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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

(SIC Interpretation 29 : Service Concession Arrangements : Disclosures (Bound volume 2015 

Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สมัปทานบริการ ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 6 และ 7  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2558) 

เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและ

สินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทาน

บริการ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ประเด็น 

1 กจิการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้าท าข้อตกลงกบัอกีกจิการหน่ึง (ผู้ให้สัมปทาน) เพ่ือให้บริการที่ท  า

ให้สาธารณชนเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ ผู้ให้สัมปทานอาจเป็น

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของข้อตกลงสัมปทานบริการ ได้แก่  

การให้บริการน า้ประปาและการบ าบัดน า้เสีย ทางด่วน ที่จอดรถ อุโมงค์ สะพาน สนามบิน และ

เครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่างของข้อตกลงที่ไม่ใช่ข้อตกลงสัมปทานบริการ ได้แก่ การที่กิจการ

จ้างหน่วยงานบริการภายนอกเพ่ือให้บริการงานภายในของกิจการ (เช่น การให้บริการ 

โรงอาหารพนักงาน การบ ารุงรักษาอาคาร การบริการด้านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2  โดยทั่ วไป ข้อตกลงสัมปทานบริการ คือ การที่ ผู้ ใ ห้สัมปทานโอนสิทธิดังต่อไปน้ีให้แก่ 

ผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลาของสมัปทาน 

2.1  สิทธิในการให้บริการที่ท  าให้สาธารณชนเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและ

สงัคมที่ส าคัญ และ 

2.2  ในบางกรณี เป็นการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่มีตัวตนที่ระบุไว้ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ 

หรือสนิทรัพย์ทางการเงินที่ระบุไว้  
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เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการที่ผู้ประกอบการ :  

2.3 ผูกพันว่าจะให้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่แน่นอนในระหว่างช่วงระยะเวลาของ

สมัปทาน และ  

2.4  ผูกพันว่าจะคืนสิทธิที่ได้รับเม่ือเร่ิมต้นและ/หรือระหว่างช่วงระยะเวลาของสัมปทาน  

เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของสมัปทาน ในกรณีที่มีการระบุเง่ือนไขเช่นน้ัน 

3 ลักษณะร่วมของทุกๆ ข้อตกลงสัมปทานบริการ คือ ผู้ประกอบการได้รับทั้งสิทธิและมีภาระผูกพัน

ในการให้บริการต่อสาธารณะ 

4 ประเด็นคือ ข้อมูลใดที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้ประกอบการและ 

ผู้ให้สมัปทาน 

5 รูปแบบบางอย่างและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับข้อตกลงสัมปทานบริการได้กล่าวถึงแล้วโดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) น ามาใช้ปฏบัิติกับการได้มาซ่ึงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง สัญญาเช่า  

(เมื่อมีการประกาศใช้) น ามาใช้ปฏิบัติกับการเช่าสินทรัพย์ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) น ามาใช้ปฏบัิติกับการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) อย่างไรกต็าม ข้อตกลงสัมปทานบริการอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาด าเนินการ 

(executor contract) ซ่ึงไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดกล่าวถึง เว้นแต่ในกรณีที่เป็น

สญัญาที่ท  าให้กจิการมีภาระผูกพัน ซ่ึงในกรณีน้ีกจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนและสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ดังน้ัน การตีความฉบับน้ีจะกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ

ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

มติ 

6 ทุกแง่มุมของข้อตกลงสัมปทานบริการต้องมีการพิจารณา ในการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินให้มคีวามเหมาะสม ผู้ประกอบการและผู้ให้สมัปทานต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี

ในแต่ละรอบระยะเวลา 

6.1 ค าอธบิายเกี่ยวกบัข้อตกลงสมัปทานบริการ 

6.2  ข้อก าหนดในข้อตกลงสมัปทานบริการที่มีนัยส าคัญซ่ึงอาจกระทบต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา

และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต (เช่น ระยะเวลาของสัมปทาน วันที่ก  าหนด

ราคาใหม่ และ เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดราคาหรือการต่อรองราคาใหม่) 

6.3 ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจ านวนเงิน ตามความเหมาะสม) ของ 

6.3.1  สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุในข้อตกลง 

6.3.2 ภาระผูกพันในการให้บริการ หรือสทิธใินการได้รับบริการที่คาดไว้ 

6.3.3 ภาระผูกพันในการได้มา หรือในการก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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6.3.4 ภาระผูกพันในการส่งมอบ หรือสิทธิในการได้รับสินทรัพย์ที่ระบุไว้เม่ือสิ้ นสุด

ระยะเวลาของสมัปทาน 

6.3.5 สทิธใินการต่อสญัญาหรือบอกเลิกสญัญา 

6.3.6 สทิธแิละภาระผูกพันอื่น เช่น การปรับปรุงยกเคร่ืองคร้ังใหญ่ (major overhaul) 

6.4 การเปล่ียนแปลงข้อตกลงที่เกดิข้ึนระหว่างงวด และ 

6.5  การจัดประเภทของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

6ก ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยจ านวนรายได้และก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในรอบระยะเวลาที่ มี 

การแลกเปล่ียนการให้บริการก่อสร้าง กบัสนิทรัพย์ทางการเงินหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

7  การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 6 ของการตีความฉบับน้ี ก าหนดให้กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลของแต่ละข้อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกลุ่มข้อตกลงสัมปทาน

บริการที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน (เช่น การเก็บค่าผ่านทาง การบริการด้านโทรคมนาคม และ 

การบริการบ าบัดน า้เสยี) 

วนัถอืปฏิบติั  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้)  

มาปฏบัิตใิช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ให้เปิดเผยให้ทราบในงบการเงินด้วย  
 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




