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เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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การอา้งอิง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 เร่ือง ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 เร่ือง สญัญาเช่า (ปรับปรุง 2552) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น 

(ปรับปรุง  2552) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552 )   

 

ประเด็น 

1  กจิการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้าทาํข้อตกลงกบัอกีกจิการหน่ึง (ผู้ให้สมัปทาน) เพ่ือให้บริการที่ทาํให้

สาธารณชนเข้าถึงสิ่งอาํนวยความสะดวกทางเศรษฐกจิและสงัคมที่สาํคัญ  ผู้ให้สมัปทานอาจเป็น

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ  ตวัอย่างของข้อตกลงสมัปทานบริการ ได้แก่ การ

ให้บริการนํา้ประปาและการบาํบัดนํา้เสยี และให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ทางด่วน ที่จอดรถ 

อุโมงค์ สะพาน สนามบิน และเครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่างของข้อตกลงที่ไม่ใช่ข้อตกลงสมัปทาน

บริการ ได้แก่ การที่กจิการจ้างหน่วยงานบริการภายนอกเพ่ือให้บริการงานภายในของกจิการ เช่น การ

ให้บริการโรงอาหารพนักงาน การบาํรุงรักษาอาคาร การบริการด้านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2  โดยทั่วไป ข้อตกลงสมัปทานบริการคือการที่ผู้ให้สมัปทานโอนสทิธดิังต่อไปน้ีให้แก่ ผู้ประกอบการ

ในช่วงระยะเวลาของสมัปทาน 

2.1  สทิธใินการให้บริการที่ทาํให้สาธารณชนเข้าถึงสิ่งอาํนวยความสะดวกทางเศรษฐกจิและสงัคม ที่สาํคญั 

และ 

2.2  ในบางกรณี เป็นการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่มีตัวตนทีร่ะบุไว้ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ระบุไว้ หรือ

สนิทรัพย์ทางการเงินที่ระบุไว้ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการที่ผู้ประกอบการ   

2.3 ผูกพันว่าจะให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แน่นอนในระหว่างช่วงระยะเวลาของสมัปทาน และ  

2.4  ผูกพันว่าจะคืนสทิธทิี่ได้รับเม่ือเร่ิมต้นและ/หรือระหว่างช่วงระยะเวลาของสมัปทาน เม่ือสิ้นสดุ

ระยะเวลาของสมัปทาน ในกรณีที่มีการระบุเงื่อนไขเช่นน้ัน 

 

3 ลักษณะร่วมของทุกๆ ข้อตกลงสมัปทานบริการ คือ ผู้ประกอบการได้รับทั้งสทิธแิละมีภาระผูกพันใน

การให้บริการต่อสาธารณะ 

 

4 ประเดน็คือ ข้อมูลใดที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้ประกอบการและผู้ให้

สมัปทาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  : การเปิดเผยขอ้มลู  กาํหนดในย่อ 

หน้าที่ 6 และ 7  
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5 รูปแบบบางอย่างและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกบัข้อตกลงสปัทานบริการได้กล่าวถึงแล้วโดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552) นํามาใช้ปฏิบัติกับการได้มาซ่ึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 เ ร่ือง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552) นํามาใช้ปฏิบัติกับการเช่าสินทรัพย์ และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552) นํามาใช้ปฏิบัติกับการ

ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)  อย่างไรกต็าม ข้อตกลงสัมปทานบริการอาจเกี่ยวข้องกับสัญญา

ดาํเนินการ (excutory contract)   ซ่ึงไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดกล่าวถึง เว้นแต่ใน

กรณีที่เป็นสญัญาที่ทาํให้กจิการมีภาระผูกพัน ซ่ึงในกรณีน้ีกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37  เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (ปรับปรุง 

2552)   ดังน้ัน การตีความฉบับน้ีจะกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นๆเกี่ยวกับข้อตกลง

สมัปทานบริการ 

 

ขอ้สรุป 

6 ทุกแง่มุมของข้อตกลงสมัปทานบริการต้องมีการพิจารณา ในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินให้มีความเหมาะสม ผู้ประกอบการและผู้ให้สมัปทานต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในแต่ละ

งวด 

6.1 คาํอธบิายเกี่ยวกบัข้อตกลงสมัปทานบริการ 

6.2  ข้อกาํหนดในข้อตกลงสมัปทานบริการที่สาํคัญซ่ึงอาจกระทบต่อจาํนวนเงนิ ระยะเวลาและความ

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต (เช่น ระยะเวลาของสมัปทาน วันที่กาํหนดราคาใหม่ และ เกณฑ์

ที่ใช้ในการกาํหนดราคาหรือการต่อรองราคาใหม่) 

6.3 ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจาํนวนเงนิ ตามความเหมาะสม) ของ 

6.3.1  สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุในข้อตกลง 

6.3.2 ภาระผูกพันในการให้บริการ หรือสทิธใินการได้รับบริการที่คาดไว้ 

6.3.3 ภาระผูกพันในการได้มา หรือในการก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6.3.4 ภาระผูกพันในการส่งมอบ หรือสทิธใินการได้รับสนิทรัพย์ที่ระบุไว้เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาของสมัปทาน 

6.3.5 สทิธใินการต่อสญัญาหรือบอกเลิกสญัญา 

6.3.6 สทิธแิละภาระผูกพันอืน่ เช่น การปรับปรุงยกเคร่ืองคร้ังใหญ่ (major overhaul) 

6.4 การเปล่ียนแปลงข้อตกลงที่เกดิขึ้นระหว่างงวด และ 

6.5  การจัดประเภทของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

 

6ก ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยจาํนวนรายได้และกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในงวดที่มีการแลกเปล่ียนการ

ให้บริการก่อสร้าง กบัสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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7.  การเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 6 ของการตีความฉบับน้ี กาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลของแต่ละข้อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกลุ่มข้อตกลงสัมปทานบริการที่มี

ลักษณะเช่นเดยีวกนั (เช่น การเกบ็ค่าผ่านทาง การบริการด้านโทรคมนาคม และการบริการบาํบัดนํา้เสยี) 

 

หลกัเกณฑข์องขอ้สรปุการตีความมาตรฐานการบญัชี 

8 ย่อหน้าที่ 15 ของแม่บทการบัญชีระบุว่าในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ ผู้ใช้งบการเงินต้องประเมิน

ความสามารถของกจิการในการก่อให้เกดิเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมถึงจังหวะเวลา และ

ความแน่นอนของการก่อให้เกดิเงนิสดน้ัน และย่อหน้าที่ 21 ของแม่บทการบัญชีระบุว่างบการเงนิ 

หมายรวมถึง หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รายละเอยีดประกอบและข้อมูลอืน่ ตัวอย่างเช่น งบการเงนิ

อาจแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกบัรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ซ่ึงจาํเป็นต่อผู้ใช้งบการเงนิ งบการเงินดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยง 

และความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อกจิการ และข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรหรือภาระผูกพันที ่

ไม่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

9 ข้อตกลงสมัปทานบริการมักจะมีข้อกาํหนดหรือลักษณะที่สาํคัญ ซ่ึงกจิการจาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าว เพ่ือช่วยในการประเมินจาํนวนเงนิ จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกดิเงนิสดน้ัน 

รวมถึงสทิธแิละภารผูกพันเกี่ยวกบัการให้บริการที่เกี่ยวข้องกบัสาธารณชนจาํนวนมาก (เช่น การ

ให้บริการไฟฟ้าในเขตเมือง) ภาระผูกพันอืน่หมายรวมถึงการดาํเนินการที่สาํคัญ เช่น การสร้าง

สนิทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น โรงไฟฟ้า) และการส่งมอบสนิทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้

สมัปทานเม่ือสิ้นสดุระยะเวลาของสมัปทาน 

 

10. ย่อหน้าที่ 112 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงนิ (ปรับปรุง 2552) 

กาํหนดให้หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้นาํเสนอไว้ในที่ใดในงบ

การเงิน แต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการทาํความเข้าใจงบการเงินเหล่าน้ัน คาํนิยามของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินในย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

(ปรับปรุง 2552) ระบุว่า หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นการอธบิายหรือแยกแสดงรายการที่

นาํเสนอในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบเฉพาะกาํไรขาดทุน (ถ้ามีการนาํเสนอ) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกบัรายการที่มี

คุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงนิที่นาํเสนอ 
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วนัถือปฏิบติั  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกจิการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

12 มาปฏิบัติใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ให้เปิดเผยให้ทราบในงบการเงินด้วย  


