เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๓/๒๕๕๕
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
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 ให้ ใ ช้ การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ ๒๙ เรื่อ ง การเปิ ด เผยข้ อมู ล ของ
ข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

1

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ : การเปิ ดเผยข้อมูล กําหนดในย่อ
หน้ าที่ 6 และ 7

การอ้างอิง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552 )

ประเด็น
1

กิจการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้ าทําข้ อตกลงกับอีกกิจการหนึ่ง (ผู้ให้ สมั ปทาน) เพื่อให้ บริการที่ทาํ ให้
สาธารณชนเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาํ คัญ ผู้ให้ สมั ปทานอาจเป็ น
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของข้ อตกลงสัมปทานบริการ ได้ แก่ การ
ให้ บริการนํา้ ประปาและการบําบัดนํา้ เสีย และให้ บริการด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ ทางด่วน ที่จอดรถ
อุโมงค์ สะพาน สนามบิน และเครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่างของข้ อตกลงที่ไม่ใช่ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ ได้ แก่ การที่กจิ การจ้ างหน่วยงานบริการภายนอกเพื่อให้ บริการงานภายในของกิจการ เช่น การ
ให้ บริการโรงอาหารพนักงาน การบํารุงรักษาอาคาร การบริการด้ านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดยทั่วไป ข้ อตกลงสัมปทานบริการคือการที่ผู้ให้ สมั ปทานโอนสิทธิดังต่อไปนี้ให้ แก่ ผู้ประกอบการ
ในช่วงระยะเวลาของสัมปทาน
สิทธิในการให้ บริการที่ทาํ ให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สาํ คัญ
และ
ในบางกรณี เป็ นการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่มี ีตัวตนทีร่ ะบุไว้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ระบุไว้ หรือ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ระบุไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ประกอบการ
ผูกพันว่าจะให้ บริการตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่แน่นอนในระหว่างช่วงระยะเวลาของสัมปทาน และ
ผูกพันว่าจะคืนสิทธิท่ไี ด้ รับเมื่อเริ่มต้นและ/หรือระหว่างช่วงระยะเวลาของสัมปทาน เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัมปทาน ในกรณีท่มี ีการระบุเงื่อนไขเช่นนั้น

2.1
2.2
2.3
2.4

3

ลักษณะร่วมของทุกๆ ข้ อตกลงสัมปทานบริการ คือ ผู้ประกอบการได้ รับทั้งสิทธิและมีภาระผูกพันใน
การให้ บริการต่อสาธารณะ

4

ประเด็นคือ ข้ อมูลใดที่ควรเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้ประกอบการและผู้ให้
สัมปทาน
2

5

รูปแบบบางอย่างและการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวกับข้ อตกลงสัปทานบริการได้ กล่าวถึงแล้ วโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552) นํามาใช้ ปฏิบัติกับการได้ มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบั บที่ 17 เรื่อง สัญ ญาเช่ า (ปรับ ปรุง 2552) นํา มาใช้ ป ฏิบั ติกับ การเช่ า สิน ทรั พย์ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552) นํามาใช้ ปฏิบัติกับการ
ได้ มาซึ่ง สิน ทรัพย์ ไ ม่ มีตัว ตน) อย่ า งไรก็ต าม ข้ อตกลงสัมปทานบริก ารอาจเกี่ย วข้ องกับสัญ ญา
ดําเนินการ (excutory contract) ซึ่งไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดกล่าวถึง เว้ นแต่ใน
กรณีท่เี ป็ นสัญญาที่ทาํ ให้ กจิ การมีภาระผูกพัน ซึ่งในกรณีน้ ีกิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้นและสิน ทรัพย์ท่ีอาจเกิด ขึ้น (ปรับปรุง
2552) ดัง นั้ น การตีความฉบับนี้ จะกล่ าวถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ย วกับข้ อตกลง
สัมปทานบริการ

ข้อสรุป
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6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6ก

ทุกแง่มุมของข้ อตกลงสัมปทานบริการต้ องมีการพิจารณา ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินให้ มีความเหมาะสม ผู้ประกอบการและผู้ให้ สมั ปทานต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ในแต่ละ
งวด
คําอธิบายเกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ข้ อกําหนดในข้ อตกลงสัมปทานบริการที่สาํ คัญซึ่งอาจกระทบต่อจํานวนเงิน ระยะเวลาและความ
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต (เช่น ระยะเวลาของสัมปทาน วันที่กาํ หนดราคาใหม่ และ เกณฑ์
ที่ใช้ ในการกําหนดราคาหรือการต่อรองราคาใหม่)
ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจํานวนเงิน ตามความเหมาะสม) ของ
6.3.1 สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุในข้ อตกลง
6.3.2 ภาระผูกพันในการให้ บริการ หรือสิทธิในการได้ รับบริการที่คาดไว้
6.3.3 ภาระผูกพันในการได้ มา หรือในการก่อสร้ างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6.3.4 ภาระผูกพันในการส่งมอบ หรือสิทธิในการได้ รับสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน
6.3.5 สิทธิในการต่อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา
6.3.6 สิทธิและภาระผูกพันอืน่ เช่น การปรับปรุงยกเครื่องครั้งใหญ่ (major overhaul)
การเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด และ
การจัดประเภทของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ผู้ประกอบการต้ องเปิ ดเผยจํานวนรายได้ และกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในงวดที่มีการแลกเปลี่ยนการ
ให้ บริการก่อสร้ าง กับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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7.

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 6 ของการตีความฉบับนี้ กําหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลของแต่ละข้ อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลตามกลุ่มข้ อตกลงสัมปทานบริการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน (เช่น การเก็บค่าผ่านทาง การบริการด้ านโทรคมนาคม และการบริการบําบัดนํา้ เสีย)

หลักเกณฑ์ของข้อสรุปการตีความมาตรฐานการบัญชี
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ย่อหน้ าที่ 15 ของแม่บทการบัญชีระบุว่าในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผู้ใช้ งบการเงินต้ องประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงจังหวะเวลา และ
ความแน่นอนของการก่อให้ เกิดเงินสดนั้น และย่อหน้ าที่ 21 ของแม่บทการบัญชีระบุว่างบการเงิน
หมายรวมถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดประกอบและข้ อมูลอืน่ ตัวอย่างเช่น งบการเงิน
อาจแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จซึ่งจําเป็ นต่อผู้ใช้ งบการเงิน งบการเงินดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อกิจการ และข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรือภาระผูกพันที่
ไม่ได้ แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ข้ อตกลงสัมปทานบริการมักจะมีข้อกําหนดหรือลักษณะที่สาํ คัญ ซึ่งกิจการจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าว เพื่อช่วยในการประเมินจํานวนเงิน จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้ เกิดเงินสดนั้น
รวมถึงสิทธิและภารผูกพันเกี่ยวกับการให้ บริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนจํานวนมาก (เช่น การ
ให้ บริการไฟฟ้ าในเขตเมือง) ภาระผูกพันอืน่ หมายรวมถึงการดําเนินการที่สาํ คัญ เช่น การสร้ าง
สินทรัพย์ท่เี ป็ นโครงสร้ างพื้นฐาน (เช่น โรงไฟฟ้ า) และการส่งมอบสินทรัพย์ดังกล่าวให้ แก่ผู้ให้
สัมปทานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน

10.

ย่อหน้ าที่ 112 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552)
กําหนดให้ หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้นาํ เสนอไว้ ในที่ใดในงบ
การเงิน แต่เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการทําความเข้ าใจงบการเงินเหล่านั้น คํานิยามของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(ปรับปรุง 2552) ระบุว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นการอธิบายหรือแยกแสดงรายการที่
นําเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบเฉพาะกําไรขาดทุน (ถ้ ามีการนําเสนอ)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่นาํ เสนอ
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วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 หากกิจการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
12 มาปฏิบัติใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ให้ เปิ ดเผยให้ ทราบในงบการเงินด้ วย
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