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อา้งอิง 

 แม่บทการบัญชี  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองต้นทุนการกู้ยืม 

 มาตรฐานการบัญชี 107 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่

อาจเกิดข้ึน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ืองการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ กาํหนดในย่อหน้าที ่1 ถึง 30 และ

ภาคผนวก ก นอกจากนี้  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 ได้แนบท้ายด้วยข้อมูลเพ่ิมเติม และตัวอย่าง 
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ความเป็นมา 

1. ในหลาย ๆ ประเทศ ภาครัฐจะเป็นผู้ก่อสร้าง ดาํเนนิการ และบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการให้บริการ

สาธารณะโดยได้รับการจัดสรรเงนิจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างของโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการให้บริการ

สาธารณะ ได้แก่ ถนน สะพาน อุโมงค์ เรือนจาํ โรงพยาบาล สนามบิน โรงประปา แหล่งพลังงาน และเครือข่าย

โทรคมนาคม 

2. ในบางประเทศ รัฐบาลได้นาํสัญญาข้อตกลงในการให้บริการมาใช้เพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนา การจัดหาเงิน การดาํเนินการ และการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้าง โดยอาจมีโครงสร้าง

พ้ืนฐานอยู่ก่อนแล้ว หรืออาจก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในระหว่างช่วงเวลาของข้อตกลงบริการ ข้อตกลงที่อยู่

ภายใต้ขอบเขตการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่กิจการภาคเอกชน

(ผู้ประกอบการ)เป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีไว้เพ่ือให้บริการสาธารณะหรือเพ่ือยกระดับของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ) และดาํเนินการ และบาํรุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ผู้ประกอบการจะได้รับค่าบริการตลอดระยะเวลาของข้อตกลง ข้อตกลงในสัญญาจะ

กาํหนดมาตรฐานการดาํเนนิงาน กลไกในการปรับราคา และการจัดให้มีการระงับข้อพิพาท โดยข้อตกลงดังกล่าว

เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งมักจะเป็นประเภทก่อสร้าง ดาํเนินการ และโอนกรรมสิทธิ์ ประเภทฟ้ืนฟู  

ดาํเนินการ และโอนกรรมสิทธิ์ หรือเป็นข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
 

3. ลักษณะของข้อตกลงในการให้บริการคือผู้ประกอบการมีภาระผูกพันในลักษณะของการดาํเนินการให้บริการ

สาธารณะ นโยบายภาครัฐคือการให้บริการเกี่ยวกบัโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จัดให้มีแก่สาธารณชน โดยไม่จาํเป็นต้อง

ระบุว่าหน่วยงานใดผู้ดาํเนินการให้บริการ ข้อตกลงในการให้บริการเป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่ผู้ประกอบการ

จะต้องจัดหาบริการให้กับสาธารณชนในฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะร่วมกันอื่นๆ ได้แก่ 

3.1 หน่วยงานที่เป็นผู้ให้สิทธิในข้อตกลงในการให้บริการ (ผู้ให้สัมปทาน) คือหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง

รัฐบาล หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการ 

3.2 ผู้ประกอบการมิได้กระทาํการในฐานะตัวแทนของผู้ให้สัมปทานเท่านั้น อย่างน้อยที่สุด ผู้ประกอบการมี

หน้าที่รับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการที่

เกี่ยวข้อง และ 

3.3 สัญญาได้กําหนดราคาเร่ิมแรกที่ผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บ และกํากับดูแลการปรับราคาตลอด

ระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการ 

3.4 ผู้ประกอบการมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งมอบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ให้สัมปทานตามสภาพที่ระบุไว้เมื่อ

สิ้นสุดข้อตกลง โดยอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือได้รับสิ่งตอบแทนส่วนเพ่ิมเพียงเลก็น้อย และไม่ต้อง

คาํนึงว่าใครเป็นผู้จัดหาเงินทุนคร้ังแรก 

ขอบเขต 

4. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางในการบันทกึบัญชีสาํหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ

ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน  

5. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏบัิติกับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับ

เอกชน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

5.1 ผู้ให้สัมปทานควบคุมหรือกํากับดูแลประเภทของบริการที่ผู้ประกอบการต้องดําเนินการในการใช้

โครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มผู้ที่ได้รับบริการ และราคาการ

ให้บริการ และ 
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5.2 ผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่สาํคัญในโครงสร้างพ้ืนฐานเมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาของข้อตกลง 

ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับประโยชน์ หรือวิธีอื่นใด 

6. โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมอายุ

การให้ประโยชน์ทั้งหมด (อายุของสินทรัพย์) จะอยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ หากเข้าเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 5.1  สาํหรับย่อหน้าที่ 1-8 ในภาคผนวก ก ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่า 

ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

หรือไม่ 

7. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ให้ถอืปฏบัิติกับ 

7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการก่อสร้างหรือได้มาจากบุคคลที่สาม เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงใน

การให้บริการ และ 

7.2 โครงสร้างพ้ืนฐานทีม่ีอยู่แล้วซึ่งผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการเข้าถงึเพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการ

ให้บริการ  

8. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ไม่ได้ระบุวิธีการบัญชีสําหรับโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ผู้ประกอบการถือไว้และรับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนเข้าทาํข้อตกลงในการให้บริการ สาํหรับการตัด

รายการโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวออกจากบัญชีให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16) 

9. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ ไม่ได้ระบุวิธีการบัญชีสาํหรับผู้ให้สมัปทาน 

ประเด็น 

10. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํหนดหลักการทั่วไปในการรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพัน

และสิทธิที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสัมปทานบริการ สาํหรับข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลง

สัมปทานบริการเป็นไปตามข้อกาํหนดในการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของ

ข้อตกลงสัมปทานบริการ ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้แก่ 

10.1 วิธีปฏบัิติสาํหรับสทิธิของผู้ประกอบการทีม่ีในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10.2 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามข้อตกลง  

10.3 การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ  

10.4 การดาํเนินการให้บริการ  

10.5 ต้นทุนการกู้ยืม 

10.6 วิธีปฏบัิติทางบัญชีในภายหลงัสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

10.7 สิ่งทีผู้่ให้สัมปทานจัดหาให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

 

ขอ้สรุป 

วิธีปฏิบติัสําหรบัสิทธิของผูป้ระกอบการทีมี่อยู่ในโครงสรา้งพื้ นฐาน 
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11. โครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ภายในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะไม่รับรู้เป็นที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณข์องผู้ประกอบการ เนื่องจากข้อตกลงในการให้บริการตามสัญญาไม่ได้ให้สิทธิในการควบคุม

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่ป็นบริการสาธารณะแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือดาํเนินการในการให้บริการแก่สาธารณชนในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ให้สัมปทานตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของสิง่ตอบแทนตามขอ้ตกลง  

12. ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงตามสัญญาทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

นี้ ผู้ประกอบการทาํหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะก่อสร้างหรือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (การ

ก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการ) ที่นาํมาใช้เพ่ือให้บริการสาธารณะ และดําเนินการและบาํรุงรักษา 

โครงสร้างพ้ืนฐานนั้น (การดาํเนินการให้บริการ) ภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

13. ผู้ประกอบการต้องรับรู้และวัดมูลค่ารายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ในกรณทีี่ผู้ประกอบการดาํเนินการ

มากกว่า 1 อย่าง(เช่น การก่อสร้างหรือการยกระดับการให้บริการและการดาํเนินการให้บริการ) และภายใต้

สัญญาหรือข้อตกลงฉบับเดียว สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจะต้องปันส่วนโดยอ้างอิงตามมูลค่ายุติธรรมของ

บริการที่ได้ให้ไปเมื่อจาํนวนเงินสามารถระบุแยกออกจากกนัได้ ลักษณะของสิ่งตอบแทนจะเป็นตัวกาํหนดวิธีการ

บัญชีในภายหลัง สาํหรับวิธีการบัญชีสาํหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนได้กล่าวถึงรายละเอียดในย่อหน้าที่ 23-26 

 

การก่อสรา้งหรือการยกระดบัการใหบ้ริการ  

14. ผู้ประกอบการต้องบันทกึรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการยกระดับการบริการตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 

สิง่ตอบแทนทีผู่ใ้หส้มัปทานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

15. ในกรณทีี่ผู้ประกอบการเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้างหรือยกระดับการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องรับรู้สิ่งตอบ

แทนที่ได้รับหรือค้างรับด้วยมูลค่ายุติธรรม สิ่งตอบแทนอาจเป็นสิทธิในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

15.1 สินทรัพย์ทางการเงิน หรือ 

15.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

16. ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในกรณทีี่ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาที่จะ

ได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงนิอื่นจากผู้ให้สมัปทานหรือตามคาํสั่งของผู้ให้สมัปทานสาํหรับการให้บริการ

ก่อสร้าง โดยปกติ ผู้ให้สัมปทานมีอาํนาจที่จะใช้ดุลยพินิจได้เพียงเลก็น้อยที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจาก

ข้อตกลงย่อมมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสดหากผู้ให้

สัมปทานรับประกันตามสัญญาที่จะจ่ายแก่ผู้ประกอบการ (1) ตามจาํนวนที่ระบุไว้หรือที่กาํหนดได้ หรือ (2) 

ตามส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างจาํนวนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการสาธารณะกับจาํนวนที่ระบุไว้หรือที่กาํหนดได้ แม้ว่า

การจ่ายชาํระจะข้ึนอยู่กับการที่ผู้ประกอบการจะสามารถดาํเนินการให้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตามคุณภาพที่

ระบุไว้ หรือตามข้อกาํหนดทางด้านประสิทธิภาพ 
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17. ผู้ประกอบการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียกเก็บ

ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะไม่ใช่สิทธิอัน

ปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสดเนื่องจากจาํนวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับจาํนวนการใช้บริการของสาธารณชน 

18. ในกรณทีี่ผู้ประกอบการได้รับชาํระค่าบริการสาํหรับการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและบางส่วน

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการจาํเป็นต้องบันทกึแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่ผู้ประกอบการ

ได้รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสาํหรับทั้งสององค์ประกอบต้องรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 

19. ลักษณะของสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้สัมปทานให้แก่ผู้ประกอบการจะถูกกาํหนดโดยอ้างองิตามเงื่อนไขของสัญญาและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

การดําเนนิการใหบ้ริการ 

20. ผู้ประกอบการต้องบันทกึรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินการให้บริการ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  

ภาระผูกพนัตามสญัญาในการปรบัปรุงซ่อมแซมใหโ้ครงสรา้งพื้ นฐานอยู่ในสภาพที่สามารถใหบ้ริการได้

ตามทีก่ําหนดไว ้

21. ผู้ประกอบการอาจมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏบัิติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่จะต้อง  

(1)  บาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการได้ตามที่กาํหนดไว้ หรือ  

(2)  ปรับปรุงซ่อมแซมให้โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในสภาพที่ระบุไว้ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ให้สัมปทานเมื่อ

สิ้นสุดข้อตกลงในการให้บริการ  

ภาระผูกพันตามสัญญาในการบาํรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกเว้นส่วนที่เป็นการปรับปรุง

เพ่ือยกระดับ(ดูย่อหน้าที่ 14) ต้องรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37(ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่อาจเกดิข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ด้วยจาํนวนประมาณการที่ดีทีสุ่ดของรายจ่าย

ที่ต้องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 

ตน้ทุนการกูยื้มทีเ่กดิข้ึนของผูป้ระกอบการ 

22. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม กาํหนดให้ ต้นทุนการกู้ยืมทีเ่กี่ยวข้องกบั

ข้อตกลงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดข้ึน เว้นแต่กรณทีี่ผู้ประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่

จะได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้นทุน

การกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องรับรู้เป็นต้นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างตาม มาตรฐานการบัญชี

ดังกล่าว 

 

 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

23. สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 16 และ 18 ให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง 

การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
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การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

24. ผู้ประกอบการต้องรับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้สัมปทานหรือจาํนวนเงินที่ได้รับตามคาํสั่งของผู้ให้สัมปทาน 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยรับรู้ 

ดังนี้ 

24.1 รับรู้โดยใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย หรือ 

24.2 วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

25. ในกรณทีี่รับรู้จาํนวนเงินที่ได้รับจากผู้ให้สัมปทาน โดยใช้ราคาทุนตัดจาํหน่าย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กําหนดให้คาํนวณ

ดอกเบ้ียโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงในการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

26. การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามย่อหน้าที่ 17 และ 18 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกจากนี้ ย่อหน้าที่ 45-47 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

ได้ให้แนวทางในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ

การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินรวมกัน 

 

สิง่ทีผู่ใ้หส้มัปทานจัดหาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

27. ตามย่อหน้าที่ 11 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้เป็นไป

ตามข้อตกลงในการให้บริการจะไม่รับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้  ผู้ให้สัมปทาน

อาจจัดหาสินทรัพย์อื่นใดให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเกบ็ไว้หรือจัดการให้เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ประกอบการ ในกรณีที่สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้สัมปทานค้างชําระ

สาํหรับบริการ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคาํนิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล สินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการซึ่งวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และ

ผู้ประกอบการต้องรับรู้หนี้สินที่เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ยังมิได้ชาํระที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

 

วนัถอืปฏิบติั 

28. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถอืปฏบัิติกบังบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2557 เป็นต้นไป อย่างไรกต็าม กิจการสามารถนาํการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้มาถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

28 ก    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการนาํการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏบัิติใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้กิจการเปิดเผยวิธีปฏบัิติที่กิจการใช้อยู่ตาม

ย่อหน้า 23 ถึง 25 ให้ชัดเจน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

29. ข้ึนอยู่กับย่อหน้าที่ 30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด โดยกิจการต้องใช้

วิธีปรับย้อนหลัง 

 

30. ในกรณทีี่ผู้ประกอบการไม่สามารถนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏบัิติย้อนหลัง

นับต้ังแต่งวดล่าสุดที่นาํเสนอ สาํหรับข้อตกลงการให้บริการใด ผู้ประกอบการต้องปฏบัิติตามทุกข้อดังต่อไปนี้ 

30.1 รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอยู่นับต้ังแต่วันเร่ิมต้นของงบการเงินงวดล่าสุดที่

นาํเสนอ 

30.2 ใช้มูลค่าตามบัญชีที่มีอยู่ก่อนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่ว่าเดิมจะถูกจัด

ประเภทเป็นประเภทใดกต็าม) เป็นมูลค่าตามบัญชี ณ วันนั้น 

30.3 ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รับรู้  แต่หากไม่สามารถ

ปฏบัิติได้ กิจการต้องทดสอบการด้อยค่า ณ วันเร่ิมต้นของงวดบัญชีปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกนี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอบเขต (ย่อหนา้ที ่5) 

ก1 ย่อหน้าที่ 5 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ระบุว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในขอบเขต

ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 

ก1.1 ผู้ให้สัมปทานควบคุมหรือกาํกับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทบริการที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพร้อม

โครงสร้างพ้ืนฐาน ใครคือผู้ได้รับบริการ และราคาการให้บริการ และ 

ก1.2 ผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่มีนัยสําคัญในโครงสร้างพ้ืนฐานเมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาของ

ข้อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับประโยชน์ หรือวิธีอื่นใด 

ก2 การควบคุมหรือการกาํกบัดูแลบริการตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ ก1.1 สามารถทาํได้ในรูปของสัญญาหรือวิธีอื่นใด 

(เช่น ผ่านทางหน่วยงานที่กาํกับดูแล) รวมทั้งสถานการณท์ี่ผู้ให้สัมปทานซื้อผลผลิตทั้งหมด และสถานการณ์ที่

ผู้อื่นซื้อผลผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน ในการปรับใช้เงื่อนไขนี้ ผู้ให้สัมปทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูก

นาํมาพิจารณาร่วมกนั หากผู้ให้สัมปทานเป็นหน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด) รวมถึงหน่วยงานที่

กาํกับดูแลซึ่งดาํเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องถูกนาํมาพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้สัมปทานตาม

ความมุ่งหมายของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

ก3 ตามความมุ่งหมายของเงื่อนไขในย่อหน้าที่ ก1.1 ผู้ให้สัมปทานไม่จาํเป็นจะต้องมีการควบคุมในด้านราคาอย่าง

สมบูรณ ์ซึ่งเป็นการเพียงพอที่ราคาจะถูกกาํกับดูแล โดยผู้ไห้สัมปทาน โดยสัญญา หรือหน่วยงานที่กาํกับดูแล  

ตัวอย่างเช่น กลไกการกาํหนดเพดานราคา อย่างไรกต็าม เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องนาํมาถือปฏบัิติกับเนื้อหาสาระ

ของข้อตกลง สาํหรับลักษณะของข้อตกลงที่ไม่เป็นเนื้อหาสาระ เช่น การมีเพดานราคาสาํหรับเหตุการณท์ี่ยากย่ิง

ที่จะเกิด ไม่ต้องนาํมารวมพิจารณา ในทางตรงกันข้าม หากเนื้อหาของสัญญาให้อิสระกับผู้ประกอบการในการ

กาํหนดราคา แต่กาํไรส่วนเกินทีเ่กดิข้ึนจะต้องนาํส่งให้กบัผู้ให้สมัปทาน ทาํให้ผลตอบแทนของผู้ประกอบการถูก

กาํหนดเพดานสูงสุดไว้ จึงถือได้ว่าเข้าเงื่อนไขการทดสอบการควบคุมขององค์ประกอบราคา 

ก4 ตามความมุ่งหมายของเงื่อนไขในย่อหน้าที่ ก1.2 การควบคุมของผู้ให้สัมปทานในส่วนได้เสียคงเหลือที่สาํคัญ

ต้องเป็นการควบคุมทั้งในการจาํกดัความสามารถของผู้ประกอบการในทางปฏบัิติในการนาํโครงสร้างพ้ืนฐานไป

ขายหรือการนาํโครงสร้างพ้ืนฐานไปเป็นหลักประกนั และการให้สิทธิแก่ผู้ให้สมัปทานในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

นั้นอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของข้อตกลง ส่วนได้เสียคงเหลือในโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ โครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า ณ 

ปัจจุบันโดยประมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานในสภาพที่คาดว่าจะเป็นเมื่อสิ้นสุดข้อตกลง 

ก5 การควบคุมต้องแยกออกจากการบริหารจัดการ หากผู้ให้สัมปทานยังคงมีทั้งระดับการควบคุมตามย่อหน้าที่ 5.1 

และส่วนได้เสียคงเหลือที่สําคัญในโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ประกอบการถือว่าเป็นเพียงผู้บริหารจัดการโครงสร้าง

พ้ืนฐานในฐานะตัวแทนของผู้ให้สัมปทาน ถึงแม้ว่าในหลายๆ กรณผู้ีประกอบการอาจมีอิสระในการบริหารจัดการ

อย่างกว้างขวาง  

ก6 เงื่อนไขในย่อหน้าที ่ก1.1 ร่วมกับย่อหน้าที่ ก1.2 กาํหนดว่า เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแทนใดๆ 

ตามที่กาํหนดไว้ (ดูย่อหน้าที่ 21) อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้สัมปทานตลอดช่วงอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแทนบางส่วนขององค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานใน

ระหว่างช่วงเวลาของข้อตกลง (เช่น ผิวหน้าของถนน หรือหลังคาของอาคาร) องค์ประกอบของโครงสร้าง
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พ้ืนฐานนั้นจะต้องถูกพิจาณาโดยรวมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดซึ่งรวมถึง

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนถือได้ว่าเข้าเงื่อนไขย่อหน้าที ่ก1.2 หากผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่สาํคัญ

ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแทนในคร้ังสุดท้าย  

ก7 ในบางคร้ังการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานจะถูกกาํกับดูแลบางส่วน ตามวิธีการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 5.1 และบางส่วน

ไม่ได้ถูกกาํกับดูแล อย่างไรกต็าม ข้อตกลงดังกล่าวอาจมีได้ในหลายรูปแบบ 

ก7.1 โครงสร้างพ้ืนฐานใดที่โดยลักษณะทางกายภาพสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ และสามารถดาํเนินงานได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามคาํนิยามของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ โครงสร้างพ้ืนฐานนั้นต้องถูกวิเคราะห์แยก

ต่างหาก ถ้าโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนนั้นถูกนาํไปใช้ในส่วนที่ไม่ได้ถูกกาํกับดูแล ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล

ได้จัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอาคารโรงพยาบาลเป็นส่วนของเอกชน โดยผู้ ให้สัมปทานจะใช้ส่วนที่เหลือของ

อาคารในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้สาธารณะ  

ก7.2 เมื่อกิจกรรมหรือบริการเสริมทั้งหมด เช่นร้านค้าในโรงพยาบาล เป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกกาํกับดูแลการ

ทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมจะต้องทาํเสมือนว่าไม่มีบริการเสริมดังกล่าว เนื่องจากในกรณทีีผู้่ให้สัมปทาน

ควบคุมการให้บริการตามวิธีการทีอ่ธิบายในย่อหน้าที่ 5 กิจกรรมหรือบริการเสริมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อ

การควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้ให้สัมปทาน 

ก8 ผู้ประกอบการอาจมีสิทธิในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนที่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 

ก7.1  หรือมีสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ใช้ในการให้บริการเสริมที่ไม่ได้ถูกกาํกับดูแลตามที่อธิบายในย่อหน้าที่     

ก7.2  ในกรณดัีงกล่าว เนื้อหาสาระของรายการอาจเป็นลักษณะของการที่ผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการเช่า   

ถ้ารายการมีลักษณะเป็นการเช่า รายการดังกล่าวต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สัญญาเช่า 
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เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วซ่ึงผู้ให้สัมปทานให้ผู้ประกอบการเข้าถึง

เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการให้บริการหรือไม่ 

นอกขอบเขตของการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 12 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 2 

อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ผู้ประกอบการต้องไม่รับรู้ โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์เช่า 

นอกขอบเขตของ 

การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

12 ดูย่อหน้าที่ 27 

ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน  

ในกรณีที่มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือ

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนตามที่อธิบายในย่อ

หน้าที่ 16 

ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกรณีที่มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายในย่อ

หน้าที่ 17 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ ใช่ 

ผู้ประกอบการมีสิทธิตามสัญญาที่จะ

ได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

อ่ืนจากหรือตามคาํสั่งของผู้ให้

สัมปทานตามย่อหน้าที่ 16 หรือไม่ 

ผู้ประกอบการมีสิทธิตาม

สัญญาในการเรียกเกบ็

ค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

สาธารณะตามย่อหน้าที่ 

17 หรือไม่ 

ผู้ให้สัมปทานควบคุมหรือกาํกับดูแลการให้บริการ 

ที่ผู้ประกอบการต้องดาํเนินการจากโครงสร้างพ้ืนฐาน  

กลุ่มผู้ที่ได้รับบริการและราคาการให้บริการหรือไม่ 

ไม่ใช่ 

ผู้ให้สัมปทานควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่สาํคัญในโครงสร้างพ้ืนฐาน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้อตกลง ไม่ว่าโดยการเป็นเจ้าของ การได้รับ

ประโยชน์ หรือวิธีอ่ืนใด หรือโครงสร้างพ้ืนฐานถูกนาํมาใช้ภายใต้

ข้อตกลงตลอดอายุการให้ประโยชน์หรือไม่ 

เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการก่อสร้าง

หรือได้มาจากบุคคลที่สาม เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

ข้อตกลงในการให้บริการหรือไม่ 

ขอ้มูลเพิม่เติม 1 

แม่บทการบญัชีสําหรบัขอ้ตกลงบริการระหว่างภาครฐักบัเอกชน  

ข้อมูลเพ่ิมเติมแนบท้ายนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลง

สัมปทานบริการ 

 

 

แผนผังสรุปวิธีการบัญชีสาํหรับข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
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ขอ้มูลเพิม่เติม 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งทีน่าํมาใชป้ฏิบติักบัแต่ละประเภทของขอ้ตกลงบริการ ระหว่างภาครฐั

กบัเอกชน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมแนบท้ายนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลง

สัมปทานบริการ 

ตารางนี้แสดงให้เหน็ถงึตัวอย่างประเภทของข้อตกลงที่ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการให้บริการของภาครัฐและอ้างถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่นาํมาใช้ปฏบัิติกับแต่ละประเภทของข้อตกลง ประเภทของข้อตกลงที่ระบุ

อยู่ในตารางมิได้ครอบคลุมข้อตกลงทุกประเภท จุดมุ่งหมายของตารางนี้ เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงข้อตกลงประเภทต่างๆ ทั้งนี้ 

มิใช่เจตนาของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่จะแสดงถึงข้อแตกต่างที่ชัดเจนของข้อกาํหนดทาง

บัญชีสาํหรับข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

ประเภท ผูเ้ช่า ผูใ้หบ้ริการ เจา้ของ  

ตัวอย่างประเภทของ

ข้อตกลง 

เช่า (เช่น 

ผู้ประกอบการ

เช่าสนิทรัพย์

จากผู้ให้

สมัปทาน) 

สญัญาการ

ให้บริการ และ/

หรือ การบํารุง 

รักษา (งานทีม่ี

ลักษณะ เฉพาะ 

เช่น การเกบ็หนี้) 

ฟ้ืนฟู 

ดาํเนินการ

และโอน

กรรมสิทธิ์ 

ก่อสร้าง 

ดาํเนินการ 

และโอน

กรรมสิทธิ์ 

ก่อสร้าง  

เป็นเจ้าของ 

และ

ดาํเนินการ 

การขายหุ้น 100%/

การแปรรูปธุรกจิ/

การเป็นวิสาหกิจ 

ความเป็นเจ้าของใน

สนิทรัพย์ 

    
ผู้ประกอบการ 

การจ่ายลงทุน ผู้ให้สมัปทาน     

ความเสีย่งด้าน

ปริมาณการใช้บริการ 
ร่วมกนั ผู้ให้สมัปทาน 

ผู้ประกอบการ และ/หรือ  

ผู้ให้สมัปทาน 
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา 8-20 ปี 1-5 ปี  25 -30 ปี  ไม่จํากดั (หรือ 

อาจมีระยะเวลา

จาํกดัโดย

ใบอนุญาต) 

ส่วนได้เสยีคงเหลือ     ผู้ประกอบการ 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่

เกีย่วข้อง 

TAS 17 TAS 18 การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 

TAS 16 

 

  

ผู้ให้สมัปทาน 

ผู้ประกอบการ 

ผู้ให้สมัปทาน 
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ตวัอย่าง 

ตัวอย่างนี้ จัดทาํขึ้นแนบท้ายเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 

 

ตวัอย่างที ่1 : ผูใ้หส้มัปทานใหส้นิทรพัยท์างการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง 

1 เง่ือนไขของข้อตกลงกาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องสร้างถนน โดยต้องสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปี และต้องบํารุงรักษาและ

ดําเนินการให้ถนนดังกล่าวให้อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปีที ่3-10) นอกจากนี้  

ข้อตกลงยงักาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องมกีารปรับปรงุผิวถนนในสิ้นปีที ่8 การปรับปรุงผิวถนนเป็นกิจกรรมทีก่่อให้เกิด

รายได้ ทั้งนี้  ข้อตกลงถือว่าสิ้นสุด ณ สิ้นปีที ่10 ผู้ประกอบการประมาณต้นทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดทัง้หมดในข้อตกลง ดังนี้  

ตาราง 1.1 ตน้ทุนตามสญัญา 

 ปี บาท
1
 

การให้บริการก่อสร้าง 1 500 

 2 500 

การดาํเนินการให้บริการ (ต่อปี) 3–10 10 

การปรับปรงุผิวถนน 8 100 

 

2 เง่ือนไขของข้อตกลงกาํหนดให้ผู้ให้สมัปทานต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ 200 บาท ต่อปี ในปีที ่3-10 เพ่ือทาํให้

ถนนอยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ 

3 สาํหรับตัวอย่างนี้  สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้หมดเกดิขึ้น ณ ตอนสิ้นปี 

 

รายไดต้ามสญัญา 

4 ผู้ประกอบการรับรู้ รายได้และต้นทุนตามสัญญาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรงุ2552) เร่ือง รายได้ สาํหรับต้นทุนของแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การ

ก่อสร้าง การดําเนินงาน และการปรับปรุงผิวถนน ต้องรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับขั้นความสําเร็จของกิจกรรม 

ในขณะทีร่ายได้ตามสญัญาคือมูลค่ายุติธรรมของจํานวนทีจ่ะได้รับจากผู้ ให้สัมปทานตามกิจกรรมทีท่าํ ต้องรับรู้ ในเวลา

เดียวกนั นอกจากนี้  ภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลง ผู้ประกอบการมภีาระผูกพันต้องปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปีที ่8 และในปี

ที ่8 ผู้ประกอบการจะได้รับเงินชดเชยจากผู้ให้สมัปทานสาํหรับการปรับปรงุผิวถนน ดังนั้น มูลค่าของภาระผูกพันในการ

ปรับปรุงผิวถนนจึงมีมูลค่าเป็นศูนย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และรายได้และค่าใช้จ่ายต้องไม่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน

จนกว่าจะดาํเนินการปรับปรงุผิวถนน 

 

5 สิ่งตอบแทนทัง้หมด (200 บาทต่อปี ในปีที ่3-8) สะท้อนให้เหน็ถงึมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริการ ดังนี้  

ตาราง 1.2 มูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรือคา้งรบั 

 มูลค่ายุติธรรม 

การให้บริการก่อสร้าง ต้นทุนประมาณการ + 5% 

การดาํเนินการให้บริการ ''       '' + 20% 

การปรับปรงุผิวถนน ''       '' + 10% 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริง ร้อยละ 6.18 ต่อปี   
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6 ตัวอย่างเช่น ในปีที ่1 ต้นทุนค่าก่อสร้าง จํานวน 500 บาท รายได้การก่อสร้างคิดเป็นจํานวนเงิน  525 บาท (ต้นทุน

บวกส่วนเพ่ิม 5%) ดังนั้น กาํไรจากการก่อสร้างคิดเป็นจาํนวนเงิน 25 บาทและต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สนิทรพัยท์างการเงิน 

7 จาํนวนเงินทีจ่ะได้รับจากผู้ให้สมัปทานจะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ในกรณีทีลู่กหนี้ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจะรับรู้ เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าภายหลังด้วย

ราคาทุนตัดจาํหน่าย ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินรับรู้ เร่ิมแรก บวกด้วยดอกเบี้ ยสะสม ซึ่งคํานวณด้วยวิธีดอกเบี้ ยทีแ่ท้จริง

หลังจากหักการจ่ายชาํระคืน 

8 ในกรณีทีก่ระแสเงินสดและมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นไปตามทีป่ระมาณการไว้ อัตราดอกเบ้ียทีแ่ท้จริงคือ ร้อยละ 6.18 

ต่อปี และลูกหนี้ทีต้่องรับรู้ ณ สิ้นปีที ่1-3 จะเป็นดังนี้  

ตาราง 1.3 การวดัมูลค่าของลูกหนี้  

 บาท 

จาํนวนทีค่รบกาํหนดชาํระจากการก่อสร้างในปีที ่1 525 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที ่1
(ก)

 525 

ดอกเบี้ ยทีแ่ท้จริงในปีที ่2 ของลูกหนี้  ณ สิ้นปีที ่1 (6.18% × 525 บาท) 32 

จาํนวนทีค่รบกาํหนดชาํระจากการก่อสร้างในปีที ่2 525 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที ่2 1,082 

ดอกเบี้ ยทีแ่ท้จริงในปีที ่3 ของลูกหนี้  ณ สิ้นปีที ่2 (6.18% × 1,082 บาท) 67 

จาํนวนทีค่รบกาํหนดชาํระจากการดาํเนินงานในปีที ่3 (10 บาท x (1 + 20%)) 12 

เงินทีไ่ด้รับในปีที ่3 (200) 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที่ 3 961 

(ก)  ไม่มดีอกเบี้ยทีแ่ท้จริงเกดิขึ้นในปีที ่1 เนื่องจาก สมมติว่ากระแสเงินสดเกดิขึ้น ณ วันสิ้นปี 

 

ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน 

9 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้  สมมติว่า ผู้ประกอบการจัดหาเงินทุนทั้งหมดจากการกู้ยืมและผลกาํไรสะสม ซึ่ง

ผู้ประกอบการต้องจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 6.7 ต่อปีของยอดหนี้ ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ายุติธรรมยังคง

เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ ตลอด

ช่วงเวลาของข้อตกลง จะเป็นดังนี้  

ตาราง 1.4 กระแสเงินสด (หน่วย : บาท) 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

เงินที่ได้รับ - - 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 

ต้นทุนตามสัญญา
(ก)

 (500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180) 

ต้นทุนการกู้ยืม
(ข)

 - (34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342) 

กระแสเงินสดรับ 

(จ่าย) สทุธ ิ

(500) (534) 121 129 137 147 157 67 171 183 78 

(ก)    ตาราง 1.1 

(ข)    ยอดหนี้สนิต้นงวด (ตาราง 1.6) x ร้อยละ 6.7 

 

ตาราง 1.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท) 
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ปีที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

รายได้ 525 525 12 12 12 12 12 122 12 12 1,256 

ต้นทุนตามสญัญา (500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180) 

รายได้ทางการเงิน
(ก)

 - 32 67 59 51 43 34 25 22 11 344 

ต้นทุนการกู้ยมื
(ข)

 - (34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342) 

กาํไรสทุธิ 25 23 - - - 2 3 14 5 6 78 

(ก)  จาํนวนเงินทีจ่ะได้รับจากผู้ให้สัมปทาน ณ ต้นปี (ตาราง 1.6) xร้อยละ 6.18 

(ข)  เงินสด/(หนี้สนิ) (ตาราง 1.6) x ร้อยละ 6.7 

 

ตาราง 1.6 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) 

สิ้ นปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เงินทีจ่ะได้รับจาก

ผู้ให้สมัปทาน
(ก)

 

525 1,082 961 832 695 550 396 343 177 - 

เงินสด/หนี้สนิ
(ข)

 (500) (1,034) (913) (784) (647) (500) (343) (276) (105) 78 

สนิทรัพยส์ุทธิ 25 48 48 48 48 50 53 67 72 78 

(ก) เงินทีจ่ะได้รับจากผู้ให้สมัปทาน ณ ต้นปี บวกด้วยรายได้และรายได้ทางการเงินทีรั่บรู้ในระหว่างปี (ตาราง 1.5) 

หักด้วยเงินทีไ่ด้รับในระหว่างปี (ตาราง 1.4) 

(ข) ยอดหนี้สนิ ณ ต้นปีบวกด้วยกระแสเงินสดสทุธใินระหว่างปี (ตาราง 1.4) 

 

10 ตัวอย่างนี้ เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบข้อตกลงประเภทต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับลักษณะของ

รายการซึ่งพบได้ทัว่ไปในทางปฏบิัติ เพ่ือให้ตัวอย่างนี้ มีความชัดเจนเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ จึงสมมติให้ข้อตกลงมีระยะเวลา

เพียง 10 ปี และเงินทีผู่้ประกอบการได้รับในแต่ละปีมีจํานวนคงทีต่ลอดอายุของข้อตกลง ในทางปฏิบัติข้อตกลงอาจมี

ระยะเวลานานกว่าและรายได้ในแต่ละปีอาจเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา ในกรณีดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในกาํไรสุทธิจากปี

หนึ่งสู่อกีปีหนึ่งอาจจะมากขึ้น 
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ตัวอย่างที่ 2: ผูใ้ห้สมัปทานให้สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแก่ผูป้ระกอบการ (ใบอนุญาตในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก

ผูใ้ชบ้ริการ) 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง 

11 เง่ือนไขของข้อตกลงในการให้บริการกาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องสร้างถนน โดยต้องสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปี และต้อง

บาํรงุรักษาและดาํเนินการให้ถนนดังกล่าวให้อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปีที ่3-10) 

นอกจากนี้  ข้อตกลงยงักาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องมกีารปรับปรุงผิวถนน หากผิวถนนเดิมเสื่อมสภาพอยู่ในสภาพทีต่ํ่า

กว่ามาตรฐานทีก่าํหนดไว้ ผู้ประกอบการคาดว่าจะต้องมีการปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปีที ่8 ข้อตกลงในการให้บริการถือ

ว่าสิ้นสุด ณ สิ้นปีที ่10 ผู้ประกอบการประมาณต้นทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดของ

ข้อตกลง ดังนี้  
 

ตาราง 2.1 ตน้ทุนตามสญัญา 

 ปี บาท 

การให้บริการก่อสร้าง 1 500 

 2 500 

การดาํเนินการให้บริการ (ต่อปี) 3–10 10 

การปรับปรงุผิวถนน 8 100 

 

12 เง่ือนไขของข้อตกลงอนุญาตให้ผู้ประกอบการเกบ็ค่าผ่านทางจากผู้ ใช้ถนนสายนี้ ได้ ผู้ประกอบการประมาณการจํานวน

รถทีใ่ช้บริการด้วยจาํนวนคงทีต่ลอดอายุสญัญา และคาดการณ์ว่าจะได้รับค่าผ่านทาง 200 บาทต่อปี ในปีที ่3-10 

13 สาํหรับตัวอย่างนี้  สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้หมดเกดิขึ้น ณ ตอนสิ้นปี 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

14 ผู้ประกอบการให้บริการก่อสร้างแก่ผู้ให้สมัปทานเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน ซึ่งกค็ือ สิทธิในการเกบ็ค่าผ่านทาง

จากผู้ใช้ถนนในปีที ่3-10 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 เร่ือง สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่

มตีัวตนด้วยราคาทุน (คือ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีโ่อนไปเพ่ือให้ได้รับสินทรัพย์) เป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนทีไ่ด้รับหรือค้างรับสาํหรับการให้บริการก่อสร้างทีไ่ด้ส่งมอบแล้ว 

15 ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง สนิทรัพยข์องผู้ประกอบการ (ยอดสะสมของสิทธิทีจ่ะได้รับสิ่งตอบแทนในการให้บริการ

ก่อสร้าง) ต้องจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ใบอนุญาตในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ ใช้บริการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน) ผู้ประกอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับเท่ากับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างบวกกาํไรส่วน

เพ่ิมร้อยละ 5 ซึ่งผู้ ประกอบการพิจารณาว่าใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่ผู้ มีส่วนร่วมในตลาดจะได้รับจากการ

ให้บริการก่อสร้าง รวมถึงการรับความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับต้นทุนการก่อสร้าง โดยคํานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนค่า

ก่อสร้างแล้ว นอกจากนี้  สมมติว่า ผู้ประกอบการรับรู้ ต้นทุนการกู้ยืมทีเ่กิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อสร้างตามข้อตกลงเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์ ตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

โดยประมาณการต้นทุนการกู้ยมืในอตัราร้อยละ 6.7   

ตาราง 2.2 การวดัมูลค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 บาท 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่1(500 บาท × (1 + 5%)) 525 

ต้นทุนการกู้ยมืทีร่วมเป็นราคาต้นทุน (ตาราง 2.4) 34 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่2 (500 บาท × (1 + 5%)) 525 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ้ นปีที ่2 1,084 
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16 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน ผู้ประกอบการต้องตัดจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่มตีัวตนตลอดระยะเวลาทีผู่้ประกอบการคาดว่าสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนนั้นพร้อมทีจ่ะให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งก็

คือในปีที ่3-10 ผู้ประกอบการได้ปันส่วนค่าตัดจาํหน่ายของสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน (1,084 บาท) โดยใช้วิธเีส้นตรง ดังนั้น 

ค่าตัดจาํหน่ายประจาํปีเทา่กบั 135 บาท (1,084 บาท/ 8 ปี) 

 

ตน้ทุนและรายไดค่้าก่อสรา้ง 

17 ผู้ประกอบการต้องรับรู้รายได้และต้นทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง คือ 

วิธอ้ีางองิกบัขั้นความสาํเรจ็ของงานก่อสร้าง ผู้ประกอบการต้องวัดมูลค่ารายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทนทีไ่ด้รับหรือทีค้่างรับ ด้วยเหตุนี้  ในปีที ่1 และปีที ่2 ผู้ประกอบการต้องรับรู้ ต้นทุนค่าก่อสร้าง 500 บาท รายได้ค่า

ก่อสร้าง 525 บาท และแสดงกาํไรจากการก่อสร้าง 25 บาทในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายไดค่้าผ่านทาง 

18 ผู้ใช้ถนนต้องจ่ายค่าบริการสาธารณะในเวลาเดียวกนักบัทีไ่ด้รับบริการ นั่นคือ เมือ่ใช้ถนน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องรับรู้

รายได้ค่าผ่านทางเมือ่มีการเกบ็เงินค่าผ่านทาง 

ภาระผูกพนัในการปรบัปรุงผวิถนน 

19 ภาระผูกพันในการปรับปรงุผิวถนนเกดิขึ้นจากผลของการใช้ถนนในช่วงเวลาทีด่าํเนินการ ผู้ประกอบการต้องรับรู้และวัด

มูลค่าภาระผูกพันดังกล่าว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดขึ้ น และ

สนิทรัพยท์ีอ่าจเกดิขึ้น ด้วยประมาณการทีด่ีทีสุ่ดของรายจ่ายทีต้่องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

20 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้  สมมติว่า เง่ือนไขของภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ประกอบการเป็นประมาณการที่

ดีทีส่ดุของรายจ่ายทีต้่องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพัน ณ วันใดวันหนึ่ง   โดย คํานวณตามสัดส่วนของจํานวนรถทีใ่ช้บริการ

ถนนจนถงึวันนั้น และเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวนเงิน 17 บาท (มูลค่าทีค่ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน) ในแต่ละปี ผู้ประกอบการคิด

ลดประมาณการหนี้ สินให้เป็นมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึ้นและสนิทรัพยท์ีอ่าจเกดิขึ้น จาํนวนเงินทีต้่องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในแต่ละปี เป็นดังนี้  

 ตาราง 2.3 ภาระผูกพนัในการปรบัปรุงผวิถนน (หน่วย:บาท) 

ปี 3 4 5 6 7 8 รวม 

ภาระผูกพันทีเ่กดิขึ้นในปีที ่

(17 บาทอตัราคิดลดร้อยละ 6) 

12 13 14 15 16 17 87 

การเพ่ิมขึ้นในประมาณการหนี้สนิของปีก่อน 

ซึ่งเกดิจากมูลค่าของเงินตามเวลา 

0 1 1 2 4 5 13 

ค่าใช้จ่ายรวมทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 12 14 15 17 20 22 100 
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ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน 

21 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้  สมมติว่า ผู้ ประกอบการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมและผลกําไรสะสม ซึ่ง

ผู้ประกอบการต้องจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 6.7 ต่อปี ของยอดหนี้ ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ายุติธรรม

ยงัคงเป็นไปตามทีป่ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ 

ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง เป็นดังนี้  

 ตาราง 2.4 กระแสเงินสด (หน่วย: บาท) 

ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

เงินทีไ่ด้รับ - - 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 

ต้นทุนตามสญัญา
(ก)

 (500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180) 

ต้นทุนการกู้ยมื
(ข)

 - (34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342) 

กระแสเงินสดรับ 

(จ่าย) สทุธิ 

(500) (534) 121 129 137 147 157 67 171 183 78 

(ก) ตาราง 2.1 

(ข) ยอดหนี้สนิต้นงวด (ตาราง 2.6) × ร้อยละ 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 

ค่าตัดจาํหน่าย - - (135) (135) (136) (136) (136) (136) (135) (135) (1,084) 

ค่าปรับปรงุผิวถนน - - (12) (14) (15) (17) (20) (22) - - (100) 

ต้นทุนอืน่ตาม

สญัญา 

(500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1,080) 

ต้นทุนการกู้ยมื
(ก)(ข)

 - - (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (308) 

กาํไรสทุธิ 25 25 (26) (20) (14) (6) 1 9 36 48 78 

(ก) ต้นทุนการกู้ยมืทีเ่กดิขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนสนิทรัพย์ 

(ข) ตาราง 2.4 

 

ตาราง 2.6 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: บาท) 

สิ้ นปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 525 1,084 949 814 678 542 406 270 135 - 

เงินสด/(หนี้สนิ)
(ก)

 (500) (1,034) (913) (784) (647) (500) (343) (276) (105) 78 

ภาระผูกพันในการ

ปรับปรงุผิวถนน 

- - (12) (26) (41) (58) (78) - - - 

สนิทรัพยส์ุทธิ 25 50 24 4 (10) (16) (15) (6) 30 78 

(ก) ยอดหนี้สนิต้นงวด บวกด้วย กระแสเงินสดสทุธใินระหว่างปี (ตาราง 2.4) 
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22 ตัวอย่างนี้ เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบข้อตกลงประเภทต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับลักษณะของ

รายการซึ่งพบได้ทัว่ไปในทางปฏบิัติ เพ่ือให้ตัวอย่างนี้ มีความชัดเจนเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ จึงสมมติให้ข้อตกลงมีระยะเวลา

เพียง 10 ปี และเงินทีผู่้ประกอบการได้รับในแต่ละปีมีจํานวนคงทีต่ลอดอายุของข้อตกลง ในทางปฏิบัติข้อตกลงอาจมี

ระยะเวลานานกว่าและรายได้ในแต่ละปีปีอาจเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา ในกรณีดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในกาํไรสุทธิจากปี

หนึ่งสู่อกีปีหนึ่งอาจจะมากขึ้น 

 

 

ตวัอย่างที ่3: ผูใ้หส้มัปทานใหส้นิทรพัยท์างการเงินและสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนแก่ผูป้ระกอบการ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง 

 

23 เง่ือนไขของข้อตกลงในการให้บริการกาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องสร้างถนน โดยต้องสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปี และต้อง

บาํรงุรักษาและดาํเนินการให้ถนนดังกล่าวให้อยู่ในสภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว้เป็นระยะเวลา 8 ปี (คือ ปีที ่3-10) 

นอกจากนี้  ข้อตกลงยงักาํหนดให้ผู้ประกอบการต้องมกีารปรับปรงุผิวถนน หากผิวถนนเดิมเสื่อมสภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน

ทีก่าํหนดไว้ ผู้ประกอบการคาดว่า จะต้องมีการปรับปรุงผิวถนน ณ สิ้นปีที ่8 ข้อตกลงในการให้บริการถือว่าสิ้นสุด ณ 

สิ้นปีที ่10 ผู้ประกอบการประมาณต้นทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นจากการปฏบิัติตามข้อกาํหนดในข้อตกลง ดังนี้  

 ตาราง 3.1 ตน้ทุนตามสญัญา 

 ปี บาท 

การให้บริการก่อสร้าง 1 500 

 2 500 

การดาํเนินการให้บริการ (ต่อปี) 3–10 10 

การปรับปรงุผิวถนน 8 100 

 

24 ผู้ประกอบการประมาณการสิ่งตอบแทนจากการให้บริการก่อสร้างเท่ากับต้นทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 5 

25 เง่ือนไขของข้อตกลงอนุญาตให้ผู้ ประกอบการเก็บค่าผ่านทางจากผู้ ใช้ถนนสายนี้ ได้ นอกจากนี้ ผู้ ให้สัมปทานรับประกัน

ค่าธรรมเนียมให้กบัผู้ประกอบการด้วยจาํนวนเงินขั้นตํ่า 700 บาทและดอกเบี้ ยตามอัตราทีร่ะบุไว้คือ ร้อยละ 6.18 เพ่ือให้

สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาของเงินทีไ่ด้รับ ผู้ประกอบการประมาณการจํานวนรถทีใ่ช้บริการด้วยจํานวนคงทีต่ลอดอายุ

สญัญา และจะได้รับค่าผ่านทาง 200 บาทต่อปีในปีที ่3-10 

26 สาํหรับตัวอย่างนี้  สมมติว่ากระแสเงินสดทัง้หมดเกดิขึ้น ณ ตอนสิ้นปี 

 การแยกองคป์ระกอบของขอ้ตกลง  

27 สทิธติามสญัญาทีจ่ะได้รับเงินสดจากผู้ให้สมัปทานจากการให้บริการและสิทธิทีจ่ะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้ ใช้บริการ

สาธารณะต้องแยกแสดงเป็นสินทรัพย์ 2 ประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น ตามข้อตกลงนี้  

ผู้ประกอบการจาํเป็นต้องแยกองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับ เป็น 2 องค์ประกอบ คือ สินทรัพย์ทางการเงินซึ่ง

อ้างองิจากจาํนวนเงินทีรั่บประกนั และสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนด้วยจาํนวนเงินทีเ่หลือ 
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 ตาราง 3.2 การแยกองคป์ระกอบของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัของผูป้ระกอบการ 

ปี ยอดรวม สนิทรพัยท์าง

การเงิน 

สนิทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

การให้บริการการก่อสร้างในปีที ่1  

(500 บาท × (1 + 5%)) 525 350 175 

การให้บริการการก่อสร้างในปีที ่2 

(500 บาท × (1 + 5%)) 525 350 175 

ยอดรวมของการให้บริการก่อสร้าง 1,050 700 350 

 100% 67%
(ก)

 33% 

รายได้ทางการเงิน ด้วยอตัราร้อยละ 6.18 ของ 

ยอดค้างรับ (ตาราง 3.3) 22 22 - 

ต้นทุนการกู้ยมืทีร่วมเป็นราคาทุน (ดอกเบี้ ยจ่าย

ในปีที ่1 และ 2 x 33%) (ตาราง 3.7) 11 - 11 

ยอดรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่

ผู้ประกอบการได้รับ 1,083 722 361 

(ก) สดัส่วนของจํานวนเงินทีผู่้ ให้สมัปทานรับประกนัเทยีบกบัการให้บริการก่อสร้าง 

สนิทรพัยท์างการเงิน 

28 จาํนวนเงินทีจ่ะได้รับจากหรือตามคาํสั่งของผู้ให้สมัปทานในการแลกเปลี่ยนกบัการให้บริการก่อสร้างเป็นไปตามคํานิยาม

ของลูกหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ลูกหนี้ วัด

มูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่าภายหลังวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย คือ จํานวนทีรั่บรู้ เมื่อเร่ิมแรกบวก

ด้วยดอกเบี้ยสะสมของจาํนวนเงินดังกล่าวหักด้วยการจ่ายชาํระหนี้  

29 จากหลักการดังกล่าว ลูกหนี้ทีรั่บรู้ ณ สิ้นปีที ่2 และ 3 จะเป็นดังนี้  

 ตาราง 3.3 การวดัมูลค่าของลูกหนี้  

 บาท 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่1 ทีปั่นส่วนให้กบัสนิทรัพย์ทางการเงิน 350 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที ่1 350 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่2 ทีปั่นส่วนให้กบัสนิทรัพย์ทางการเงิน 350 

ดอกเบี้ ยในปีที ่2 จากลูกหนี้  ณ สิ้นปีที ่1 (6.18% × 350 บาท) 22 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที ่2 722 

ดอกเบี้ ยในปีที ่3 จากลูกหนี้  ณ สิ้นปีที2่ (6.18% × 722 บาท) 45 

เงินทีไ่ด้รับในปีที ่3 (ตาราง 3.5) (117) 

ลูกหนี้  ณ สิ้ นปีที่ 3 650 
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สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

30 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ประกอบการต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนด้วยราคาทุน ซึ่งกค็ือ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับหรือค้างรับ 

 

31 ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างของข้อตกลง สนิทรัพยข์องผู้ประกอบการ (ยอดสะสมของสิทธิทีจ่ะได้รับในการให้บริการ

ก่อสร้าง) ต้องจัดประเภทเป็นสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตในการเรียกเกบ็ค่าบริการจากผู้ ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผู้ประกอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีไ่ด้รับหรือค้างรับเท่ากับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างบวกกาํไรส่วน

เพ่ิมร้อยละ 5 ซึ่งผู้ประกอบการเห็นควรให้ใช้อัตราที่สมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นอัตราที่กาํหนดให้เป็นค่าชดเชยสาํหรับการ

ให้บริการก่อสร้าง โดยคาํนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนค่าก่อสร้างแล้ว สมมติว่า ผู้ประกอบการรับรู้ ต้นทุนการกู้ยืมที่

เกดิขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อสร้างตามข้อตกลงเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ตามทีก่าํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่

23 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื โดยประมาณการต้นทุนการกู้ยืมในอตัราร้อยละ 6.7  

 ตาราง 3.4 การวดัมูลค่าเริม่แรกของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 บาท 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่1(500 บาท x (1 + 5%) × 33%) 175 

ต้นทุนการกู้ยมื (ดอกเบี้ ยจ่ายในปีที ่1 และ 2 × 33%) (ตาราง 3.7) 11 

การให้บริการก่อสร้างในปีที ่2 (500 บาท x (1 + 5%) × 33%) 175 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ้ นปีที ่2 361 

 

 

32 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน ผู้ประกอบการต้องตัดจําหน่ายสินทรัพย์

ไม่มตีัวตนตลอดช่วงเวลาทีผู่้ประกอบการคาดว่าสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนนั้นพร้อมทีจ่ะให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ ซึ่งก็

คือ ในปีที ่3-10 ผู้ประกอบการได้ปันส่วนค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (361 บาท ซึ่งรวมต้นทุนการกู้ยืม) 

โดยใช้วิธเีส้นตรง ดังนั้น ค่าตัดจาํหน่ายประจาํปีเทา่กบั 45 บาท (361 บาท/8 ปี) 

รายไดแ้ละตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 

33 ผู้ประกอบการให้บริการก่อสร้างแก่ผู้ ให้สัมปทานเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ภายใต้รูปแบบสินทรัพย์ทางการเงิน และรูปแบบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ ประกอบการต้องรับรู้ รายได้และต้นทุนค่า

ก่อสร้างอ้างองิกบัขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง โดยวัดมูลค่ารายได้ตามสญัญาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทีค้่างรับ ดังนั้น ในแต่ละปีของปีที ่1 และ 2 

ต้องรับรู้ ต้นทุนค่าก่อสร้าง 500 บาท และรายได้ค่าก่อสร้าง 525 บาท (ต้นทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 5) ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายไดค่้าผ่านทาง 

34 ผู้ใช้ถนนต้องจ่ายค่าบริการสาธารณะในเวลาเดียวกันกับทีไ่ด้รับบริการ นั่นคือเมื่อใช้ถนน ภายใต้เง่ือนไขของข้อตกลง 

ผู้ ประกอบการต้องปันส่วนกระแสเงินสดให้กับสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัดส่วน ดังนั้น

ผู้ประกอบการต้องปันส่วนเงินทีไ่ด้รับจากค่าผ่านทางให้กับการจ่ายชําระคืนของสินทรัพย์ทางการเงินและรายได้ทีเ่กิด

จากสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 
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ตาราง 3.5 การปันส่วนเงินที่ไดร้บัจากค่าผ่านทาง 

ปี บาท 

เงินทีผู่้ ให้สมัปทานรับประกนัว่าจะได้รับ 700 

รายได้ทางการเงิน (ตาราง 3.8) 237 

รวม 937 

เงินสดทีปั่นส่วนให้สนิทรัพย์ทางการเงินในแต่ละปี (937 บาท/8 ปี) 117 

เงินรับทีปั่นส่วนให้สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน (200 บาท x 8 ปี- 937 บาท) 663 

เงินรับประจาํปีจากสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน (663 บาท/8 ปี) 83 

 

ภาระผูกพนัในการปรบัปรุงผวิถนน 

35 ภาระผูกพันในการปรับปรงุผิวถนนเกดิขึ้นจากผลของการใช้ถนนในช่วงเวลาทีด่าํเนินการ ผู้ประกอบการต้องรับรู้และวัด

มูลค่าภาระผูกพันดังกล่าว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจ

เกดิขึ้น และสนิทรัพยท์ีอ่าจเกดิขึ้น ด้วยประมาณการทีด่ีทีสุ่ดของรายจ่ายทีต้่องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

36 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้  สมมติว่า เง่ือนไขของภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ประกอบการเป็นประมาณการทีด่ี

ทีส่ดุของรายจ่ายทีต้่องนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันใดวันหนึ่ง โดยคาํนวณขึ้นตามสดัส่วนจํานวนรถของทีใ่ช้

บริการถนนจนถงึ ณ วันนั้น และเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวนเงิน 17 บาท ในแต่ละปี ผู้ประกอบการคิดลดประมาณการหนี้ สินให้

เป็นมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่าจเกิดขึ้น 

และสนิทรัพยท์ีอ่าจเกดิขึ้น จาํนวนเงินทีต้่องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในแต่ละปี เป็นดังนี้  

ตาราง 3.6 ภาระผูกพนัในการปรบัปรุงผวิถนน(หน่วย: บาท) 

ปี 3 4 5 6 7 8 รวม 

ภาระผูกพันทีเ่กดิขึ้นในปีที ่

(17 บาทอตัราคิดลด 6%) 

12 13 14 15 16 17 87 

การเพ่ิมขึ้นในประมาณการหนี้สนิของปี

ก่อนซึ่งเกดิจากมูลค่าของเงินตามเวลา 

0 1 1 2 4 5 13 

ค่าใช้จ่ายรวมทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 12 14 15 17 20 22 100 
 

ภาพรวมของกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน 

37 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่างนี้  สมมติว่า ผู้ ประกอบการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมและผลกําไรสะสม ซึ่ง

ผู้ประกอบการต้องจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราทีร้่อยละ 6.7 ต่อปีของยอดหนี้ ค้างชําระ หากกระแสเงินสดและมูลค่ายุติธรรม

ยงัคงเป็นไปตามทีป่ระมาณการไว้ กระแสเงินสด งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบแสดงฐานะการเงินของผู้ประกอบการ 

ตลอดช่วงเวลาของข้อตกลง เป็นดังนี้  

ตาราง 3.7 กระแสเงินสด (หน่วย: บาท) 

 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

เงินทีไ่ด้รับ - - 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600 

ต้นทุนตาม

สญัญา
(ก)

 

(500) (500) (10) (10) (10) (10) (10) (110) (10) (10) (1,180) 

ต้นทุนการ

กู้ยืม
(ข)

 

- (34) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (342) 
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กระแสเงินสด

รับ (จ่าย) สทุธ ิ

(500) (534) 121 129 137 147 157 67 171 183 78 

(ก)    ตาราง 3.1 

(ข)    ยอดหนี้สนิต้นงวด (ตาราง 3.9) × ร้อยละ 6.7 

 

ตาราง 3.8งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท) 

ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

รายได้ค่าก่อสร้าง 525 525 - - - - - - - - 1,050 

รายได้จากสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน - - 83 83 83 83 83 83 83 83 663 

รายได้ทางการเงิน
(ก)

 - 22 45 40 35 30 25 19 13 7 237 

ค่าตัดจาํหน่าย - - (45) (45) (45) (45) (45) (45) (45) (46) (361) 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุผิว

ถนน 

- - (12) (14) (15) (17) (20) (22) - - (100) 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง (500) (500)         (1,000) 

ต้นทุนอืน่ตามสญัญา
(ข)

   (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (80) 

ต้นทุนการกู้ยมื (ตาราง 3.7)
(ค)

 - (23) (69) (61) (53) (43) (33) (23) (19) (7) (331) 

กาํไรสทุธิ 25 24 (8) (7) (5) (2) 0 2 22 27 78 

(ก) ดอกเบ้ียของลกูหนี้ 

(ข) ตาราง 3.1 

(ค) ในปีที่ 2 ต้นทุนการกู้ยืม แสดงด้วยจาํนวนสุทธิของจาํนวนทีรั่บรู้เป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ตาราง 3.4) 

 

ตาราง 3.9 งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:บาท) 

ส้ินปีที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ลูกหนี้ 350 722 650 573 491 404 312 214 110 -  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 175 361 316 271 226 181 136 91 46 -  

เงินสด/(หนี้สิน)
(ก)

 (500) (1,034) (913) (784) (647) (500) (343) (276) (105) 78  

ภาระผูกพันในการ

ปรับปรุงผิวถนน 

- - (12) (26) (41) (58) (78) - - -  

สินทรัพย์สุทธ ิ 25 49 41 34 29 27 27 29 51 78  

(ก) ยอดหนี้สนิต้นงวด บวกด้วย กระแสเงินสดสทุธิในปี (ตาราง 3.7) 

38 ตัวอย่างนี้ เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบข้อตกลงประเภทต่างๆ โดยแสดงให้เหน็ถึงวิธีปฏบัิติทางบัญชีสาํหรับลักษณะ

ของรายการซึ่งพบได้ทั่วไปในทางปฏบัิติ เพ่ือให้ตัวอย่างนี้มีความชัดเจนเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงสมมติให้ข้อตกลง

มีระยะเวลาเพียง 10 ปี และเงินที่ผู้ประกอบการได้รับในแต่ละปีมีจาํนวนคงที่ตลอดอายุของข้อตกลง ในทาง

ปฏิบัติข้อตกลงอาจมีระยะเวลานานกว่าและรายได้รายปีอาจเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา ในกรณีดังกล่าว การ

เปลี่ยนแปลงในกาํไรสุทธิจากปีหนึ่งสู่อีกปีหนึ่งอาจจะมากข้ึน 


