เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๗/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของข้ อตกลงสัมปทานบริ ก าร ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (Bound volume 2018
Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1
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การตีค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อ มูล ของข้อตกลง
สัมปทานบริการ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 และ 7

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง







มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

กิจการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้ าทาข้ อตกลงกับอีกกิจการหนึ่ ง (ผู้ให้ สัมปทาน) เพื่ อให้ บริการ
ที่ ทาให้ สาธารณชนเข้ าถึง สิ่ งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคมที่ สาคัญ ผู้ให้ สัมปทาน
อาจเป็ นภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ได้ แก่ การให้ บริการนา้ ประปาและการบาบัดนา้ เสีย ทางด่วน ที่ จอดรถ อุโมงค์ สะพาน สนามบิน
และเครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่างของข้ อตกลงที่ ไม่ใช่ ข้อตกลงสัมปทานบริการ ได้ แก่ การที่
กิจการจ้ างหน่วยงานบริการภายนอกเพื่ อให้ บริการงานภายในของกิจการ (เช่น การให้ บริการ
โรงอาหารพนักงาน การบารุงรักษาอาคาร การบริการด้ านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ)
โดยทั่วไป ข้ อตกลงสัมปทานบริการ คือ การที่ ผ้ ูให้ สัมปทานโอนสิทธิดังต่อไปนี้ให้ แก่ผ้ ูประกอบการ
ในช่วงระยะเวลาของสัมปทาน
2.1
สิทธิในการให้ บริการที่ ทาให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่ งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ สาคัญ และ
2.2
ในบางกรณี เป็ นการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่ ระบุไว้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ ระบุไว้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ ระบุไว้
2
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3
4
5

เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการที่ ผ้ ูประกอบการ :
2.3
ผูก พั น ว่ า จะให้ บ ริ การตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขที่ แน่ นอนในระหว่ า งช่ วงระยะเวลา
ของสัมปทาน และ
2.4
ผูกพันว่ าจะคืนสิทธิที่ได้ รับเมื่ อเริ่ มต้ นและ/หรื อระหว่างช่วงระยะเวลาของสัมปทาน
เมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน ในกรณีทมี่ ีการระบุเงื่ อนไขเช่นนั้น
ลักษณะร่ วมของทุก ๆ ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ คือ ผู้ ประกอบการได้ รับ ทั้งสิทธิและมีภาระ
ผูกพันในการให้ บริการต่อสาธารณะ
ประเด็น คือ ข้ อ มู ลใดที่ ควรเปิ ดเผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ของผู้ป ระกอบการและ
ผู้ให้ สมั ปทาน
รูป แบบบางอย่ า งและการเปิ ดเผยรายการเกี่ ยวกับ ข้ อตกลงสั มปทานบริ การได้ กล่ า วถึงแล้ ว
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีอยู่ในปั จจุ บัน (เช่ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) น ามาใช้ ป ฏิบั ติ
กับ การได้ มาซึ่ งที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นามาใช้ ปฏิบัติ กับ การเช่ าสินทรั พย์ และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิน ทรั พย์ไม่ มี ตัวตน (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ )
นามาใช้ ปฏิบัติกบั การได้ มาซึ่ งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงสัมปทานบริการอาจ
เกี่ ยวข้ องกับสัญญาดาเนินการ (executory contracts) ซึ่ งไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใดกล่ า วถึง เว้ นแต่ในกรณีที่ เป็ นสัญญาที่ ทาให้ กิจการมีภาระผูกพั น ซึ่ งในกรณีน้ ี กิจการ
ต้ อ งปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สิน ที่ อาจเกิดขึ้น และสิน ทรั พย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้ น การตีความ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกล่าวถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมอื่ น ๆ เกี่ ยวกับข้ อตกลงสัมปทาน
บริการ

มติ
6

ทุกแง่มุมของข้ อตกลงสัมปทานบริ การต้ องมีการพิ จารณา ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ให้ มีความเหมาะสม ผู้ประกอบการและผู้ให้ สัมปทานต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อไปนี้ในแต่ละรอบระยะเวลา
6.1
คาอธิบายเกี่ ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
6.2
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ตกลงสัม ปทานบริ ก ารที่ มี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งอาจกระทบต่ อ จ านวนเงิ น
จั ง หวะเวลาและความแน่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคต (เช่ น ระยะเวลาของ
สัมปทาน วันที่ กาหนดราคาใหม่ และ เกณฑ์ทใช้
ี่ ในการกาหนดราคาหรือการต่อรอง
ราคาใหม่)
6.3
ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจานวนเงิน ตามความเหมาะสม)
ของ
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6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6ก
7

สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ทรี่ ะบุในข้ อตกลง
ภาระผูกพันในการให้ บริการ หรือสิทธิในการได้ รับบริการที่ คาดไว้
ภาระผูกพันในการได้ มา หรือในการก่อสร้ างที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันในการส่งมอบ หรือสิทธิในการได้ รับสินทรัพย์ทรี่ ะบุไว้ เมื่ อสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัมปทาน
6.3.5 สิทธิในการต่อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา
6.3.6 สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น อื่ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง ยกเครื่ องครั้ ง ใหญ่ (major
overhauls)
6.4
การเปลี่ ยนแปลงข้ อตกลงที่ เกิดขึ้นระหว่างงวด และ
6.5
การจัดประเภทของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเปิ ดเผยจ านวนรายได้ แ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ใ นรอบระยะเวลาที่ มี
การแลกเปลี่ ยนการให้ บริการก่อสร้ างกับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 6 ของการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของแต่ละข้ อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
กลุ่มข้ อ ตกลงสัมปทานบริ ก ารที่ มีลักษณะเช่ น เดียวกัน (เช่ น การเก็บค่าผ่า นทาง การบริ การ
ด้ านโทรคมนาคมและการบริการบาบัดนา้ เสีย)

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรื อ
หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป หากกิจการถือ ปฏิบั ติ ต ามการตีค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้ อ ตกลงสั ม ปทานบริ ก าร (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ )
มาปฏิบัติใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ ให้ เปิ ดเผยให้ ทราบในงบการเงินด้ วย
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