เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๗/๒๕๖๒
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ก ารตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๙ เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

คานา
การตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 29 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของข้ อ ตกลงสัม ปทานบริ ก าร ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (Bound volume 2019
Consolidated without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2561 โดยปรั บ ปรุ ง ส่ ว น
“อ้ างอิง” ย่อหน้ าที่ 5 และส่วน “วันถือปฏิบัติ” และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ กาหนด
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 และ 7

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ประเด็น
1

2

กิจการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้ าทาข้ อตกลงกับอีกกิจการหนึ่ง (ผู้ให้ สัมปทาน) เพื่อให้ บริการ
ที่ทาให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ ผู้ให้ สัมปทาน
อาจเป็ นภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ได้ แก่ การให้ บริการนา้ ประปาและการบาบัดนา้ เสีย ทางด่วน ที่จอดรถ อุโมงค์ สะพาน สนามบิน
และเครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่างของข้ อตกลงที่ไม่ใช่ ข้อตกลงสัมปทานบริการ ได้ แก่ การที่
กิจการจ้ างหน่ วยงานบริการภายนอกเพื่ อให้ บริการงานภายในของกิจการ (เช่น การให้ บริการ
โรงอาหารพนักงาน การบารุงรักษาอาคาร การบริการด้ านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ)
โดยทั่วไป ข้ อตกลงสัมปทานบริการ คือ การที่ผ้ ูให้ สัมปทานโอนสิทธิดังต่อไปนี้ให้ แก่ผ้ ูประกอบการ
ในช่วงระยะเวลาของสัมปทาน
2.1
สิทธิในการให้ บริการที่ทาให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สาคัญ และ
2.2
ในบางกรณี เป็ นการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนที่ระบุไว้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ระบุไว้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ระบุไว้
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผ้ ูประกอบการ :
2.3
ผู ก พั น ว่ าจะให้ บ ริ ก ารตามข้ อตกลงและเงื่อ นไขที่แ น่ น อนในระหว่ างช่ วงระยะเวลา
ของสัมปทาน และ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
ผูกพั นว่าจะคืนสิทธิท่ีได้ รับเมื่อเริ่ มต้ นและ/หรื อระหว่ างช่ วงระยะเวลาของสัมปทาน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน ในกรณีท่มี ีการระบุเงื่อนไขเช่นนั้น
ลักษณะร่ วมของทุ กๆ ข้ อ ตกลงสัมปทานบริ การ คือ ผู้ ป ระกอบการได้ รับ ทั้งสิทธิแ ละมี ภาระ
ผูกพันในการให้ บริการต่อสาธารณะ
ประเด็น คือ ข้ อ มู ลใดที่ควรเปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ของผู้ ป ระกอบการและ
ผู้ให้ สมั ปทาน
รู ป แบบบางอย่ างและการเปิ ดเผยรายการเกี่ย วกั บ ข้ อ ตกลงสัม ปทานบริ การได้ กล่ า วถึ งแล้ ว
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีอ ยู่ ในปั จจุ บั น (เช่ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ น ามาใช้ ปฏิ บั ติ กั บ การได้ มาซึ่ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า น ามาใช้ ป ฏิ บั ติ กั บ การเช่ า
สินทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นามาใช้ ปฏิบัติกับการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงสัมปทานบริการอาจเกี่ยวข้ องกับสัญญา
ดาเนิ น การ (executory contracts) ซึ่ งไม่ มีม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ใดกล่ า วถึ ง
เว้ นแต่ ในกรณี ท่ีเป็ นสัญ ญาที่ทาให้ กิจการมีภาระผูกพั น ซึ่งในกรณี น้ ี กิจการ ต้ องปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อาจเกิดขึ้น และสิน ทรั พ ย์
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกล่าวถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติม
อื่น ๆ เกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
2.4
3
4
5

มติ
6

ทุกแง่มุมของข้ อตกลงสัมปทานบริ การต้ องมีการพิ จารณา ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ให้ มี ความเหมาะสม ผู้ป ระกอบการและผู้ให้ สัมปทานต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อไปนี้ในแต่ละรอบระยะเวลา
6.1
คาอธิบายเกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
6.2
ข้ อ ก าหนดในข้ อ ตกลงสัม ปทานบริ ก ารที่มี นั ย ส าคั ญ ซึ่ งอาจกระทบต่ อ จ านวนเงิ น
จั งหวะเวลาและความแน่ น อนของกระแสเงิน สดในอนาคต (เช่ น ระยะเวลาของ
สัมปทาน วันที่กาหนดราคาใหม่ และ เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการกาหนดราคาหรือการต่อรอง
ราคาใหม่)
6.3
ลักษณะและขอบเขต (เช่น ปริมาณ ระยะเวลา หรือจานวนเงิน 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 เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของสัมปทาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
6.3.5
6.3.6

6ก
7

สิทธิในการต่อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา
สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น อื่ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง ยกเครื่ อ งครั้ ง ใหญ่ (major
overhauls)
6.4
การเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด และ
6.5
การจัดประเภทของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเปิ ดเผยจ านวนรายได้ แ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ในรอบระยะเวลาที่ มี
การแลกเปลี่ยนการให้ บริการก่อสร้ างกับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 6 ของการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของแต่ละข้ อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
กลุ่มข้ อ ตกลงสัมปทานบริ การที่มีลักษณะเช่ น เดียวกัน (เช่ น การเก็บ ค่าผ่ านทาง การบริ การ
ด้ านโทรคมนาคมและการบริการบาบัดนา้ เสีย)

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อ
หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป หากกิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 12 เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ มาปฏิบัติใช้ ก่อนวั นที่มีผลบั งคับใช้ ให้ เปิ ดเผย
ให้ ทราบในงบการเงินด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า ท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 5
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 47/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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