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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27  

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีทํ่าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรปูแบบกฎหมาย 

(SIC-27)ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 ถงึ 11 นอกจากน้ี การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 ได้

แนบท้ายด้วยแนวทางปฏบิตัิเพ่ือความเข้าใจแต่ไม่ถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        2 

 
 
 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27  

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีทํ่าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

อา้งอิง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สญัญาเช่า  

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง รายได้ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น  

-    มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

     (เม่ือมีการประกาศใช้) 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ประเด็น 

1 กจิการที่ทาํรายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการที่มีรูปแบบเดียวกนัอย่างต่อเน่ือง(ข้อตกลง)กบั

บุคคลที่สามที่ไม่ใช่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั(ในที่น้ี เรียกว่า ผู้ลงทุน) ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวมี

ความเกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรปูแบบกฎหมายตัวอย่างเช่น กจิการให้ผู้ลงทุนเช่าสนิทรัพย์ 

และกจิการกเ็ช่าสนิทรัพย์น้ันกลับคืนมา หรือ มีการขายสนิทรัพย์ตามกฎหมายและเช่าสนิทรัพย์น้ัน

กลับคืนมา ซ่ึงข้อตกลงอาจมีรูปแบบและเงื่อนไขของรายการแตกต่างกันไป ในกรณีของการให้เช่า

และการเช่ากลับคนืตามตัวอย่างข้างต้นอาจเน้ือมาจากข้อตกลงดังกล่าวได้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ลงทุน

ได้รับประโยชน์ทางภาษี และกจิการกไ็ด้รับประโยชน์ในรูปของค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องโอนสทิธใิน

การใช้สนิทรัพย์ 

 

2 เม่ือมีการทาํข้อตกลงที่มีรปูแบบตามกฎหมายเป็นสญัญาเช่ากบัผู้ลงทุน ประเดน็จะมีดังน้ี 

2.1 จะพิจารณาอย่างไรว่ารายการดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกันและควรจะบันทึกเป็นรายการ
เดียวกนัหรือไม่ 

2.2 รายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขของสญัญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สญัญาเช่า หรือไม่ และ ถ้าไม่ 

2.2.1 พิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหาก (Separate Investment Account) และ

ภาระผูกพันในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่มีอยู่น้ัน (Lease Payment 

Obligation) เป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการหรือไม่ (ดังตัวอย่างที่อธบิายใน
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ย่อหน้าที่ ก 2.1 ของแนวทางปฏบิัติที่แนบมากบัการตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี) 

2.2.2 กจิการต้องรับรู้ภาระผูกพันอื่นที่เป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าวอย่างไร และ 

2.2.3 กจิการต้องรับรู้ ค่าธรรมเนียมที่อาจจะได้รับจากผู้ลงทุนอย่างไร 

 

มติ 

3 รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ทาํขึ้นตามรูปแบบของกฎหมาย  จะถือว่าเป็นรายการที่มีความ

เช่ือมโยงกันและต้องบันทึกเป็นรายการเดียวกัน เม่ือไม่สามารถทาํความเข้าใจถึงผลกระทบเชิง

เศรษฐกจิโดยรวมได้หากปราศจากการเช่ือมโยงกบัรายการดังกล่าวทั้งหมด ตัวอย่างเช่น รายการที่

มีความสมัพันธก์นั รายการที่มีการต่อรองเสมือนเป็นรายการเดียว หรือรายการที่เกดิขึ้นพร้อมกนั

หรือเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองกัน  (ย่อหน้า ก ของแนวทางปฏิบัติแสดงตัวอย่างตามที่อธิบายใน

ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี) 

 

4 วิธีปฏบิัติทางบัญชี จะต้องสะท้อนถึงเน้ือหาสาระของสัญญา โดยการประเมินถึงเน้ือหาสาระน้ัน 

ต้องพิจารณาในทุกแง่มุมของสญัญา และเน้นไปที่ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ 

 

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า จะนาํมาถือปฏบิัติเม่ือเน้ือหา

สาระของสัญญารวมถึงการโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ตกลงกัน ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้

เหน็ว่าสญัญาดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสญัญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สญัญาเช่า คือ 

5.1 กจิการยังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ และมีสทิธใิน

การใช้สนิทรัพย์เช่นเดียวกบัก่อนทาํสญัญา 

5.2 เหตุผลหลักในการทาํสญัญาคือ เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ทางภาษี และไม่มีการโอนสทิธิ

ในการใช้สนิทรัพย์ และ 

5.3 ทางเลือกที่กาํหนดไว้ในเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงทาํให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะมี
การเลือกใช้สทิธ ิเช่น สทิธทิี่จะขาย (put option) จะมีการใช้สทิธหิากราคาที่ใช้สทิธสิงูกว่า

มูลค่ายุติธรรมมากเพียงพอ  

 

6 กจิการต้องนาํคาํนิยามและแนวปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 64 ในแม่บทการบัญชีมาปฏบิัติเพ่ือ

กาํหนดว่าบัญชีเงินลงทุนและภาระผูกพันในการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสิน

ของกิจการหรือไม่ การพิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาํระ

ตามสญัญาเช่า ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่กจิการควรรับรู้ โดยมีข้อบ่งช้ีดังน้ี 

6.1 กิจการไม่สามารถควบคุมเงินลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการและไม่มี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตัวอย่างเช่น จาํนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเป็นบัญชีเงินลงทุน

ที่แยกต่างหากเพ่ือกันไว้สาํหรับผู้ลงทุนและอาจใช้เพ่ือจ่ายผู้ลงทุนเท่าน้ัน ผู้ลงทุนเห็น
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ด้วยในการจ่ายชาํระภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจากเงินกองทุนของบัญชีเงินลงทุน และ

กจิการไม่สามารถชะลอการจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนจากบัญชีเงินลงทุน 

6.2 กจิการค่อนข้างที่จะไม่มีความเสี่ยงในการคืนค่าธรรมเนียมทั้งจาํนวนที่ได้รับจากผู้ลงทุน 

และอาจจะต้องจ่ายเพ่ิม หรือเม่ือไม่ได้รับค่าธรรมเนียม กิจการค่อนข้างที่จะไม่มีความ

เสี่ยงในการจ่ายชาํระภายใต้ภาระผูกพันอื่น เช่น การคํา้ประกัน ความเสี่ยงของการจ่าย

ชาํระที่ยากจะเกดิขึ้น เม่ือเง่ือนไขของสญัญากาํหนดว่าจาํนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าต้องนาํไป

ลงทุนในสนิทรัพย์ปลอดความเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกดิกระแสเงินสดได้เพียงพอสาํหรับ

จ่ายภาระผูกพันดังกล่าว 

6.3 นอกเหนือจากกระแสเงินสดเร่ิมแรกที่ต้องจ่ายในตอนเร่ิมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายภายใต้สัญญาจะต้องเป็นเพียงการจ่ายชาํระค่าเช่า โดยจ่ายจากเงินกองทุนในบัญชี 

เงินลงทุนที่แยกต่างหากเท่าน้ัน 

 

7 ภาระผูกพันอื่นตามสัญญารวมถึงการคํา้ประกันใด ๆ และภาระผูกพันอื่นที่เกิดขึ้ นจากสัญญา

สิ้นสดุก่อนกาํหนดให้ปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของ

รายการ 

 

8 เกณฑท์ี่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

รายได้ ต้องใช้ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของสญัญาเพ่ือกาํหนดว่าค่าธรรมเนียมที่กจิการอาจ

ได้รับควรรับรู้ เป็นรายได้เม่ือใด ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับรู้ ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ เช่น ความ

เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของภาระผูกพันในการดาํเนินงานในอนาคตที่จาํเป็นต่อการ

ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียม กจิการยังคงมีความเสี่ยงในเง่ือนไขของสญัญา มีเง่ือนไขการคํา้ประกนั

หรือมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมหรือไม่ ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการไม่ควรรับรู้

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นรายได้เม่ือได้รับ ได้แก่ 

8.1 ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นเง่ือนไขในการได้รับ
ค่าธรรมเนียมน้ัน และการปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ใช่การปฏิบัติที่มีความสาํคัญที่สุด

ตามที่ได้กาํหนดไว้ในสญัญา 

8.2 มีข้อจํากัดในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง ซ่ึงมีผลในทางปฏิบัติ ต่อการจํากัดและการ
เปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญต่อความสามารถในการใช้สนิทรัพย์ เช่น สนิทรัพย์สญูหาย ขาย 

หรือนาํไปเป็นหลักประกนั 

8.3 ความเป็นไปได้ในการเบิกชดเชยหรือจ่ายเพ่ิมค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถระบุได้ เช่น 

8.3.1 สนิทรัพย์อ้างองิไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพาะของกจิการ ที่ใช้ในการดาํเนินธุรกจิ

ซ่ึงเป็นไปได้ที่กจิการอาจจ่ายเพ่ือให้สญัญาสิ้นสดุก่อนกาํหนด 
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8.3.2 กิจการมีเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามดุลพินิจว่าต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

บางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้ นเพียงเล็กน้อย เ ช่น ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย อัตรา

แลกเปล่ียนหรือความเสี่ยงทางด้านสนิเช่ือ ในกรณีเช่นน้ีความเสี่ยงของ

มูลค่าเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอไม่ถือว่าเป็นไปได้ยากย่ิงที่จะเกิดขึ้ น จึง

เป็นไปได้ที่กจิการอาจต้องจ่ายค่าเช่าที่ยังไม่สามารถระบุได้ 

 

9 ค่าธรรมเนียมต้องแสดงไว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยพิจารณาจากเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและ

ลักษณะของรายการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

10 เน้ือหาของสัญญาที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง

2555) เร่ือง สญัญาเช่า ต้องนาํมาพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมซ่ึงจาํเป็นต่อ

ความเข้าใจในการพิจารณาประเภทของสัญญาและแนวปฏบิัติทางบัญชีที่จะนาํไปใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละรอบที่สญัญายังมีผลอยู่ 

10.1  คาํอธบิายสญัญา 
10.1.1 สนิทรัพย์อ้างองิและข้อจาํกดัการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

10.1.2 อายุสญัญาและเง่ือนไขอื่นที่สาํคัญของสญัญา 
10.1.3 รายการที่เช่ือมโยงกนัรวมถงึสทิธใิดๆ และ 

10.2  วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้กับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ จํานวนที่ รับรู้ เป็นรายได้ในรอบ   

 ระยะเวลาและรายการที่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

11 การเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดตามย่อหน้าที่ 10 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้แสดง

แยกตามสญัญาหรือรวมตามประเภทของสญัญาแต่ละประเภท ประเภทของสญัญาให้จัดกลุ่มตาม

สนิทรัพย์อ้างองิที่มีลักษณะคล้ายกนัเช่น โรงงานพลังไฟฟ้า 

 

วนัถอืปฏิบติั 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม  2557 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏบิัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด 
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แนวทางปฏิบติั 

แนวทางปฏบิัติน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 

 

ก.รายการทีเ่ช่ือมโยงกนั 

ก1. การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีกาํหนดให้พิจารณาว่า รายการที่มีรปูแบบตามกฎหมายเป็น

สญัญาเช่ามีความเช่ือมโยงกนัหรือไม่ เพ่ือกาํหนดว่ารายการน้ันควรบันทกึเป็นรายการเดียวกนัหรือไม่ 

 

ก2. ตัวอย่างของรายการที่มองโดยภาพรวมแล้วควรบันทกึเป็นรายการเดียวกนั คือ 

ก2.1 กจิการให้ผู้ลงทุนเช่าสนิทรัพย์ (สญัญาเช่า “the headlease”) และเช่าสนิทรัพย์เดียวกนัน้ัน

กลับคืนในระยะเวลาที่สั้นกว่า (สญัญาเช่าช่วง “the sublease”) เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาของสญัญา

เช่าช่วง กจิการมีสทิธทิี่จะซ้ือสทิธกิารเช่ากลับคืนจากผู้ลงทุนภายใต้สทิธใินการซ้ือคนื  ถ้ากจิการ

เลือกที่จะไม่ใช้สทิธใินการซ้ือคืน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนขั้นตํ่าจากการลงทุนตามที่ระบุไว้

ในสญัญาเช่า  โดยผู้ลงทุนอาจคืนกลับสนิทรัพย์อ้างองิให้แก่กจิการ หรือกาํหนดให้กจิการจ่าย

ผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนตามสญัญาเช่า 

 

วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ทางภาษี และกจิการได้รับประโยชน์

ในรูปของค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ ผู้ลงทุนเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

และจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ภายใต้สัญญาเช่า ข้อตกลงได้กาํหนดให้นาํจาํนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าไป

ลงทุนในสนิทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงจนสิ้นสดุการปฏบิัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย โดยให้แยกไว้

ในบัญชีเงินลงทุนที่ถือโดยทรัสตี (trustee)ซ่ึงไม่อยู่ในความควบคุมของกจิการ และกจิการยังคง

ได้รับค่าธรรมเนียม 

 

ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าช่วงจะต้องจ่ายจากบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหาก ตลอด

ระยะเวลาของสญัญาเช่าช่วง กจิการรับประกนัภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าช่วงและ

จาํนวนเงินในบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหากให้เพียงพอกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสาํหรับสัญญา

เช่าช่วง  กจิการมีสทิธิ (ผู้ลงทุนไม่มีสทิธิ) ที่จะบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงก่อนสิ้นสดุสญัญาภายใต้

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีท้องถิ่น หรือสากล 

เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนสูญเสียผลประโยชน์ทางภาษีบางส่วนหรือทั้งหมด หรือกิจการตัดสินใจที่จะ

จาํหน่าย(รวมถึง เปล่ียนแทน ขาย หรือ ทาํลาย)สินทรัพย์อ้างอิง) โดยจ่ายเงินเพ่ือบอกเลิก

สญัญาให้แก่ผู้ลงทุน  ถ้ากจิการเลือกที่จะบอกเลิกสญัญาก่อนสิ้นสดุสญัญา กจิการจะต้องจ่ายเงิน

เพ่ือบอกเลิกสัญญาจากเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินลงทุน และถ้าเงินที่คงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอ 

กิจการจะต้องเป็นผู้จ่ายผลต่างน้ัน ซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะที่

กจิการใช้ในการดาํเนินธุรกจิ 
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ก2.2 กจิการให้กจิการอื่นเช่าสนิทรัพย์ตลอดอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์น้ัน และ

เช่าสนิทรัพย์น้ันกลับคืนภายใต้เง่ือนไขเดียวกนักบัสญัญาเช่าเร่ิมแรก ทั้งสองกจิการมีสทิธทิาง

กฎหมายที่จะหักกลบจาํนวนหน้ีของอกีฝ่ายหน่ึง และต้องมีความตั้งใจที่จะหักกลบด้วยเกณฑส์ทุธ ิ 

 

ก2.3 กจิการ (กจิการ ก) ให้กจิการอกีแห่งหน่ึง (กจิการ ข) เช่าสนิทรัพย์ และได้รับเงินกู้ยืมประเภท

ที่มีหลักทรัพย์คํา้ประกันจากผู้ให้กู้ (โดยใช้สัญญาเช่าและสินทรัพย์เป็นหลักประกัน) โดย

กิจการ ก ขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ ภายใต้สัญญาเช่า และ เงินกู้ให้กับทรัสตี(trustee) และเช่า

สนิทรัพย์เดียวกนัน้ันกลับคืน กจิการ ก ตกลงที่จะซ้ือสนิทรัพย์น้ันกลับคืนเม่ือสิ้นสดุสญัญาเช่า

ด้วยจาํนวนเงินที่เท่ากบัราคาขาย ผู้ให้กู้จะไม่ถือว่ากจิการ ก เป็นผู้รับผิดชอบหลักในเงินกู้ยืม

ตามกฎหมาย โดยกิจการ ก รับประกันที่จะจ่ายคืนเงินกู้ยืมประเภทที่มีหลักทรัพย์คํา้ประกัน 

ถ้ากจิการ ข ผิดนัดชาํระการจ่ายเงินภายใต้สญัญาเช่า ซ่ึงกจิการ ข จะต้องได้รับการจัดอนัดับ

ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับ เอเอเอ (AAA) และจาํนวนเงินที่จ่ายในแต่ละสัญญาเช่าเท่ากัน 

กจิการ ก มีสทิธทิางกฎหมายที่จะหักกลบจาํนวนหน้ีของแต่ละสญัญาเช่า และต้องมีความตั้งใจ

ที่จะหักกลบสทิธแิละภาระผูกพันภายใต้สญัญาเช่าด้วยเกณฑส์ทุธ ิ

 

ก2.4 กิจการ (กิจการ ก) ขายสินทรัพย์ให้กับกิจการอีกแห่งหน่ึง (กิจการ ข) และเช่าสินทรัพย์

เดียวกันน้ันกลับคืน กิจการ ข มีข้อตกลงที่จะขายสินทรัพย์น้ันกลับคืนให้แก่กิจการ ก เม่ือ

สิ้นสดุสญัญาเช่าด้วยจาํนวนเงินที่เม่ือรวมกบัค่าเช่าที่จ่ายไปทาํให้ กจิการ ข ได้รับผลตอบแทน

ที่อตัราเงินกู้ยืมปกติ (LIBOR) บวกร้อยละ 2 ต่อปีของราคาซ้ือสนิทรัพย์ 
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ข. เนื้ อหาสาระของขอ้ตกลง 

ข1. ตคีวามมาตรฐานกาํหนดให้พิจารณาเน้ือหาสาระของข้อตกลง เพ่ือกาํหนดว่า มีการโอนสทิธใินการใช้

สนิทรัพย์ในช่วงเวลาที่ตกลงกนัหรือไม่  

 

ข2. ตัวอย่างที่อธิบายไว้ในส่วน ก ของแนวทางปฏบิัติน้ี พิจารณาได้ว่าข้อตกลงไม่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวข้อง

กบัสญัญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองสญัญาเช่า ด้วยเหตุผล

ดังน้ี 

 

ข2.1 ตามตัวอย่างที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก2.1 ข้อตกลงได้ออกแบบอย่างชัดเจนเพ่ือผลประโยชน์

ทางภาษี ซ่ึงแบ่งกนัระหว่างทั้งสองกจิการ แม้ว่าระยะเวลาของสญัญาเช่า และ สญัญาเช่าช่วงจะ

แตกต่างกนั สทิธทิี่กจิการจะซ้ือกลับคืนจะถูกกาํหนดไว้ทุกคร้ังที่สิ้นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

ช่วง กล่าวคือ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในสินทรัพย์ในระดับที่ไม่มีนัยสาํคัญตลอดระยะเวลาของ

สัญญาเช่า ดังน้ันเน้ือหาสาระของข้อตกลง คือ กิจการได้รับค่าธรรมเนียมจากการดาํเนินการ

ตามสญัญา และรับความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์      

 

ข2.2 ตามตัวอย่างที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก2.2 เง่ือนไขและระยะเวลาของสญัญาเช่าแต่ละสญัญา

เท่ากนั ดังน้ัน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ไม่แตกต่างจากก่อน

การทาํข้อตกลง และ จํานวนหน้ีถูกหักกลบกับอีกฝ่ายหน่ึง จึงไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต 

เน้ือหาสาระของข้อตกลง คือ ไม่มีรายการเกดิขึ้น   

 

 

ข2.3 ตามตัวอย่างที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก2.3 กิจการ ก รับความเสี่ยงและผลตอบแทนในความ

เป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ และ ความเสี่ยงของการจ่ายชาํระเงินภายใต้การรับประกนัที่เป็นไปได้

ยากที่จะเกิดขึ้ น (เน่ืองจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับ ทริปเป้ิล เอเอเอ) เน้ือหา

สาระของข้อตกลง คือ กจิการ ก กู้ยืมเงินและนาํสนิทรัพย์อ้างองิมาคํา้ประกนั 

 

ข2.4 ตามตัวอย่างที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ก2.4 ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของใน

สินทรัพย์ของกิจการ ก ไม่มีการเปล่ียนแปลงในเน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระของข้อตกลง คือ 

กิจการ ก กู้ยืมเงินและนาํสินทรัพย์อ้างอิงมาคํา้ประกัน และจ่ายคืนเงินโดยผ่อนชาํระตลอด

ระยะเวลาของสญัญาเช่า และชาํระเงินก้อนในงวดสดุท้ายเม่ือสิ้นสดุสญัญาเช่า เง่ือนไขของสทิธิ

ทําให้ไม่สามารถรับรู้ รายการขายได้ โดยปกติการขายและเช่ากลับคืนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่ขาย ยังคงอยู่กับผู้ขายเท่าน้ันตลอดระยะเวลา

ของสญัญาเช่า 


