สมั ปทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องถูกนามาพิจารณาร่ วมกัน หากผู้ให้ สัมปทาน
เป็ นหน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่วยงานที่กากับดูแลซึ่งดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ต้ องถูกนามาพิ จารณาว่ ามีความเกี่ยวข้ องกับผู้ให้ สัมปทานตามความมุ่งหมาย
ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก3 ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ ก1.1 ผู้ให้ สัมปทานไม่จาเป็ นต้ องมี การควบคุมอย่าง
สมบูรณ์ในด้ านราคา ซึ่งถือว่าเพียงพอหากราคาจะถูกกากับดูแลโดยผู้ไห้ สัมปทาน โดยสัญญาหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล เช่น กลไกการกาหนดเพดานราคา อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวต้ องนามา
ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ เนื้ อหาสาระของข้ อ ตกลง ส าหรั บ ลั ก ษณะของข้ อ ตกลงที่ ไ ม่ เ ป็ นเนื้ อหาสาระ
เช่น การมีเพดานราคาสาหรับ สถานการณ์ท่ีเป็ นไปได้ ยากที่จะเกิดขึ้น ต้ องไม่นามารวมพิจารณา
ในทางตรงกันข้ าม หากเนื้อหาของสัญญาให้ อิสระกับผู้ประกอบการในการกาหนดราคา แต่กาไร
ส่วนเกินที่เกิดขึ้นต้ องนาส่งให้ กับผู้ให้ สัมปทาน ทาให้ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูกกาหนด
เพดานสูงสุดไว้ จึงถือได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา
ก4 ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเงื่ อ นไขในย่ อ หน้ า ที่ ก1.2 การควบคุ ม ของผู้ ให้ สัม ปทานในส่ วนได้ เ สีย
คงเหลื อ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ควรเป็ นการควบคุ ม ทั้ ง การจ ากั ด ความสามารถของผู้ ประกอบการ
ในทางปฏิบัติในการนาโครงสร้ างพื้นฐานไปขายหรือการนาโครงสร้ างพื้นฐานไปเป็ นหลักประกัน
และการให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู ให้ สั ม ปทานในการใช้ โครงสร้ างพื้ นฐานนั้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดอายุ
ของข้ อ ตกลง ส่ ว นได้ เ สี ย คงเหลื อ ในโครงสร้ างพื้ นฐาน คื อ มู ล ค่ า ณ ปั จ จุ บั น โดยประมาณ
ของโครงสร้ างพื้นฐานในสภาพและเงื่อนไขที่คาดว่าจะเป็ นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง
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ก5 การควบคุ มควรแยกออกจากการบริ หารจั ดการ หากผู้ ให้ สัมปทานยั งคงมี ท้ังระดั บการควบคุ ม
ตามย่ อหน้ าที่ 5.1 และส่วนได้ เสียคงเหลื อที่มีนัยสาคัญในโครงสร้ างพื้ นฐาน ผู้ประกอบการถือว่ า
เป็ นเพี ยงผู้บริ หารจัดการโครงสร้ างพื้ นฐานในฐานะตัวแทนของผู้ให้ สัมปทาน ถึงแม้ ว่าในหลายๆ
กรณีผ้ ูประกอบการอาจมีอสิ ระในการบริหารจัดการอย่างกว้ างขวาง
ก6 เงื่ อ นไขในย่ อ หน้ า ที่ ก1.1 ร่ ว มกั บ ย่ อ หน้ า ที่ ก1.2 ก าหนดว่ า เมื่ อ โครงสร้ างพื้ นฐานรวมถึ ง
การเปลี่ยนแทนใดๆ ตามที่กาหนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 21) อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ให้ สัมปทาน
ตลอดช่ ว งอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ เช่ น ถ้ า ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเปลี่ ยนแทนบางส่ ว น
ขององค์ประกอบของโครงสร้ างพื้ นฐานในระหว่ างช่ วงเวลาของข้ อตกลง (เช่น ผิวหน้ าของถนน
หรื อ หลั ง คาของอาคาร) องค์ ป ระกอบของโครงสร้ างพื้ นฐานนั้ น ต้ อ งถู ก พิ จ ารณาโดยรวม
เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้ างพื้นฐานทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแทน
ถือได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2 หากผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่มีนัยสาคัญ
ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนในครั้งสุดท้าย
ก7 ในบางครั้งการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานจะถูกกากับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 5.1
และบางส่วนไม่ได้ ถูกกากับดูแล อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ ในหลายรูปแบบ
ก7.1 โครงสร้ างพื้นฐานใดที่โดยลักษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ และสามารถ
ดาเนิ น งานได้ อ ย่ า งเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามคานิ ย ามของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด
เงิ น สดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้ อยค่ า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โครงสร้ างพื้นฐานนั้นต้ องถูกวิเคราะห์แยกต่างหาก
ถ้ าโครงสร้ างพื้นฐานในส่วนนั้นถูกนาไปใช้ ในส่วนที่ไม่ได้ มีการกากับดูแล เช่น โรงพยาบาล
ได้ จัดพื้ นที่ส่วนหนึ่งของอาคารโรงพยาบาลเป็ นส่วนของเอกชน โดยผู้ให้ สัมปทานจะใช้
ส่วนที่เหลือของอาคารในการให้ บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ สาธารณะ
ก7.2 เมื่อกิจกรรมหรือบริการเสริมทั้งหมด เช่น ร้ านค้ าในโรงพยาบาล เป็ นส่วนที่ไม่ได้ ถูกกากับ
ดูแล การทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมต้ องทาเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว เนื่องจาก
ในกรณีท่ผี ้ ูให้ สัมปทานควบคุมการให้ บริการตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 5 กิจกรรม
หรื อ บริ ก ารเสริ ม ที่มีอ ยู่ ดั งกล่ า วจะไม่ ส่ งผลต่ อ การควบคุ ม โครงสร้ า งพื้ นฐานของผู้ ใ ห้
สัมปทาน
ก8 ผู้ประกอบการอาจมีสทิ ธิในการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานส่วนที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ตามที่อธิบาย
ในย่ อหน้ าที่ ก7.1 หรื อมีส่ิงอานวยความสะดวกที่ใช้ ในการให้ บริ การเสริ มที่ไม่ ได้ ถูกกากับดู แล
ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ก7.2 ในแต่ละกรณีดังกล่าว เนื้อหาสาระของรายการอาจเป็ นลักษณะ
ของการที่ผ้ ูให้ สมั ปทานให้ ผ้ ูประกอบการเช่า ถ้ ารายการมีลักษณะเป็ นการเช่า รายการดังกล่าวต้ อง
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
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