เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๑/๒๕๕๕
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ ๑๒ เรื่ อง ข้อ ตกลง
สัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

1

สารบัญ
ย่อหน้ าที่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
ข้อสรุป
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

1-3
4–9
10
11 – 27
28 – 28 ก
29 - 30

ภาคผนวก ก แนวทางปฏิบัติ
ตัวอย่าง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ กําหนดในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 30 และ
ภาคผนวก ก นอกจากนี้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ได้ แนบท้ายด้ วยข้ อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่าง

อ้างอิง
 แม่บทการบัญชี
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลสําหรับเครื่อ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องต้ นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี 107 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่ี
อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรือไม่
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ความเป็ นมา
1.

ในหลาย ๆ ประเทศ ภาครัฐจะเป็ นผู้ก่อสร้ าง ดําเนินการ และบํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับการให้ บริการ
สาธารณะโดยได้ รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับการให้ บริการ
สาธารณะ ได้ แก่ ถนน สะพาน อุโมงค์ เรือนจํา โรงพยาบาล สนามบิน โรงประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่าย
โทรคมนาคม

2.

ในบางประเทศ รัฐบาลได้ นาํ สัญญาข้ อตกลงในการให้ บริการมาใช้ เพื่อจูงใจให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การจั ดหาเงิน การดําเนินการ และการบํารุงรั กษาโครงสร้ างพื้น ฐานโครงสร้ าง โดยอาจมีโครงสร้ า ง
พื้นฐานอยู่ก่อนแล้ ว หรืออาจก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานในระหว่ างช่ วงเวลาของข้ อตกลงบริการ ข้ อตกลงที่อยู่
ภายใต้ ขอบเขตการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ โดยทั่ วไปจะเกี่ ยวข้ อ งกั บกรณี ท่ีกิ จการภาคเอกชน
(ผู้ประกอบการ)เป็ นผู้ก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่มีไว้ เพื่อให้ บริการสาธารณะหรือเพื่อยกระดับของโครงสร้ าง
พื้นฐาน (ตัวอย่างเช่ น การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริการ) และดําเนินการ และบํารุงรักษาโครงสร้ าง
พื้นฐานในช่ วงเวลาที่ระบุไว้ ผู้ประกอบการจะได้ รับค่าบริการตลอดระยะเวลาของข้ อตกลง ข้ อตกลงในสัญญาจะ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน กลไกในการปรับราคา และการจัดให้ มีการระงับข้ อพิพาท โดยข้ อตกลงดังกล่าว
เป็ น ข้ อตกลงสัมปทานบริก าร ซึ่งมั กจะเป็ น ประเภทก่ อสร้ าง ดํา เนิน การ และโอนกรรมสิ ทธิ์ ประเภทฟื้ นฟู
ดําเนินการ และโอนกรรมสิทธิ์ หรือเป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

3.

ลักษณะของข้ อตกลงในการให้ บริการคือผู้ประกอบการมีภาระผูกพันในลักษณะของการดําเนินการให้ บริการ
สาธารณะ นโยบายภาครัฐคือการให้ บริการเกี่ยวกับโครงสร้ างพื้นฐาน ที่จัดให้ มีแก่สาธารณชน โดยไม่จาํ เป็ นต้ อง
ระบุว่าหน่วยงานใดผู้ดาํ เนินการให้ บริการ ข้ อตกลงในการให้ บริการเป็ นข้ อผูกพันตามสัญญาที่ผ้ ูประกอบการ
จะต้ องจัดหาบริการให้ กับสาธารณชนในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมกันอื่นๆ ได้ แก่
3.1 หน่ วยงานที่เป็ นผู้ให้ สิทธิ ในข้ อตกลงในการให้ บริการ (ผู้ ให้ สั มปทาน) คือหน่ วยงานภาครั ฐ รวมถึ ง
รัฐบาล หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบในการให้ บริการ
3.2 ผู้ประกอบการมิได้ กระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ ให้ สัมปทานเท่านั้น อย่ างน้ อยที่สุด ผู้ประกอบการมี
หน้ าที่รับผิดชอบ ในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารจั ดการโครงสร้ างพื้ นฐานและการให้ บริการที่
เกี่ยวข้ อง และ
3.3 สั ญญาได้ ก ํา หนดราคาเริ่ ม แรกที่ผ้ ู ป ระกอบการต้ อ งเรี ยกเก็บ และกํา กั บดู แลการปรั บราคาตลอด
ระยะเวลาของข้ อตกลงในการให้ บริการ
3.4 ผู้ประกอบการมีข้อผูกพันที่จะต้ องส่งมอบโครงสร้ างพื้นฐาน ให้ แก่ผ้ ใู ห้ สัมปทานตามสภาพที่ระบุไว้ เมื่อ
สิ้นสุดข้ อตกลง โดยอาจไม่ ได้ รับการชดเชยหรือได้ รับสิ่งตอบแทนส่ วนเพิ่มเพียงเล็กน้ อย และไม่ ต้อง
คํานึงว่าใครเป็ นผู้จัดหาเงินทุนครั้งแรก

ขอบเขต
4.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีสาํ หรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน

5.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1 ผู้ใ ห้ สั ม ปทานควบคุ ม หรื อ กํากั บดู แลประเภทของบริ ก ารที่ผ้ ู ประกอบการต้ อ งดํา เนิ นการในการใช้
โครงสร้ างพื้นฐานโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ บริการโครงสร้ างพื้นฐาน กลุ่มผู้ท่ไี ด้ รับบริการ และราคาการ
ให้ บริการ และ
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5.2 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่สาํ คัญในโครงสร้ างพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง
ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธีอ่นื ใด
6.

โครงสร้ างพื้นฐานที่ใช้ ในข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งข้ อตกลงดังกล่ าวครอบคลุมอายุ
การให้ ประโยชน์ท้งั หมด (อายุของสินทรัพย์) จะอยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หากเข้ าเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ 5.1 สําหรับย่อหน้ าที่ 1-8 ในภาคผนวก ก ได้ ให้ แนวทางในการกําหนดว่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริการระหว่ างภาครัฐกั บเอกชน อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้
หรือไม่

7.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ ถอื ปฏิบัติกับ
7.1 โครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ปู ระกอบการก่อสร้ างหรือได้ มาจากบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุ ประสงค์ของข้ อตกลงใน
การให้ บริการ และ
7.2 โครงสร้ างพื้นฐานทีม่ ีอยู่แล้ วซึ่งผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงในการ
ให้ บริการ

8.

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ วิ ธี ก ารบั ญชี ส ํา หรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
ผู้ประกอบการถือไว้ และรับรู้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนเข้ าทําข้ อตกลงในการให้ บริการ สําหรับการตัด
รายการโครงสร้ างพื้นฐานดังกล่าวออกจากบัญชีให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16)

9.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ ระบุวิธีการบัญชีสาํ หรับผู้ให้ สมั ปทาน

ประเด็น
10.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการทั่วไปในการรับรู้และวัดมู ลค่ าภาระผูกพัน
และสิ ท ธิท่ีเ กี่ยวข้ อ งในข้ อตกลงสั มปทานบริ ก าร สํา หรับข้ อกํา หนดในการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บข้ อ ตกลง
สัมปทานบริการเป็ นไปตามข้ อกําหนดในการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของ
ข้ อตกลงสัมปทานบริการ ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
10.1 วิธีปฏิบัติสาํ หรับสิทธิของผู้ประกอบการทีม่ ีในโครงสร้ างพื้นฐาน
10.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้ อตกลง
10.3 การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ
10.4 การดําเนินการให้ บริการ
10.5 ต้ นทุนการกู้ยมื
10.6 วิธีปฏิบัติทางบัญชีในภายหลังสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
10.7 สิ่งทีผ่ ้ ใู ห้ สัมปทานจัดหาให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ

ข้อสรุป
วิธีปฏิบตั ิสําหรับสิทธิของผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยู่ในโครงสร้างพื้ นฐาน
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11.

โครงสร้ างพื้นฐานที่อยู่ภายในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะไม่รับรู้เป็ นที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ เนื่องจากข้ อตกลงในการให้ บริการตามสัญญาไม่ได้ ให้ สิทธิในการควบคุม
การใช้ โครงสร้ างพื้นฐานทีเ่ ป็ นบริการสาธารณะแก่ผ้ ปู ระกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐาน
เพื่อดําเนินการในการให้ บริการแก่สาธารณชนในฐานะที่เป็ นตัวแทนของผู้ให้ สัมปทานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

การรับรู แ้ ละการวัดมู ลค่าของสิง่ ตอบแทนตามข้อตกลง
12.

ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาทีอ่ ยู่ภายใต้ ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ ผู้ประกอบการทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการ โดยผู้ประกอบการจะก่ อสร้ างหรือยกระดับโครงสร้ างพื้นฐาน (การ
ก่ อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการ) ที่นาํ มาใช้ เพื่อให้ บริการสาธารณะ และดําเนินการและบํารุงรักษา
โครงสร้ างพื้นฐานนั้น (การดําเนินการให้ บริการ) ภายในช่ วงเวลาที่ระบุไว้

13.

ผู้ประกอบการต้ องรับรู้และวัดมูลค่ารายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ในกรณีท่ผี ้ ปู ระกอบการดําเนินการ
มากกว่า 1 อย่าง(เช่ น การก่อสร้ างหรือการยกระดับการให้ บริการและการดําเนินการให้ บริการ) และภายใต้
สัญญาหรือข้ อตกลงฉบับเดียว สิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับจะต้ องปันส่วนโดยอ้ างอิงตามมูลค่ ายุติธรรมของ
บริการที่ได้ ให้ ไปเมื่อจํานวนเงินสามารถระบุแยกออกจากกันได้ ลักษณะของสิ่งตอบแทนจะเป็ นตัวกําหนดวิธีการ
บัญชีในภายหลัง สําหรับวิธีการบัญชีสาํ หรับสิ่งตอบแทนที่ได้ รับที่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนได้ กล่าวถึงรายละเอียดในย่อหน้ าที่ 23-26

การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ
14.

ผู้ประกอบการต้ องบันทึกรายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรือการยกระดับการบริการตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง

สิง่ ตอบแทนทีผ่ ใู ้ ห้สมั ปทานให้แก่ผูป้ ระกอบการ
15.

ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบการเป็ นผู้ดาํ เนินการก่ อสร้ างหรือยกระดับการให้ บริการ ผู้ประกอบการต้ องรับรู้ส่ิงตอบ
แทนที่ได้ รับหรือค้ างรับด้ วยมูลค่ายุติธรรม สิ่งตอบแทนอาจเป็ นสิทธิในข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
15.1 สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
15.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16.

ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณีท่ผี ้ ปู ระกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาที่จะ
ได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้ สมั ปทานหรือตามคําสั่งของผู้ให้ สมั ปทานสําหรับการให้ บริการ
ก่ อสร้ าง โดยปกติ ผู้ ให้ สัมปทานมีอาํ นาจที่จะใช้ ดุลยพิ นิจได้ เพียงเล็กน้ อยที่จะปฏิเสธการจ่ ายเงิ นเนื่องจาก
ข้ อตกลงย่อมมีผลใช้ บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้ รับเงินสดหากผู้ให้
สัมปทานรับประกันตามสัญญาที่จะจ่ายแก่ผ้ ปู ระกอบการ (1) ตามจํานวนที่ระบุไว้ หรือที่กาํ หนดได้ หรือ (2)
ตามส่วนต่าง (ถ้ ามี) ระหว่างจํานวนที่ได้ รับจากผู้ใช้ บริการสาธารณะกับจํานวนที่ระบุไว้ หรือที่กาํ หนดได้ แม้ ว่า
การจ่ายชําระจะขึ้นอยู่กับการที่ผ้ ปู ระกอบการจะสามารถดําเนินการให้ โครงสร้ างพื้นฐานเป็ นไปตามคุณภาพที่
ระบุไว้ หรือตามข้ อกําหนดทางด้ านประสิทธิภาพ
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17.

ผู้ประกอบการจะรับรู้สิน ทรัพย์ไม่ มีตัวตนในกรณีท่ีผ้ ูประกอบการได้ รับสิทธิ (ใบอนุ ญาต) ในการเรียกเก็บ
ค่ า บริ ก ารจากผู้ ใช้ บริ ก ารสาธารณะ สิ ท ธิใ นการเรี ยกเก็บค่ า บริ การจากผู้ใ ช้ บริ การสาธารณะไม่ ใช่ สิ ท ธิ อั น
ปราศจากเงื่อนไขที่จะได้ รับเงินสดเนื่องจากจํานวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับจํานวนการใช้ บริการของสาธารณชน

18.

ในกรณีท่ผี ้ ปู ระกอบการได้ รับชําระค่าบริการสําหรับการก่อสร้ างบางส่วนเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินและบางส่ วน
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องบันทึกแต่ ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ูประกอบการ
ได้ รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับสําหรับทั้งสององค์ประกอบต้ องรับรู้มูลค่ าเริ่มแรกด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหรือค้ างรับ
ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ใู ห้ สัมปทานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการจะถูกกําหนดโดยอ้ างอิงตามเงื่อนไขของสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)

19.

การดําเนินการให้บริการ
20. ผู้ประกอบการต้ องบันทึกรายได้ และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการให้ บริการ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
ภาระผูกพันตามสัญญาในการปรับปรุ งซ่ อมแซมให้โครงสร้างพื้ นฐานอยู่ ในสภาพที่สามารถให้บริ การได้
ตามทีก่ ําหนดไว้
21.

ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่จะต้ อง
(1) บํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐาน ให้ อยู่ในสภาพที่สามารถให้ บริการได้ ตามที่กาํ หนดไว้ หรือ
(2) ปรับปรุงซ่ อมแซมให้ โครงสร้ างพื้นฐานอยู่ในสภาพที่ระบุไว้ ก่ อนที่จะส่ งมอบให้ กับผู้ให้ สัมปทานเมื่อ
สิ้นสุดข้ อตกลงในการให้ บริการ
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้ างพื้นฐาน ยกเว้ นส่วนที่เป็ นการปรับปรุง
เพื่อยกระดับ(ดูย่อหน้ าที่ 14) ต้ องรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37(ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ด้ วยจํานวนประมาณการที่ดีทส่ี ุดของรายจ่าย
ที่ต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึ้ นของผูป้ ระกอบการ

22.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม กําหนดให้ ต้ นทุนการกู้ยืมทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ข้ อตกลงต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดบัญชีท่คี ่าใช้ จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ปู ระกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่
จะได้ รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่ าว ต้ นทุ น
การกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องรับรู้เป็ นต้ นทุ นตลอดระยะเวลาของการก่ อสร้ างตาม มาตรฐานการบัญชี
ดังกล่าว

สินทรัพย์ทางการเงิน
23.

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 16 และ 18 ให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
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การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
24.

ผู้ประกอบการต้ องรับรู้จาํ นวนเงินที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานหรือจํานวนเงินที่ได้ รับตามคําสั่งของผู้ให้ สัมปทาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยรับรู้
ดังนี้
24.1 รับรู้โดยใช้ ราคาทุนตัดจําหน่าย หรือ
24.2 วัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

25.

ในกรณีท่รี ับรู้จาํ นวนเงินที่ได้ รับจากผู้ให้ สัมปทาน โดยใช้ ราคาทุนตัดจําหน่าย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง การรั บรู้และการวัดมู ลค่ าเครื่องมือ ทางการเงิ น (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) กําหนดให้ คาํ นวณ
ดอกเบี้ยโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงในการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
26. การรั บรู้ สิ น ทรั พย์ ไ ม่ มี ตั วตน ตามย่ อ หน้ า ที่ 17 และ 18 ให้ ถื อ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกจากนี้ ย่อหน้ าที่ 45-47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
ได้ ให้ แนวทางในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท่ไี ม่ เป็ นตัวเงิน หรือ
การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท้งั ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินรวมกัน
สิง่ ทีผ่ ูใ้ ห้สมั ปทานจัดหาให้แก่ผูป้ ระกอบการ
27.

ตามย่อหน้ าที่ 11 โครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ใู ห้ สัมปทานให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถเข้ าถึงโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อตกลงในการให้ บริการจะไม่รับรู้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ให้ สัมปทาน
อาจจัดหาสินทรัพย์อ่นื ใดให้ กับผู้ประกอบการเพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถเก็บไว้ หรือจัดการให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการของผู้ประกอบการ ในกรณีท่สี ินทรัพย์ ดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่งตอบแทนที่ผ้ ู ให้ สัมปทานค้ างชําระ
สําหรับบริการ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจาก
รัฐบาล สินทรัพย์ดังกล่าวต้ องรับรู้เป็ นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการซึ่งวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ ายุติธรรม และ
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้หนี้สินที่เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ยังมิได้ ชาํ ระที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
28.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถอื ปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนําการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ มาถื อปฏิบัติก่อ นวัน ที่มีผ ลบัง คับใช้ หากกิจการนําการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
28 ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งยังไม่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการนําการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ กิจการเปิ ดเผยวิธีปฏิบัติท่กี ิจการใช้ อยู่ตาม
ย่อหน้ า 23 ถึง 25 ให้ ชัดเจน
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การปฏิบตั ิในช่ วงเปลีย่ นแปลง
29.

ขึ้นอยู่กับย่อหน้ าที่ 30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้ อผิดพลาด โดยกิจการต้ องใช้
วิธีปรับย้ อนหลัง

30.

ในกรณีท่ผี ้ ปู ระกอบการไม่สามารถนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
นับตั้งแต่งวดล่าสุดที่นาํ เสนอ สําหรับข้ อตกลงการให้ บริการใด ผู้ประกอบการต้ องปฏิบัติตามทุกข้ อดังต่อไปนี้
30.1 รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่มีอยู่นับตั้งแต่ วันเริ่มต้ นของงบการเงินงวดล่ าสุดที่
นําเสนอ
30.2 ใช้ มู ลค่ าตามบั ญชี ท่ีมีอ ยู่ก่อ นของสิ นทรัพย์ ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่ มีตั วตน (ไม่ ว่าเดิมจะถู กจั ด
ประเภทเป็ นประเภทใดก็ตาม) เป็ นมูลค่าตามบัญชี ณ วันนั้น
30.3 ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ณ วันที่รับรู้ แต่ หากไม่ สามารถ
ปฏิบัติได้ กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่า ณ วันเริ่มต้ นของงวดบัญชีปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอบเขต (ย่อหน้าที่ 5)
ก1
ย่อหน้ าที่ 5 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ระบุว่าโครงสร้ างพื้นฐานที่อยู่ในขอบเขต
ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
ก1.1 ผู้ให้ สัมปทานควบคุมหรือกํากับดูแลโครงสร้ างพื้นฐานประเภทบริการที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องจัดให้ มีพร้ อม
โครงสร้ างพื้นฐาน ใครคือผู้ได้ รับบริการ และราคาการให้ บริการ และ
ก1.2 ผู้ให้ สัมปทานควบคุม ส่ วนได้ เ สียคงเหลือ ที่มี นัยสําคัญในโครงสร้ างพื้ นฐานเมื่อสิ้ นสุด ระยะเวลาของ
ข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับประโยชน์ หรือวิธีอ่นื ใด
ก2

การควบคุมหรือการกํากับดูแลบริการตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 สามารถทําได้ ในรูปของสัญญาหรือวิธีอ่นื ใด
(เช่ น ผ่านทางหน่วยงานที่กาํ กับดูแล) รวมทั้งสถานการณ์ท่ผี ้ ใู ห้ สัมปทานซื้อผลผลิตทั้งหมด และสถานการณ์ท่ี
ผู้อ่นื ซื้อผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน ในการปรับใช้ เงื่อนไขนี้ ผู้ให้ สัมปทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องถู ก
นํามาพิจารณาร่วมกัน หากผู้ให้ สัมปทานเป็ นหน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่วยงานที่
กํากับดูแลซึ่งดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้ องถูกนํามาพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้ องกับผู้ให้ สัมปทานตาม
ความมุ่งหมายของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ก3

ตามความมุ่งหมายของเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 ผู้ให้ สัมปทานไม่จาํ เป็ นจะต้ องมีการควบคุมในด้ านราคาอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นการเพียงพอที่ราคาจะถูกกํากับดูแล โดยผู้ไห้ สัมปทาน โดยสัญญา หรือหน่ วยงานที่กาํ กับดูแล
ตัวอย่างเช่ น กลไกการกําหนดเพดานราคา อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะต้ องนํามาถือปฏิบัติกับเนื้อหาสาระ
ของข้ อตกลง สําหรับลักษณะของข้ อตกลงที่ไม่เป็ นเนื้อหาสาระ เช่ น การมีเพดานราคาสําหรับเหตุการณ์ท่ยี ากยิ่ง
ที่จะเกิด ไม่ต้องนํามารวมพิจารณา ในทางตรงกันข้ าม หากเนื้อหาของสัญญาให้ อิสระกับผู้ประกอบการในการ
กําหนดราคา แต่กาํ ไรส่วนเกินทีเ่ กิดขึ้นจะต้ องนําส่งให้ กบั ผู้ให้ สมั ปทาน ทําให้ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูก
กําหนดเพดานสูงสุดไว้ จึงถือได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา

ก4

ตามความมุ่งหมายของเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.2 การควบคุมของผู้ให้ สัมปทานในส่ วนได้ เสียคงเหลือที่สาํ คัญ
ต้ องเป็ นการควบคุมทั้งในการจํากัดความสามารถของผู้ประกอบการในทางปฏิบัติในการนําโครงสร้ างพื้นฐานไป
ขายหรือการนําโครงสร้ างพื้นฐานไปเป็ นหลักประกัน และการให้ สิทธิแก่ผ้ ใู ห้ สมั ปทานในการใช้ โครงสร้ างพื้นฐาน
นั้นอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของข้ อตกลง ส่วนได้ เสียคงเหลือในโครงสร้ างพื้นฐาน คือ โครงสร้ างพื้นฐานมูลค่า ณ
ปัจจุบันโดยประมาณของโครงสร้ างพื้นฐานในสภาพที่คาดว่าจะเป็ นเมื่อสิ้นสุดข้ อตกลง

ก5

การควบคุมต้ องแยกออกจากการบริหารจัดการ หากผู้ให้ สัมปทานยังคงมีท้ งั ระดับการควบคุมตามย่ อหน้ าที่ 5.1
และส่ วนได้ เสี ยคงเหลื อที่ส ําคั ญในโครงสร้ างพื้นฐาน ผู้ ประกอบการถือว่ าเป็ นเพี ยงผู้บริ หารจั ดการโครงสร้ าง
พื้นฐานในฐานะตัวแทนของผู้ให้ สัมปทาน ถึงแม้ ว่าในหลายๆ กรณีผ้ ปู ระกอบการอาจมีอิสระในการบริหารจัดการ
อย่างกว้ างขวาง

ก6

เงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ก1.1 ร่วมกับย่อหน้ าที่ ก1.2 กําหนดว่า เมื่อโครงสร้ างพื้นฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแทนใดๆ
ตามที่กาํ หนดไว้ (ดูย่อหน้ าที่ 21) อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ให้ สัมปทานตลอดช่ วงอายุการให้ ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่ น ถ้ าผู้ประกอบการต้ องเปลี่ยนแทนบางส่ วนขององค์ประกอบของโครงสร้ างพื้นฐานใน
ระหว่ า งช่ วงเวลาของข้ อตกลง (เช่ น ผิวหน้ าของถนน หรือหลัง คาของอาคาร) องค์ประกอบของโครงสร้ า ง
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พื้นฐานนั้นจะต้ องถูกพิจาณาโดยรวมเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้ างพื้นฐานทั้งหมดซึ่งรวมถึง
ส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนถือได้ ว่าเข้ าเงื่อนไขย่อหน้ าที่ ก1.2 หากผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่สาํ คัญ
ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนในครั้งสุดท้ าย
ก7

ในบางครั้งการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานจะถูกกํากับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 5.1 และบางส่ วน
ไม่ได้ ถูกกํากับดูแล อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ ในหลายรูปแบบ
ก7.1 โครงสร้ างพื้นฐานใดที่โดยลักษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ และสามารถดําเนินงานได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามคํานิยามของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่ อให้ เกิดเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ โครงสร้ างพื้นฐานนั้นต้ องถูกวิเคราะห์ แยก
ต่างหาก ถ้ าโครงสร้ างพื้นฐานในส่วนนั้นถูกนําไปใช้ ในส่วนที่ไม่ได้ ถูกกํากับดูแล ตัวอย่างเช่ น โรงพยาบาล
ได้ จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารโรงพยาบาลเป็ นส่วนของเอกชน โดยผู้ให้ สัมปทานจะใช้ ส่วนที่เหลือของ
อาคารในการให้ บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ สาธารณะ
ก7.2 เมื่ อกิ จกรรมหรือ บริ การเสริ มทั้งหมด เช่ น ร้ า นค้ าในโรงพยาบาล เป็ น ส่ วนที่ไม่ ได้ ถูก กํา กับดูแลการ
ทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมจะต้ องทําเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว เนื่องจากในกรณีทผ่ี ้ ใู ห้ สัมปทาน
ควบคุมการให้ บริการตามวิธีการทีอ่ ธิบายในย่อหน้ าที่ 5 กิจกรรมหรือบริการเสริมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อ
การควบคุมโครงสร้ างพื้นฐานของผู้ให้ สัมปทาน

ก8

ผู้ประกอบการอาจมีสิทธิในการใช้ โครงสร้ างพื้นฐานส่วนที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่
ก7.1 หรือมีส่งิ อํานวยความสะดวกที่ใช้ ในการให้ บริการเสริมที่ไม่ ได้ ถูกกํากับดูแลตามที่อธิบายในย่ อหน้ าที่
ก7.2 ในกรณีดังกล่าว เนื้อหาสาระของรายการอาจเป็ นลักษณะของการที่ผ้ ูให้ สัมปทานให้ ผ้ ูประกอบการเช่ า
ถ้ ารายการมีลักษณะเป็ นการเช่ า รายการดังกล่ าวต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สัญญาเช่ า
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ข้อมู ลเพิม่ เติม 1
แม่บทการบัญชีสําหรับข้อตกลงบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ข้ อมูลเพิ่มเติมแนบท้ ายนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลง
สัมปทานบริการ

แผนผังสรุปวิธีการบัญชีสาํ หรับข้ อตกลงสัมปทานบริการ ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ผู้ให้ สัมปทานควบคุมหรือกํากับดูแลการให้ บริการ
ที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องดําเนินการจากโครงสร้ างพื้นฐาน
กลุ่มผู้ที่ได้ รับบริการและราคาการให้ บริการหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ผู้ให้ สัมปทานควบคุมส่วนได้ เสียคงเหลือที่สาํ คัญในโครงสร้ างพื้นฐาน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้ อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็ นเจ้ าของ การได้ รับ
ประโยชน์ หรือวิธีอื่นใด หรือโครงสร้ างพื้นฐานถูกนํามาใช้ ภายใต้
ข้ อตกลงตลอดอายุการให้ ประโยชน์หรือไม่
ใช่
เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานที่ผ้ ปู ระกอบการก่อสร้ าง
หรือได้ มาจากบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ของ
ข้ อตกลงในการให้ บริการหรือไม่

ไม่ใช่

นอกขอบเขตของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 ดูข้อมูลเพิ่มเติม 2
ไม่ใช่

ไม่ใช่

เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ วซึ่งผู้ให้ สัมปทานให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงในการให้ บริการหรือไม่
ใช่

ใช่
อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ผู้ประกอบการต้ องไม่รับรู้ โครงสร้ างพื้นฐานเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์เช่า

ผู้ประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้ รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นจากหรือตามคําสั่งของผู้ให้
สัมปทานตามย่อหน้ าที่ 16 หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน
ในกรณีที่มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับเงินสดหรือ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นตามที่อธิบายในย่อ
หน้ าที่ 16

ผู้ประกอบการมีสิทธิตาม
สัญญาในการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้ บริการ
สาธารณะตามย่อหน้ าที่
17 หรือไม่

ไม่ใช่

นอกขอบเขตของ
การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่
12 ดูย่อหน้ าที่ 27

ใช่
ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกรณีที่มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายในย่อ
หน้ าที่ 17
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ข้อมู ลเพิม่ เติม 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ าํ มาใช้ปฏิบตั ิกบั แต่ ละประเภทของข้อตกลงบริการ ระหว่ างภาครัฐ
กับเอกชน
ข้ อมูลเพิ่มเติมแนบท้ ายนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลง
สัมปทานบริการ
ตารางนี้แสดงให้ เห็นถึงตัวอย่างประเภทของข้ อตกลงที่ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการให้ บริการของภาครัฐและอ้ างถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องที่นาํ มาใช้ ปฏิบัติกับแต่ละประเภทของข้ อตกลง ประเภทของข้ อตกลงที่ระบุ
อยู่ในตารางมิได้ ครอบคลุมข้ อตกลงทุกประเภท จุดมุ่งหมายของตารางนี้เพื่อแสดงให้ เห็นถึงข้ อตกลงประเภทต่างๆ ทั้งนี้
มิใช่ เจตนาของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ท่จี ะแสดงถึงข้ อแตกต่ างที่ชัดเจนของข้ อกําหนดทาง
บัญชีสาํ หรับข้ อตกลงระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ประเภท
ตัวอย่างประเภทของ
ข้ อตกลง

ความเป็ นเจ้ าของใน
สินทรัพย์
การจ่ายลงทุน
ความเสีย่ งด้ าน
ปริมาณการใช้ บริการ
ระยะเวลา

ส่วนได้ เสียคงเหลือ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่
เกีย่ วข้ อง

ผูเ้ ช่า
เช่า (เช่น
ผู้ประกอบการ
เช่าสินทรัพย์
จากผู้ให้
สัมปทาน)

ผูใ้ ห้บริการ
สัญญาการ
ฟื้ นฟู
ให้ บริการ และ/ ดําเนินการ
หรือ การบํารุง
และโอน
รักษา (งานทีม่ ี
กรรมสิทธิ์
ลักษณะ เฉพาะ
เช่น การเก็บหนี้)

ก่อสร้ าง
ดําเนินการ
และโอน
กรรมสิทธิ์

เจ้าของ
การขายหุ้น 100%/
ก่อสร้ าง
เป็ นเจ้ าของ การแปรรูปธุรกิจ/
การเป็ นวิสาหกิจ
และ
ดําเนินการ

ผู้ให้ สมั ปทาน
ผู้ให้ สมั ปทาน

ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ และ/หรือ
ผู้ให้ สมั ปทาน
25 -30 ปี

ร่วมกัน

ผู้ให้ สมั ปทาน

8-20 ปี

1-5 ปี

TAS 17

ผู้ให้ สมั ปทาน
TAS 18
การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

ผู้ประกอบการ
ไม่จํากัด (หรือ
อาจมีระยะเวลา
จํากัดโดย
ใบอนุญาต)
ผู้ประกอบการ
TAS 16
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้จัดทําขึ้นแนบท้ายเท่านั้นและไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
ตัวอย่างที่ 1 : ผูใ้ ห้สมั ปทานให้สนิ ทรัพย์ทางการเงินแก่ผปู ้ ระกอบการ
เงือ่ นไขของข้อตกลง
1
เงื่อนไขของข้ อตกลงกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องสร้ างถนน โดยต้ องสร้ างให้ เสร็จภายใน 2 ปี และต้ องบํารุงรักษาและ
ดําเนินการให้ ถนนดั งกล่ าวให้ อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้ เ ป็ นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปี ที่ 3-10) นอกจากนี้
ข้ อตกลงยังกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีการปรับปรุงผิวถนนในสิ้นปี ที่ 8 การปรับปรุงผิวถนนเป็ นกิจกรรมทีก่ ่อให้ เกิด
รายได้ ทั้งนี้ ข้ อตกลงถือว่ าสิ้นสุด ณ สิ้น ปี ที่ 10 ผู้ประกอบการประมาณต้ นทุนทีค่ าดว่ าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดทัง้ หมดในข้ อตกลง ดังนี้
ตาราง 1.1 ต้นทุนตามสัญญา
ปี
บาท1
การให้ บริการก่อสร้ าง
1
500
2
500
การดําเนินการให้ บริการ (ต่อปี )
3–10
10
การปรับปรุงผิวถนน
8
100
2

เงื่อนไขของข้ อตกลงกําหนดให้ ผ้ ใู ห้ สมั ปทานต้ องจ่ ายเงินให้ แก่ผ้ ูประกอบการ 200 บาท ต่ อปี ในปี ที่ 3-10 เพื่ อทําให้
ถนนอยู่ในสภาพทีใ่ ช้ งานได้

3

สําหรับตัวอย่างนี้ สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้ หมดเกิดขึ้น ณ ตอนสิ้นปี
รายได้ตามสัญญา

4

ผู้ประกอบการรับรู้รายได้ และต้ น ทุน ตามสัญ ญาตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 11 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง2552) เรื่อง รายได้ สําหรับต้ นทุนของแต่ ละกิจกรรม ได้ แก่ การ
ก่อสร้ าง การดําเนิน งาน และการปรั บปรุง ผิว ถนน ต้ องรั บรู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายโดยอ้ า งอิง กับ ขั้น ความสําเร็จของกิจกรรม
ในขณะทีร่ ายได้ ตามสัญญาคือมูลค่ ายุติธรรมของจํานวนทีจ่ ะได้ รับจากผู้ให้ สัมปทานตามกิจกรรมทีท่ าํ ต้ องรับรู้ในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้ ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อตกลง ผู้ประกอบการมีภาระผูกพันต้ องปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปี ที่ 8 และในปี
ที่ 8 ผู้ประกอบการจะได้ รับเงินชดเชยจากผู้ให้ สมั ปทานสําหรับการปรับปรุงผิวถนน ดังนั้น มูลค่ าของภาระผูกพั นในการ
ปรับปรุงผิวถนนจึงมีมูลค่ าเป็ นศูนย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และรายได้ และค่ าใช้ จ่ายต้ องไม่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุ น
จนกว่าจะดําเนินการปรับปรุงผิวถนน

5

สิ่งตอบแทนทัง้ หมด (200 บาทต่อปี ในปี ที่ 3-8) สะท้อนให้ เห็นถึงมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริการ ดังนี้
ตาราง 1.2 มู ลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับ
มู ลค่ายุติธรรม
การให้ บริการก่อสร้ าง
ต้ นทุนประมาณการ
+
5%
การดําเนินการให้ บริการ
''
''
+
20%
การปรับปรุงผิวถนน
''
''
+
10%
อัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
ร้ อยละ 6.18 ต่อปี
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6

ตัวอย่างเช่น ในปี ที่ 1 ต้ นทุนค่ าก่อสร้ าง จํานวน 500 บาท รายได้ การก่อสร้ างคิดเป็ นจํานวนเงิน 525 บาท (ต้ นทุน
บวกส่วนเพิ่ม 5%) ดังนั้น กําไรจากการก่อสร้ างคิดเป็ นจํานวนเงิน 25 บาทและต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน

7

จํานวนเงินทีจ่ ะได้ รับจากผู้ให้ สมั ปทานจะวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ น แต่ กิจการจะวัด มูลค่ าโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุน ในกรณีทลี่ ูกหนี้วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ ายจะรับรู้เริ่มแรกด้ วยมูลค่ ายุติธรรม และวัดมูลค่ าภายหลังด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย ตัวอย่างเช่ น จํานวนเงินรับรู้เริ่มแรก บวกด้ วยดอกเบี้ยสะสม ซึ่งคํานวณด้ วยวิธีดอกเบี้ยทีแ่ ท้ จริง
หลังจากหักการจ่ ายชําระคืน

8

ในกรณีทกี่ ระแสเงินสดและมูลค่ ายุติธรรมยังคงเป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้ จริงคือ ร้ อยละ 6.18
ต่อปี และลูกหนี้ทตี่ ้ องรับรู้ ณ สิ้นปี ที่ 1-3 จะเป็ นดังนี้
ตาราง 1.3 การวัดมู ลค่าของลูกหนี้
บาท
จํานวนทีค่ รบกําหนดชําระจากการก่อสร้ างในปี ที่ 1
525
(ก)
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 1
525
ดอกเบี้ยทีแ่ ท้ จริงในปี ที่ 2 ของลูกหนี้ ณ สิ้นปี ที่ 1 (6.18% × 525 บาท)
32
จํานวนทีค่ รบกําหนดชําระจากการก่อสร้ างในปี ที่ 2
525
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 2
1,082
ดอกเบี้ยทีแ่ ท้ จริงในปี ที่ 3 ของลูกหนี้ ณ สิ้นปี ที่ 2 (6.18% × 1,082 บาท)
67
จํานวนทีค่ รบกําหนดชําระจากการดําเนินงานในปี ที่ 3 (10 บาท x (1 + 20%))
12
เงินทีไ่ ด้ รับในปี ที่ 3
(200)
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 3
961
(ก) ไม่มดี อกเบี้ยทีแ่ ท้จริงเกิดขึ้นในปี ที่ 1 เนื่องจาก สมมติว่ากระแสเงินสดเกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี
ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน

9

เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้ สมมติว่า ผู้ประกอบการจัดหาเงินทุ นทั้งหมดจากการกู้ ยืมและผลกําไรสะสม ซึ่ ง
ผู้ประกอบการต้ องจ่ ายดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 6.7 ต่ อปี ของยอดหนี้ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ ายุติธรรมยังคง
เป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ ตลอด
ช่วงเวลาของข้ อตกลง จะเป็ นดังนี้
ตาราง 1.4 กระแสเงินสด (หน่วย : บาท)

ปี ที่
1
2
เงินที่ได้ รับ
(ก)
ต้ นทุนตามสัญญา (500) (500)
ต้ นทุนการกู้ยมื (ข)
(34)
กระแสเงินสดรับ (500) (534)
(จ่าย) สุทธิ

3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
200 200 200 200 200 200 200 200 1,600
(10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180)
(69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342)
121 129 137 147 157 67 171 183
78

(ก) ตาราง 1.1
(ข) ยอดหนี้สนิ ต้ นงวด (ตาราง 1.6) x ร้ อยละ 6.7
ตาราง 1.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)
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ปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รายได้
525 525
12
12
12
12
12
122
12
ต้ นทุนตามสัญญา (500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10)
รายได้ ทางการเงิน(ก)
32
67
59
51
43
34
25
22
(ข)
ต้ นทุนการกู้ยมื
(34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19)
กําไรสุทธิ
25
23
2
3
14
5
(ก) จํานวนเงินทีจ่ ะได้ รับจากผู้ให้ สัมปทาน ณ ต้ นปี (ตาราง 1.6) xร้ อยละ 6.18
(ข) เงินสด/(หนี้สนิ ) (ตาราง 1.6) x ร้ อยละ 6.7

10
รวม
12
1,256
(10) (1,180)
11
344
(7) (342)
6
78

ตาราง 1.6 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)
สิ้ นปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เงินทีจ่ ะได้ รับจาก 525 1,082 961
832
695
550
396
343
177
(ก)
ผู้ให้ สมั ปทาน
เงินสด/หนี้สนิ (ข) (500) (1,034) (913) (784) (647) (500) (343) (276) (105)
78
สินทรัพย์สุทธิ
25
48
48
48
48
50
53
67
72
78
(ก) เงินทีจ่ ะได้ รับจากผู้ให้ สมั ปทาน ณ ต้ นปี บวกด้ วยรายได้ และรายได้ ทางการเงินทีร่ ับรู้ในระหว่างปี (ตาราง 1.5)
หักด้ วยเงินทีไ่ ด้ รับในระหว่างปี (ตาราง 1.4)
(ข) ยอดหนี้สนิ ณ ต้ นปี บวกด้ วยกระแสเงินสดสุทธิในระหว่างปี (ตาราง 1.4)
10

ตัวอย่างนี้เป็ นเพี ยงหนึ่งในรูปแบบข้ อตกลงประเภทต่ างๆ โดยแสดงให้ เห็นถึงวิธีปฏิบั ติทางบัญชีสาํ หรับลักษณะของ
รายการซึ่งพบได้ ทว่ั ไปในทางปฏิบัติ เพื่อให้ ตัวอย่างนี้มีความชัดเจนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ จึงสมมติให้ ข้อตกลงมีระยะเวลา
เพียง 10 ปี และเงินทีผ่ ้ ูประกอบการได้ รับในแต่ ละปี มีจํานวนคงทีต่ ลอดอายุของข้ อตกลง ในทางปฏิบัติข้อตกลงอาจมี
ระยะเวลานานกว่าและรายได้ ในแต่ละปี อาจเพิ่ มขึ้นตามระยะเวลา ในกรณีดังกล่ าว การเปลี่ยนแปลงในกําไรสุทธิจากปี
หนึ่งสู่อกี ปี หนึ่งอาจจะมากขึ้น
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ตัวอย่ า งที่ 2: ผู ใ้ ห้ส มั ปทานให้สิน ทรัพย์ไม่ มี ตัวตนแก่ ผูป้ ระกอบการ (ใบอนุ ญ าตในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนีย มจาก
ผูใ้ ช้บริการ)
เงือ่ นไขของข้อตกลง
11
เงื่อนไขของข้ อตกลงในการให้ บริการกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องสร้ างถนน โดยต้ องสร้ างให้ เสร็จภายใน 2 ปี และต้ อง
บํารุงรักษาและดําเนินการให้ ถนนดังกล่าวให้ อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ เป็ นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปี ที่ 3-10)
นอกจากนี้ ข้ อตกลงยังกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีการปรับปรุงผิวถนน หากผิวถนนเดิมเสื่อมสภาพอยู่ในสภาพทีต่ ่ าํ
กว่ามาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ ผู้ประกอบการคาดว่ าจะต้ องมีการปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปี ที่ 8 ข้ อตกลงในการให้ บริการถือ
ว่ าสิ้น สุด ณ สิ้น ปี ที่ 10 ผู้ป ระกอบการประมาณต้ นทุ น ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบั ติต ามข้ อกําหนดทั้ง หมดของ
ข้ อตกลง ดังนี้
ตาราง 2.1 ต้นทุนตามสัญญา
การให้ บริการก่อสร้ าง
การดําเนินการให้ บริการ (ต่อปี )
การปรับปรุงผิวถนน

ปี
1
2
3–10
8

บาท
500
500
10
100

12

เงื่อนไขของข้ อตกลงอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการเก็บค่ าผ่ านทางจากผู้ใช้ ถนนสายนี้ได้ ผู้ประกอบการประมาณการจํานวน
รถทีใ่ ช้ บริการด้ วยจํานวนคงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา และคาดการณ์ว่าจะได้ รับค่าผ่านทาง 200 บาทต่อปี ในปี ที่ 3-10

13

สําหรับตัวอย่างนี้ สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้ หมดเกิดขึ้น ณ ตอนสิ้นปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

ผู้ประกอบการให้ บริการก่อสร้ างแก่ผ้ ใู ห้ สมั ปทานเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งก็คือ สิทธิในการเก็บค่ าผ่ านทาง
จากผู้ใช้ ถนนในปี ที่ 3-10 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่
มีตัวตนด้ วยราคาทุน (คือ มูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีโ่ อนไปเพื่ อให้ ได้ รับสินทรัพย์) เป็ นมูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนทีไ่ ด้ รับหรือค้ างรับสําหรับการให้ บริการก่อสร้ างทีไ่ ด้ ส่งมอบแล้ ว
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ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ าง สินทรัพย์ของผู้ประกอบการ (ยอดสะสมของสิทธิทจี่ ะได้ รับสิ่งตอบแทนในการให้ บริการ
ก่อสร้ าง) ต้ องจั ดประเภทเป็ นสินทรัพ ย์ไ ม่มีตัว ตน (ใบอนุ ญ าตในการเรี ยกเก็บค่ าบริการจากผู้ใ ช้ บ ริการโครงสร้ าง
พื้นฐาน) ผู้ประกอบการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับเท่ากับประมาณการต้ นทุนค่ าก่อสร้ างบวกกําไรส่วน
เพิ่ มร้ อยละ 5 ซึ่ ง ผู้ ประกอบการพิ จารณาว่ าใกล้ เ คียงกับ อัต ราผลตอบแทนที่ผ้ ู มีส่ วนร่ ว มในตลาดจะได้ รับ จากการ
ให้ บริการก่อสร้ าง รวมถึงการรับความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้ องกับต้ นทุนการก่อสร้ าง โดยคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับต้ นทุนค่ า
ก่อสร้ างแล้ ว นอกจากนี้ สมมติว่า ผู้ประกอบการรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมทีเ่ กิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาก่อสร้ างตามข้ อตกลงเป็ น
ราคาทุ น ของสิน ทรั พย์ ตามทีก่ ําหนดไว้ ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 23 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อง ต้ น ทุน การกู้ ยืม
โดยประมาณการต้ นทุนการกู้ยมื ในอัตราร้ อยละ 6.7
ตาราง 2.2 การวัดมู ลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 1(500 บาท × (1 + 5%))
ต้ นทุนการกู้ยมื ทีร่ วมเป็ นราคาต้ นทุน (ตาราง 2.4)
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 2 (500 บาท × (1 + 5%))
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ้ นปี ที่ 2

บาท
525
34
525
1,084

17
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน ผู้ประกอบการต้ องตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ไม่มตี ัวตนตลอดระยะเวลาทีผ่ ้ ปู ระกอบการคาดว่าสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนนั้นพร้ อมทีจ่ ะให้ ประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการได้ ซึ่งก็
คือในปี ที่ 3-10 ผู้ประกอบการได้ ปันส่วนค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (1,084 บาท) โดยใช้ วิธเี ส้ นตรง ดังนั้น
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี เท่ากับ 135 บาท (1,084 บาท/ 8 ปี )

ต้นทุนและรายได้ค่าก่อสร้าง
17

ผู้ประกอบการต้ องรับรู้รายได้ และต้ นทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้ าง คือ
วิธอี ้ างอิงกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง ผู้ประกอบการต้ องวัดมูลค่ารายได้ ค่าก่อสร้ างด้ วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทนทีไ่ ด้ รับหรือทีค่ ้ างรับ ด้ วยเหตุน้ ี ในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ผู้ประกอบการต้ องรับรู้ต้นทุนค่ าก่อสร้ าง 500 บาท รายได้ ค่า
ก่อสร้ าง 525 บาท และแสดงกําไรจากการก่อสร้ าง 25 บาทในกําไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าผ่านทาง
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ผู้ใช้ ถนนต้ องจ่ายค่าบริการสาธารณะในเวลาเดียวกันกับทีไ่ ด้ รับบริการ นั่นคือ เมือ่ ใช้ ถนน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้ องรับรู้
รายได้ ค่าผ่านทางเมือ่ มีการเก็บเงินค่าผ่ านทาง
ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนน

19

ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนนเกิดขึ้นจากผลของการใช้ ถนนในช่วงเวลาทีด่ าํ เนินการ ผู้ประกอบการต้ องรับรู้และวัด
มูล ค่ า ภาระผูกพั นดั ง กล่ าว ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สิน ทีอ่ าจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น ด้ วยประมาณการทีด่ ีทสี่ ุดของรายจ่ ายทีต่ ้ องนําไปจ่ ายชําระภาระผูกพั นในปั จจุ บัน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

20

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้ สมมติว่า เงื่อนไขของภาระผูกพั นตามสัญญาของผู้ประกอบการเป็ นประมาณการที่
ดีทสี่ ดุ ของรายจ่ายทีต่ ้ องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพัน ณ วันใดวันหนึ่ง โดย คํานวณตามสัดส่วนของจํานวนรถทีใ่ ช้ บริการ
ถนนจนถึงวันนั้น และเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 17 บาท (มูลค่าทีค่ ิดลดเป็ นมูลค่ าปั จจุ บัน) ในแต่ ละปี ผู้ประกอบการคิด
ลดประมาณการหนี้สินให้ เป็ นมูลค่ าปั จจุ บันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น จํานวนเงินทีต่ ้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในแต่ละปี เป็ นดังนี้
ตาราง 2.3 ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนน (หน่วย:บาท)
ปี
ภาระผูกพันทีเ่ กิดขึ้นในปี ที่
(17 บาทอัตราคิดลดร้ อยละ 6)
การเพิ่มขึ้นในประมาณการหนี้สนิ ของปี ก่อน
ซึ่งเกิดจากมูลค่าของเงินตามเวลา
ค่าใช้ จ่ายรวมทีร่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

รวม
87

0

1

1

2

4

5

13

12

14

15

17

20

22

100
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ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน
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เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงตั ว อย่ า งนี้ สมมติ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจั ดหาเงิ น ทุ น จากการกู้ ยืมและผลกํา ไรสะสม ซึ่ ง
ผู้ประกอบการต้ องจ่ ายดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 6.7 ต่ อปี ของยอดหนี้ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ ายุติธรรม
ยังคงเป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ
ตลอดระยะเวลาของข้ อตกลง เป็ นดังนี้
ตาราง 2.4 กระแสเงินสด (หน่วย: บาท)

ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เงินทีไ่ ด้ รับ
200 200 200 200 200 200 200 200 1,600
(ก)
ต้ นทุนตามสัญญา (500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180)
ต้ นทุนการกู้ยมื (ข)
- (34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342)
กระแสเงินสดรับ (500) (534) 121 129 137 147 157 67 171 183
78
(จ่าย) สุทธิ
(ก) ตาราง 2.1
(ข) ยอดหนี้สนิ ต้ นงวด (ตาราง 2.6) × ร้ อยละ 6.7

ตาราง 2.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)
ปี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
รายได้
525 525 200 200
200 200 200 200 200 200 2,650
ค่าตัดจําหน่าย
(135) (135) (136) (136) (136) (136) (135) (135) (1,084)
ค่าปรับปรุงผิวถนน
(12) (14)
(15) (17) (20) (22)
(100)
ต้ นทุนอืน่ ตาม
(500) (500) (10) (10)
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (1,080)
สัญญา
ต้ นทุนการกู้ยมื (ก)(ข)
(69) (61)
(53) (43) (33) (23) (19) (7) (308)
กําไรสุทธิ
25
25
(26) (20)
(14) (6)
1
9
36
48
78
(ก) ต้ นทุนการกู้ยมื ทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนสินทรัพย์
(ข) ตาราง 2.4

ตาราง 2.6 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: บาท)
สิ้ นปี ที่
1
2
3
4
5
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน 525 1,084 949 814 678
เงินสด/(หนี้สนิ )(ก) (500) (1,034) (913) (784) (647)
ภาระผูกพันในการ
(12) (26) (41)
ปรับปรุงผิวถนน
สินทรัพย์สุทธิ
25
50
24
4
(10)
(ก) ยอดหนี้สนิ ต้ นงวด บวกด้ วย กระแสเงินสดสุทธิในระหว่างปี

6
7
8
9
542 406 270 135
(500) (343) (276) (105)
(58) (78)
-

10
78
-

(16) (15)
(ตาราง 2.4)

78

(6)

30
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ตัวอย่างนี้เป็ นเพี ยงหนึ่งในรูปแบบข้ อตกลงประเภทต่ างๆ โดยแสดงให้ เห็นถึงวิธีปฏิบั ติทางบัญชีสาํ หรับลักษณะของ
รายการซึ่งพบได้ ทว่ั ไปในทางปฏิบัติ เพื่อให้ ตัวอย่างนี้มีความชัดเจนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ จึงสมมติให้ ข้อตกลงมีระยะเวลา
เพียง 10 ปี และเงินทีผ่ ้ ปู ระกอบการได้ รับในแต่ ละปี มีจํานวนคงทีต่ ลอดอายุของข้ อตกลง ในทางปฏิบัติข้อตกลงอาจมี
ระยะเวลานานกว่าและรายได้ ในแต่ละปี ปี อาจเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ในกรณีดังกล่ าว การเปลี่ยนแปลงในกําไรสุทธิจากปี
หนึ่งสู่อกี ปี หนึ่งอาจจะมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 3: ผูใ้ ห้สมั ปทานให้สนิ ทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแก่ผปู ้ ระกอบการ
เงือ่ นไขของข้อตกลง
23

เงื่อนไขของข้ อตกลงในการให้ บริการกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องสร้ างถนน โดยต้ องสร้ างให้ เสร็จภายใน 2 ปี และต้ อง
บํารุงรักษาและดําเนินการให้ ถนนดังกล่าวให้ อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ เป็ นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปี ที่ 3-10)
นอกจากนี้ ข้ อตกลงยังกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีการปรับปรุงผิวถนน หากผิวถนนเดิมเสื่อมสภาพตํ่ากว่ ามาตรฐาน
ทีก่ าํ หนดไว้ ผู้ประกอบการคาดว่ า จะต้ องมีการปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปี ที่ 8 ข้ อตกลงในการให้ บริการถือว่ าสิ้นสุด ณ
สิ้นปี ที่ 10 ผู้ประกอบการประมาณต้ นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในข้ อตกลง ดังนี้
ตาราง 3.1 ต้นทุนตามสัญญา
การให้ บริการก่อสร้ าง
การดําเนินการให้ บริการ (ต่อปี )
การปรับปรุงผิวถนน

ปี
1
2
3–10
8

บาท
500
500
10
100
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ผู้ประกอบการประมาณการสิ่งตอบแทนจากการให้ บริการก่อสร้ างเท่ากับต้ นทุนบวกส่วนเพิ่มร้ อยละ 5

25

เงื่อนไขของข้ อตกลงอนุ ญาตให้ ผ้ ู ประกอบการเก็บค่ าผ่ านทางจากผู้ใ ช้ ถนนสายนี้ ได้ นอกจากนี้ผ้ ูใ ห้ สัมปทานรั บประกัน
ค่าธรรมเนียมให้ กบั ผู้ประกอบการด้ วยจํานวนเงินขั้นตํ่า 700 บาทและดอกเบี้ยตามอัตราทีร่ ะบุไว้ คือ ร้ อยละ 6.18 เพื่ อให้
สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาของเงินทีไ่ ด้ รับ ผู้ประกอบการประมาณการจํานวนรถทีใ่ ช้ บริการด้ วยจํานวนคงทีต่ ลอดอายุ
สัญญา และจะได้ รับค่าผ่านทาง 200 บาทต่อปี ในปี ที่ 3-10

26

สําหรับตัวอย่างนี้ สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้ หมดเกิดขึ้น ณ ตอนสิ้นปี
การแยกองค์ประกอบของข้อตกลง

27

สิทธิตามสัญญาทีจ่ ะได้ รับเงินสดจากผู้ให้ สมั ปทานจากการให้ บริการและสิทธิทจี่ ะเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ใช้ บริการ
สาธารณะต้ อ งแยกแสดงเป็ นสิ น ทรั พ ย์ 2 ประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง นั้ น ตามข้ อตกลงนี้
ผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องแยกองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับ เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ สินทรัพย์ทางการเงินซึ่ง
อ้ างอิงจากจํานวนเงินทีร่ ับประกัน และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนด้ วยจํานวนเงินทีเ่ หลือ

20

ตาราง 3.2 การแยกองค์ประกอบของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ของผูป้ ระกอบการ
ปี
การให้ บริการการก่อสร้ างในปี ที่ 1
(500 บาท × (1 + 5%))
การให้ บริการการก่อสร้ างในปี ที่ 2
(500 บาท × (1 + 5%))
ยอดรวมของการให้ บริการก่อสร้ าง

ยอดรวม

สินทรัพย์ทาง
การเงิน

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน

525

350

175

525
1,050
100%

350
700
67%(ก)

175
350
33%

รายได้ ทางการเงิน ด้ วยอัตราร้ อยละ 6.18 ของ
ยอดค้ างรับ (ตาราง 3.3)
22
22
ต้ นทุนการกู้ยมื ทีร่ วมเป็ นราคาทุน (ดอกเบี้ยจ่าย
ในปี ที่ 1 และ 2 x 33%) (ตาราง 3.7)
11
ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่
ผู้ประกอบการได้ รับ
1,083
722
(ก) สัดส่วนของจํานวนเงินทีผ่ ้ ใู ห้ สมั ปทานรับประกันเทียบกับการให้ บริการก่อสร้ าง

11
361

สินทรัพย์ทางการเงิน
28

จํานวนเงินทีจ่ ะได้ รับจากหรือตามคําสั่งของผู้ให้ สมั ปทานในการแลกเปลีย่ นกับการให้ บริการก่อสร้ างเป็ นไปตามคํานิยาม
ของลูกหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ลูกหนี้วัด
มูลค่าเริ่มแรกด้ วยมูลค่ ายุติธรรม การวัดมูลค่ าภายหลังวัดด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย คือ จํานวนทีร่ ับรู้เมื่อเริ่มแรกบวก
ด้ วยดอกเบี้ยสะสมของจํานวนเงินดังกล่าวหักด้ วยการจ่ายชําระหนี้

29

จากหลักการดังกล่าว ลูกหนี้ทรี่ ับรู้ ณ สิ้นปี ที่ 2 และ 3 จะเป็ นดังนี้
ตาราง 3.3 การวัดมู ลค่าของลูกหนี้
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 1 ทีป่ ั นส่วนให้ กบั สินทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 1
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 2 ทีป่ ั นส่วนให้ กบั สินทรัพย์ทางการเงิน
ดอกเบี้ยในปี ที่ 2 จากลูกหนี้ ณ สิ้นปี ที่ 1 (6.18% × 350 บาท)
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 2
ดอกเบี้ยในปี ที่ 3 จากลูกหนี้ ณ สิ้นปี ที2่ (6.18% × 722 บาท)
เงินทีไ่ ด้ รับในปี ที่ 3 (ตาราง 3.5)
ลูกหนี้ ณ สิ้ นปี ที่ 3

บาท
350
350
350
22
722
45
(117)
650
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
30

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนด้ วยราคาทุน ซึ่งก็คือ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับหรือค้ างรับ

31

ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ างของข้ อตกลง สินทรัพย์ของผู้ประกอบการ (ยอดสะสมของสิทธิทจี่ ะได้ รับในการให้ บริการ
ก่อสร้ าง) ต้ องจั ดประเภทเป็ นสิทธิที่จ ะได้ รับใบอนุ ญ าตในการเรียกเก็บ ค่ าบริการจากผู้ ใช้ บริ การโครงสร้ างพื้ นฐาน
ผู้ประกอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ ด้ รับหรือค้ างรับเท่ากับประมาณการต้ นทุนค่ าก่อสร้ างบวกกําไรส่วน
เพิ่ มร้ อยละ 5 ซึ่ ง ผู้ป ระกอบการเห็น ควรให้ ใ ช้ อัต ราทีส่ มํ่าเสมอ ซึ่ง เป็ นอัต ราทีก่ าํ หนดให้ เป็ นค่ าชดเชยสําหรับ การ
ให้ บริการก่อสร้ าง โดยคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับต้ นทุนค่ าก่อสร้ างแล้ ว สมมติว่า ผู้ประกอบการรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อสร้ างตามข้ อตกลงเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยมื โดยประมาณการต้ นทุนการกู้ยืมในอัตราร้ อยละ 6.7
ตาราง 3.4 การวัดมู ลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 1(500 บาท x (1 + 5%) × 33%)
ต้ นทุนการกู้ยมื (ดอกเบี้ยจ่ ายในปี ที่ 1 และ 2 × 33%) (ตาราง 3.7)
การให้ บริการก่อสร้ างในปี ที่ 2 (500 บาท x (1 + 5%) × 33%)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ สิ้ นปี ที่ 2
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บาท
175
11
175
361

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน ผู้ประกอบการต้ องตัดจําหน่ ายสินทรัพย์
ไม่มตี ัวตนตลอดช่วงเวลาทีผ่ ้ ปู ระกอบการคาดว่าสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนนั้นพร้ อมทีจ่ ะให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูประกอบการได้ ซึ่งก็
คือ ในปี ที่ 3-10 ผู้ประกอบการได้ ปันส่วนค่ าตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (361 บาท ซึ่งรวมต้ นทุนการกู้ยืม)
โดยใช้ วิธเี ส้ นตรง ดังนั้น ค่าตัดจําหน่ายประจําปี เท่ากับ 45 บาท (361 บาท/8 ปี )
รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้าง
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ผู้ป ระกอบการให้ บ ริ การก่อสร้ า งแก่ ผ้ ู ให้ สัมปทานเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ สิน ทรัพ ย์ทางการเงิ น และสิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัว ตน
ภายใต้ รูป แบบสิน ทรั พ ย์ทางการเงิ น และรูป แบบสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตั ว ตน ผู้ ป ระกอบการต้ องรั บ รู้รายได้ และต้ น ทุ น ค่ า
ก่อสร้ างอ้ างอิงกับขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้ าง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญา
ก่อสร้ าง โดยวัดมูลค่ารายได้ ตามสัญญาด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีค่ ้ างรับ ดังนั้น ในแต่ ละปี ของปี ที่ 1 และ 2
ต้ องรับรู้ต้นทุนค่ าก่อสร้ าง 500 บาท และรายได้ ค่าก่อสร้ าง 525 บาท (ต้ นทุนบวกส่วนเพิ่ มร้ อยละ 5) ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายได้ค่าผ่านทาง
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ผู้ใช้ ถนนต้ องจ่ายค่าบริการสาธารณะในเวลาเดียวกันกับทีไ่ ด้ รับบริการ นั่นคือเมื่อใช้ ถนน ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อตกลง
ผู้ ป ระกอบการต้ องปั น ส่ ว นกระแสเงิ น สดให้ กับ สิ น ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตนตามสัด ส่ ว น ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการต้ องปั นส่วนเงินทีไ่ ด้ รับจากค่ าผ่ านทางให้ กับการจ่ ายชําระคืนของสินทรัพย์ทางการเงินและรายได้ ทเี่ กิด
จากสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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ตาราง 3.5 การปั นส่วนเงินที่ได้รบั จากค่าผ่านทาง
ปี
เงินทีผ่ ้ ใู ห้ สมั ปทานรับประกันว่าจะได้ รับ
รายได้ ทางการเงิน (ตาราง 3.8)
รวม
เงินสดทีป่ ั นส่วนให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินในแต่ละปี (937 บาท/8 ปี )
เงินรับทีป่ ั นส่วนให้ สนิ ทรัพย์ไม่มตี ัวตน (200 บาท x 8 ปี - 937 บาท)
เงินรับประจําปี จากสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (663 บาท/8 ปี )

บาท
700
237
937
117
663
83

ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนน
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ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนนเกิดขึ้นจากผลของการใช้ ถนนในช่วงเวลาทีด่ าํ เนินการ ผู้ประกอบการต้ องรับรู้และวัด
มูลค่าภาระผูกพันดังกล่าว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น ด้ วยประมาณการทีด่ ีทสี่ ุดของรายจ่ ายทีต่ ้ องนําไปจ่ ายชําระภาระผูกพั นในปั จจุ บัน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้ สมมติว่า เงื่อนไขของภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ประกอบการเป็ นประมาณการทีด่ ี
ทีส่ ดุ ของรายจ่ายทีต่ ้ องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปั จจุบัน ณ วันใดวันหนึ่ง โดยคํานวณขึ้นตามสัดส่วนจํานวนรถของทีใ่ ช้
บริการถนนจนถึง ณ วันนั้น และเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 17 บาท ในแต่ละปี ผู้ประกอบการคิดลดประมาณการหนี้สินให้
เป็ นมูลค่าปั จจุบันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น จํานวนเงินทีต่ ้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในแต่ละปี เป็ นดังนี้
ตาราง 3.6 ภาระผูกพันในการปรับปรุงผิวถนน(หน่วย: บาท)
ปี
ภาระผูกพันทีเ่ กิดขึ้นในปี ที่
(17 บาทอัตราคิดลด 6%)
การเพิ่มขึ้นในประมาณการหนี้สนิ ของปี
ก่อนซึ่งเกิดจากมูลค่าของเงินตามเวลา
ค่าใช้ จ่ายรวมทีร่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

รวม
87

0

1

1

2

4

5

13

12

14

15

17

20

22

100

ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน
37

เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงตั ว อย่ า งนี้ สมมติ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจั ดหาเงิ น ทุ น จากการกู้ ยืมและผลกํา ไรสะสม ซึ่ ง
ผู้ประกอบการต้ องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราทีร่ ้ อยละ 6.7 ต่ อปี ของยอดหนี้ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ ายุติธรรม
ยังคงเป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ
ตลอดช่วงเวลาของข้ อตกลง เป็ นดังนี้
ตาราง 3.7 กระแสเงินสด (หน่วย: บาท)
ปี
1
2
3
4
เงินทีไ่ ด้ รับ
ต้ นทุนตาม
สัญญา(ก)
ต้ นทุนการ
กู้ยืม(ข)

5

6

7

8

9

10

รวม

- 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600
(500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180)
-

(34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7)

(342)

23

กระแสเงินสด (500) (534) 121 129 137
รับ (จ่าย) สุทธิ
(ก) ตาราง 3.1
(ข) ยอดหนี้สนิ ต้ นงวด (ตาราง 3.9) × ร้ อยละ 6.7

147

157

67

171

183

5

6

7

8

9

78

ตาราง 3.8งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)
ปี

1

2

3

4

รายได้ ค่าก่อสร้ าง
525 525
รายได้ จากสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
83
83 83
(ก)
รายได้ ทางการเงิน
22
45
40 35
ค่าตัดจําหน่าย
(45) (45) (45)
ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงผิว
(12) (14) (15)
ถนน
ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
(500) (500)
(ข)
ต้ นทุนอืน่ ตามสัญญา
(10) (10) (10)
(ค)
ต้ นทุนการกู้ยมื (ตาราง 3.7)
(23) (69) (61) (53)
กําไรสุทธิ
25
24 (8) (7) (5)

10

83 83 83 83 83
30 25 19 13
7
(45) (45) (45) (45) (46)
(17) (20) (22) -

รวม
1,050
663
237
(361)
(100)

(1,000)
(10) (10) (10) (10) (10) (80)
(43) (33) (23) (19) (7) (331)
(2)
0
2 22 27 78

(ก) ดอกเบี้ยของลูกหนี้
(ข) ตาราง 3.1
(ค) ในปี ที่ 2 ต้ นทุนการกู้ยืม แสดงด้ วยจํานวนสุทธิของจํานวนทีร่ บั รู้เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตาราง 3.4)
ตาราง 3.9 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:บาท)
สิ้ นปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
ลูกหนี้
350
722
650 573 491 404 312
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 175
361
316 271 226 181 136
เงินสด/(หนี้สิน)(ก) (500) (1,034) (913) (784) (647) (500) (343)
ภาระผูกพันในการ
(12) (26) (41) (58) (78)
ปรับปรุงผิวถนน
สินทรัพย์สุทธิ
25
49
41
34
29
27
27
(ก) ยอดหนี้สนิ ต้ นงวด บวกด้ วย กระแสเงินสดสุทธิในปี (ตาราง 3.7)
38

8
9 10
214 110 91
46 (276) (105) 78
29

51

78

ตัวอย่างนี้เป็ นเพียงหนึ่งในรูปแบบข้ อตกลงประเภทต่างๆ โดยแสดงให้ เห็นถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับลักษณะ
ของรายการซึ่งพบได้ ท่วั ไปในทางปฏิบัติ เพื่อให้ ตัวอย่างนี้มีความชัดเจนเท่าที่จะเป็ นไปได้ จึงสมมติให้ ข้อตกลง
มีระยะเวลาเพียง 10 ปี และเงินที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับในแต่ ละปี มีจาํ นวนคงที่ตลอดอายุของข้ อตกลง ในทาง
ปฏิบัติ ข้อตกลงอาจมี ร ะยะเวลานานกว่ า และรายได้ รายปี อาจเพิ่ ม ขึ้ นตามระยะเวลา ในกรณีดั ง กล่ า ว การ
เปลี่ยนแปลงในกําไรสุทธิจากปี หนึ่งสู่อีกปี หนึ่งอาจจะมากขึ้น
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