เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๒/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๓/๒๕๕๕ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุด ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
(SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (Bound volume 2013
Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 และ 7

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
อ้างอิง
-

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การนํ า เสนองบการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

กิจการ (ผู้ประกอบการ) อาจเข้ าทําข้ อตกลงกับอีกกิจการหนึ่ง (ผู้ให้ สัมปทาน) เพื่อให้ บริการที่
ทําให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาํ คัญ ผู้ให้ สมั ปทานอาจ
เป็ นภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ ตัวอย่างของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ได้ แก่ การให้ บริการนํา้ ประปาและการบําบัดนํา้ เสีย ทางด่วน ที่จอดรถ อุโมงค์ สะพาน สนามบิน
และเครือข่ายโทรคมนาคม ตัวอย่ างของข้ อตกลงที่ไม่ ใช่ ข้อตกลงสัมปทานบริการ ได้ แก่ การที่
กิจการจ้ างหน่ วยงานบริการภายนอกเพื่อให้ บริการงานภายในของกิจการ (เช่ น การให้ บริการ
โรงอาหารพนักงาน การบํารุงรักษาอาคาร การบริการด้ านบัญชีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ)
โดยทั่ ว ไป ข้ อตกลงสั ม ปทานบริ ก าร คื อ การที่ ผ้ ู ให้ สั ม ปทานโอนสิ ท ธิ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ แก่
ผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลาของสัมปทาน
2.1 สิทธิในการให้ บริการที่ทาํ ให้ สาธารณชนเข้ าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สาํ คัญ และ
2.2 ในบางกรณี เป็ นการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนที่ระบุไว้ สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่
ระบุไว้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ระบุไว้
2
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เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผ้ ูประกอบการ :
2.3 ผู กพั นว่ าจะให้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่แน่ นอนในระหว่ างช่ วงระยะเวลาของ
สัมปทาน และ
2.4 ผู ก พั น ว่ า จะคื น สิท ธิท่ีไ ด้ รั บ เมื่ อ เริ่ ม ต้ น และ/หรื อ ระหว่ า งช่ ว งระยะเวลาของสัม ปทาน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัมปทาน ในกรณีท่มี ีการระบุเงื่อนไขเช่นนั้น
ลักษณะร่วมของทุกๆ ข้ อตกลงสัมปทานบริการ คือ ผู้ประกอบการได้ รับทั้งสิทธิและมีภาระผูกพัน
ในการให้ บริการต่อสาธารณะ
ประเด็น คื อ ข้ อมู ลใดที่ต้ อ งเปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของผู้ ป ระกอบการและ
ผู้ให้ สมั ปทาน
รูปแบบบางอย่ างและการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวกับข้ อตกลงสัปทานบริ การได้ กล่ าวถึงแล้ วโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นํามาใช้ ปฏิบัติกับการได้ มาซึ่ง
ที่ดิ น อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อง สัญญาเช่ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) นํามาใช้ ปฏิบัติกับการเช่ าสินทรัพย์ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นํามาใช้ ปฏิบัติกบั การได้ มา
ซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน) อย่ า งไรก็ต าม ข้ อ ตกลงสั ม ปทานบริ ก ารอาจเกี่ย วข้ อ งกับ สัญ ญา
ดําเนินการ (excutory contract) ซึ่งไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดกล่ าวถึง
เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ีเ ป็ นสัญ ญาที่ท าํ ให้ กิจ การมี ภ าระผู ก พั น ซึ่ ง ในกรณีน้ ี กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ดั ง นั้ น การตี ค วามฉบั บ นี้ จะกล่ า วถึ ง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ

มติ
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ทุกแง่ มุมของข้ อตกลงสัมปทานบริ การต้ องมีการพิ จารณา ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ให้ มีความเหมาะสม ผู้ ประกอบการและผู้ ให้ สัมปทานต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อไปนี้ในแต่ละรอบระยะเวลา
6.1 คําอธิบายเกี่ยวกับข้ อตกลงสัมปทานบริการ
6.2 ข้ อกําหนดในข้ อตกลงสัมปทานบริการที่สาํ คัญซึ่งอาจกระทบต่อจํานวนเงิน ระยะเวลาและ
ความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต (เช่น ระยะเวลาของสัมปทาน วันที่กาํ หนดราคา
ใหม่ และ เกณฑ์ท่ใี ช้ ในการกําหนดราคาหรือการต่อรองราคาใหม่)
6.3 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
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6.3.4 ภาระผู ก พั น ในการส่ ง มอบ หรื อ สิท ธิใ นการได้ รั บ สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ว้ เ มื่ อ สิ้น สุด
ระยะเวลาของสัมปทาน
6.3.5 สิทธิในการต่อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา
6.3.6 สิทธิและภาระผูกพันอื่น เช่น การปรับปรุงยกเครื่องครั้งใหญ่ (major overhaul)
6.4 การเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างงวด และ
6.5 การจัดประเภทของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเปิ ดเผยจํา นวนรายได้ แ ละกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ ใ นรอบระยะเวลาที่มี
การแลกเปลี่ยนการให้ บริการก่อสร้ าง กับสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 6 ของการตีความฉบับ นี้ กํา หนดให้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลของแต่ละข้ อตกลงสัมปทานบริการ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลตามกลุ่มข้ อตกลงสัมปทาน
บริ การที่มีลักษณะเช่ นเดียวกัน (เช่ น การเก็บค่ า ผ่ านทาง การบริ การด้ า นโทรคมนาคม และ
การบริการบําบัดนํา้ เสีย)

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง ข้ อ ตกลงสัม ปทานบริ ก าร (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
มาปฏิบัติใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ให้ เปิ ดเผยให้ ทราบในงบการเงินด้ วย
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