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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 

เรือ่ง 

สญัญาเช่า 

 

 

คํานาํ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRS 16: Leases (Bound volume 2019 

Consolidated without early application)) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสามารถสรุปภาพรวม เหตุผลสาํหรับการออกมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และลักษณะที่สาํคัญของหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมี

รายละเอยีด ดังน้ี 

 

ภาพรวม  

 

1     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า กําหนดหลักการสําหรับ 

การรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ ม่ันใจว่าผู้ เช่าและผู้ให้เช่าได้ให้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ในลักษณะการนําเสนอรายการที่ เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลน้ีให้ พ้ืนฐานแก่ผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่ มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

ทางการเงิน และกระแสเงินสดของกจิการ  

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ให้ถอืปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  

เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากับลูกคา้ ณ วันที่หรือก่อนวันที่นํามาตรฐานรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ใช้แทน 

(ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเชา่  

(ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การ

ประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรือไม่ 

(ค) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า

ดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ และ 
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(ง) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหา

สญัญาเชา่ทีท่าํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

เหตุผลสาํหรบัการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

 

4 การเช่าเป็นกิจกรรมที่สาํคัญของหลายๆ กิจการ ซ่ึงการเช่าเป็นวิธีในการให้ได้รับสิทธิในการ

เข้าถึงสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุน และการลดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของความเป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ของกิจการ เน่ืองจากความแพร่หลายของการเช่า ดังน้ัน จึงมีความสําคัญที่ ผู้ใช้ 

งบการเงินมีภาพที่ครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้เกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าของกจิการ  

5 วิธกีารบัญชีเดิมสาํหรับสญัญาเช่ากาํหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่า

เงินทุนหรือสญัญาเช่าดาํเนินงานและถือปฏบิัติสาํหรับสญัญาเช่าทั้งสองประเภทน้ีอย่างแตกต่าง

กนั ซ่ึงการถือปฏบิัติดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่ที่ไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน

ได้เน่ืองจากการถือปฏบิัติดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนอนัเที่ยงธรรมของรายการการเช่าในทุกกรณ ี

โดยเฉพาะการที่ไม่ได้กาํหนดให้ผู้เช่ารับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

6  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (the International Accounting 

Standards Board: IASB) และคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

สหรัฐอเมริกา (the Financial Accounting Standards Board: FASB) ได้ริเร่ิมโครงการร่วมกัน

เพ่ือพัฒนาแนวปฏบิัติทางการบัญชีเกี่ยวกบัสญัญาเช่าใหม่ ซ่ึงกาํหนดให้ผู้เช่ารับรู้สนิทรัพย์และ

หน้ีสนิสาํหรับสทิธแิละภาระผูกพันที่เกดิขึ้นจากสญัญาเช่า แนวปฏบิัติทางการบัญชีน้ีจะส่งผลให้

การนาํเสนอสินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เช่าเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมากขึ้น และรวมทั้งยังเพ่ิม

การเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะเพ่ิมความโปร่งใสของสภาพเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่า 

7 คณะกรรมการทั้งสองคณะตัดสินใจว่าผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุก

รายการ (ด้วยข้อยกเว้นที่จาํกัด) และคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ให้คํานิยามสัญญาเช่าใน

แนวทางเดียวกนั คณะกรรมการมีข้อสรุปที่คล้ายกนัเกี่ยวกบัการวัดมูลค่าของหน้ีสนิจากสญัญาเช่า 

และวิธีการบันทึกบัญ ชีสัญญาเช่าที่ เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน  นอกจากน้ี

คณะกรรมการทั้งสองคณะยังได้ตัดสินใจที่จะไม่เปล่ียนแปลงการบัญชีสาํหรับผู้ให้เช่าเกือบ

ทั้งหมด 

8  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการมีข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าน้ีได้เคยจัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน ในส่วนการรับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าและการรายงาน 

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบัญชีเดียวสาํหรับผู้เช่า (single lessee accounting model) โดยผู้เช่าบันทึก

สญัญาเช่าทุกรายการในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกวิธีการบัญชีสาํหรับผู้เช่า 2 แบบ โดยมีการจัด

ประเภทสัญญาเช่าในลักษณะเดียวกับข้อกําหนดเดิมในหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปของ
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สหรัฐอเมริกา (US GAAP) เพ่ือจาํแนกระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าเงินทุน และ 

มีการบันทกึสญัญาเช่าทั้งสองประเภทอย่างแตกต่างกนั 

9  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ทาํให้แผนของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการพัฒนาการรายงานทางการเงินในเร่ืองสัญญาเช่า

สมบูรณ ์

 

ลกัษณะสาํคญั 

   

การบญัชีสําหรบัผูเ้ช่า 

 

10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า เร่ิมใช้วิธีการบัญชีเดียวสาํหรับ 

ผู้เช่า (single lessee accounting model) และกาํหนดให้ผู้เช่ารับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินสาํหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงน้ัน 

มีมูลค่าตํ่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่แสดงถึงสทิธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่า 

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่แสดงถงึภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

11 ผู้เช่าวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิธิการใช้คล้ายกับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เช่น ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์) และหน้ีสินตามสัญญาเช่าคล้ายกับหน้ีสินทางการเงินอื่น ดังน้ัน ผู้เช่ารับรู้ 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้และดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และจัดประเภทการ

จ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเป็นส่วนของเงินต้นและส่วนของดอกเบี้ย และนาํเสนอรายการดังกล่าว

ในงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 

12  สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยเกณฑ์ของมูลค่าปัจจุบัน 

การวัดมูลค่าประกอบด้วยการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ (รวมถึงค่าเช่าที่แปรผัน

ตามเงินเฟ้อ) และยังรวมถึงการจ่ายชาํระที่จะจ่ายในช่วงเวลาใช้สทิธเิลือกถ้าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าอย่างแน่นอนด้วยความ

สมเหตุสมผล 

13  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ได้รวมข้อกาํหนดในการเปิดเผย

ข้อมูลสาํหรับผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยเพ่ือให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานแก่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบของ

สญัญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผู้เช่า 

 

การบญัชีสําหรบัผูใ้หเ้ช่า 

 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า นาํข้อกาํหนดเกือบทั้งหมดของ

การบัญชีสาํหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเช่า มาใช้ 

ดังน้ัน ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

และบันทกึสญัญาเช่าทั้งสองประเภทน้ันอย่างแตกต่างกนั 
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15  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ยังกาํหนดให้ผู้ให้เช่าเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของผู้ให้เช่า

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 

 

**คาํนาํน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 

เรือ่ง 

สญัญาเช่า 
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สารบญั 

                                                                                           จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 3 

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ 5 

การระบุสญัญาเช่า 9 

การแยกส่วนประกอบของสญัญา 12 

อายสุญัญาเช่า 18 

ผูเ้ช่า 22 

การรบัรูร้ายการ 22 

การวดัมูลค่า 22 

การนาํเสนอรายการ 47 

การเปิดเผยขอ้มูล 51 

ผูใ้หเ้ช่า 61 

การจดัประเภทสญัญาเช่า 61 

สญัญาเช่าเงินทุน 67 

สญัญาเช่าดําเนนิงาน 81 

การเปิดเผยขอ้มูล 89 

รายการขายและเช่ากลบัคืน 98 

การประเมินว่าการโอนสินทรพัยเ์ป็นการขายหรือไม่ 99 

ภาคผนวก 

ก คํานยิาม 

ข แนวทางปฏิบติั 

ค วนัถอืปฏิบติัและการเปลีย่นแปลง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 103 และ

ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการ

สาํคัญ คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็น

ตวัอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  

ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 

เรือ่ง สัญญาเช่า 

 

วตัถุประสงค ์

 

1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ กําหนดหลกัการสําหรบัการรบัรูร้ายการ การวดั

มูลค่า การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้ ัน่ใจว่า

ทั้ งทางดา้นผู้เช่าและผู้ให้เช่าไดใ้ห้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เป็นตัวแทนอัน 

เที่ยงธรรมของรายการ ขอ้มูลนี้ ใหพ้ื้ นฐานแก่ผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของ

สญัญาเช่าทีมี่ต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ  

2 กจิการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อกาํหนดของสญัญาและข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดเมื่อถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีอย่างสมํ่าเสมอกับสัญญาทั้งหมดที่มีลักษณะและสถานการณ ์

ที่คล้ายคลึงกนั 

 

ขอบเขต 

 

3 กจิการต้องถือปฏบิัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาเช่าทั้งหมด รวมถึงสญัญาเช่า

สินทรพัยสิ์ทธิการใชใ้นสญัญาเชา่ชว่ง ยกเว้นรายการต่อไปน้ี  

3.1 สัญญาเช่าเพ่ือการสาํรวจหรือการใช้แร่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่

สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ซ่ึงคล้ายคลึงกนั 

3.2 สัญญาเช่าสินทรัพย์ชีวภาพที่ ผู้เช่าถือครองภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

3.3 ข้อตกลงสัมปทานบริการภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

3.4 ใบอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยผู้ให้เช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ และ 
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3.5 สทิธทิี่ถอืครองโดยผู้เช่าภายใต้ข้อตกลงในการให้ใช้สทิธ ิภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน สาํหรับรายการต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 

วิดีทศัน์ ละคร ต้นฉบับงานเขยีน สทิธบิัตร และลิขสทิธิ์ 

4 ผู้เช่าอาจ (แต่ไม่ได้บังคับ) นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบัสญัญาเช่า

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 3.5                               

 

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ (ย่อหนา้ที ่ข3 ถงึ ข8) 

 

5 ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถงึ 49 กบัรายการต่อไปน้ี 

5.1 สญัญาเชา่ระยะสัน้ และ 

5.2 สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข3 ถงึ ข8) 

6 หากผู้เช่าเลือกที่จะไม่ถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 49 กับสัญญาเช่าระยะสั้น

หรือสญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า ผู้เช่าต้องรับรู้การจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ที่เกี่ยวข้อง

กับสัญญาเช่าน้ันเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าหรือตามเกณฑ์ที่เป็นระบบ 

อื่นใด ผู้เช่าต้องใช้เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นใดหากเกณฑ์ดังกล่าวสะท้อนถึงรูปแบบที่ผู้เช่าได้รับ

ประโยชน์ได้ดีกว่า 

7 หากผู้เช่าใช้ย่อหน้าที่ 6 กับสัญญาเช่าระยะสั้น ผู้เช่าต้องพิจารณาสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าใหม่

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หาก 

 7.1 มีการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ หรือ 

7.2 มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า (ตัวอย่างเช่น ผู้ เช่าใช้สิทธิเลือกที่ ไม่เคยถูก

 นาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้า) 

8 การเลือกดังกล่าวสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นต้องเลือกทาํทั้งประเภทของสินทรัพย์อ้างองิซ่ึงสิทธิ

การใช้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ัน ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง คือ กลุ่มของสินทรัพย์อ้างอิงที่มี

ลักษณะและการใช้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันในการดําเนินงานของกิจการ การเลือกดังกล่าว

สาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่าสามารถเลือกได้เป็นรายสญัญา 

 

การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข9 ถงึ ข33) 

                                                        

9 ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั้น

เป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์ร่ะบุสําหรบัช่วงเวลาหนึง่เพือ่การแลกเปลีย่น

กบัสิ่งตอบแทน ซ่ึงย่อหนา้ที่ ข9 ถึง ข31 ไดก้ําหนดแนวปฏิบติัสําหรบัการประเมินว่า

สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

10 ช่วงเวลาอาจกาํหนดในรปูของปริมาณการใช้ของสนิทรัพย์ที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น ตามจาํนวนหน่วย

ผลิตซ่ึงจะผลิตจากอปุกรณน้ั์น) 
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11 กิจการต้องทาํการประเมินใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

เฉพาะเม่ือเง่ือนไขและข้อกาํหนดของสญัญามีการเปล่ียนแปลง 

 

การแยกส่วนประกอบของสญัญา 

 

12 สาํหรับสัญญาที่เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า กิจการต้องแยกแต่ละส่วนประกอบ

ของสัญญาที่เป็นการเช่าออกจากส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า เว้นแต่กิจการปฏบิัติ

ตามการผ่อนปรนในทางปฏบิัติในย่อหน้าที่ 15 ทั้งน้ีย่อหน้าที่ ข32 ถึง ข33 กาํหนดแนวปฏบิัติ

สาํหรับการแยกส่วนประกอบของสญัญา  

 

ผูเ้ช่า 

 

13 สาํหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบอีกหน่ึงหรือมากกว่า 

ที่เป็นการเช่าหรือไม่เป็นการเช่า ผู้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาให้แต่ละส่วนประกอบ 

ที่เป็นการเช่าตามเกณฑ์ราคาเอกเทศเปรียบเทียบของส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและผลรวม

ราคาเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า 

14 ราคาเอกเทศเปรียบเทยีบของส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าต้อง

กาํหนดตามเกณฑ์ของราคาที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ขายที่คล้ายคลึงกันจะเรียกเกบ็จากกิจการสาํหรับ

ส่วนประกอบน้ันหรือส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกนัแยกจากกนั ในกรณีที่ราคาเอกเทศที่สงัเกตได้

ไม่มีอยู่ทุกเม่ือ ผู้เช่าต้องประมาณการราคาเอกเทศโดยใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ให้มากที่สดุ 

15 เพ่ือการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้เช่าอาจเลือกไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าออกจาก

ส่วนประกอบที่เป็นการเช่าตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง และรวมแต่ละส่วนประกอบที่เป็น

การเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าหน่ึงเดียว

แทน ผู้ เช่าต้องไม่ใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ น้ีกับอนุพันธ์แฝงที่ เป็นไปตามเง่ือนไข 

ในย่อหน้าที่ 4.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน 

16 หากกิจการไม่ปฏบิัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 15 ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องสาํหรับส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า  

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

17 สาํหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบอีกหน่ึงหรือมากกว่า 

ที่เป็นการเช่าหรือไม่เป็นการเช่า ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาโดยปฏิบัติตาม 

ย่อหน้าที่ 73 ถึง 90 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา 

ที่ทาํกบัลูกค้า  
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อายสุญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข34 ถงึ ข41) 

 

18 กิจการต้องกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยให้รวม

ระยะเวลาต่อไปน้ีด้วย 

18.1 ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกน้ัน และ 

18.2 ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะไม่ใช้สทิธเิลือกน้ัน 

19 ในการประเมินว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยาย

อายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า กิจการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริง

และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาํให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับผู้เช่าในการใช้

สทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ใช้สทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่าตามที่ได้อธบิาย

ในย่อหน้าที่ ข37 ถงึ ข40 

20 ผู้เช่าต้องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สทิธิเลือกในการ

ขยายอายุสญัญาหรือไม่ใช้สทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เม่ือเกดิเหตุการณ์ที่มีนัยสาํคัญหรือ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึง  

 20.1 อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า และ 

20.2 ส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลของผู้เช่าที่จะใช้สิทธิเลือกซ่ึงไม่เคยถูก

นํามาใช้ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้า หรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกซ่ึงเคยถูก

นาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข41)  

21 กจิการต้องปรับปรงุอายุสญัญาเช่า หากมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสญัญาเช่า 

ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสญัญาเช่าจะเปล่ียนแปลง ถ้า 

 21.1 ผู้เช่าใช้สทิธเิลือกที่ไม่เคยถูกนาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้าของกจิการ  

21.2 ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้เคยถูกนํามาใช้ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้าของ

กจิการ 

21.3 มีเหตุการณ์เกดิขึ้นซ่ึงทาํให้ผู้เช่ามีข้อผูกพันตามสญัญาในการใช้สทิธิเลือกที่ไม่เคยถูก

นาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้าของกจิการ หรือ 

21.4 มีเหตุการณ์เกิดขึ้ นซ่ึงโดยสัญญาห้ามผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ได้เคยถูกนํามาใช้ในการ

กาํหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้าของกจิการ 

 

ผูเ้ช่า 

 

การรบัรูร้ายการ 

 

22 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี้ สินตามสญัญาเช่า 
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การวดัมูลค่า 

 

การวดัมูลค่าเริม่แรก 

 

การวดัมลูค่าเร่ิมแรกของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

 

23 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุน 

24 ราคาทุนของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

24.1 จํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเร่ิมแรก ตามที่ได้อธิบายใน 

ย่อหน้าที่ 26 

24.2 การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชาํระ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่

สญัญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจงูใจตามสญัญาเชา่ที่ได้รับใดๆ 

24.3 ตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกใดๆ ที่เกดิขึ้นของผู้เช่า และ 

24.4 ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาํหรับผู้เช่าในการร้ือและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง 

การบูรณะสถานที่ตั้งของสนิทรัพย์อ้างองิหรือการบูรณะสนิทรัพย์อ้างองิให้อยู่ในสภาพ

ตามที่กาํหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า เว้นแต่ต้นทุนเหล่าน้ันเกิดขึ้ น

เพ่ือการผลิตสนิค้าคงเหลือ ผู้เช่าจะรับภาระต้นทุนดังกล่าว ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล

หรือเม่ือใช้สนิทรัพย์อ้างองิน้ันในระหว่างช่วงระยะเวลาหน่ึง  

25 ผู้เช่าต้องรับรู้ ต้นทุนตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 24.4 เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์

สิทธิการใช้เม่ือผู้เช่ารับภาระต้นทุนดังกล่าว ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2  

เร่ือง สินคา้คงเหลือ สาํหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลาหน่ึงเม่ือผู้เช่าใช้สินทรัพย์

สทิธิการใช้เพ่ือผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างช่วงระยะเวลาน้ัน การรับภาระต้นทุนดังกล่าวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 

ให้รับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจ

เกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน 

 

การวดัมลูค่าเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสญัญาเชา่ 

 

26 ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที่ยงัไม่ไดจ่้ายชําระ ณ วนันั้น การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าตอ้ง

คิดลดดว้ยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า หากอตัรานั้นสามารถกําหนดไดทุ้กเมื่อ  

แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกําหนดไดทุ้กเมื่อ ผูเ้ช่าตอ้งใชอั้ตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

ของผูเ้ช่า  

27 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตาม

สญัญาเช่า ประกอบด้วย การจ่ายชาํระดังต่อไปน้ีสาํหรับสทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิตลอดอายุ

สญัญาเช่าที่ยังไม่จ่ายชาํระ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
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27.1 การจา่ยชาํระคงที ่(รวมถึง การจ่ายชาํระคงที่โดยเน้ือหา ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่  

ข42) หักลูกหน้ีสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

27.2 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 28) 

27.3 จาํนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชาํระภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ 

27.4 ราคาใช้สทิธิของสทิธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สทิธิ

เลือกน้ัน (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธิบายในย่อหน้าที่ ข37 ถึง ข40) 

และ  

27.5 การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เหน็

ว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

28 การจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัราตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 27.2 รวมถึง 

ตัวอย่างต่อไปน้ี การจ่ายชาํระที่เช่ือมโยงกบัดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายชาํระที่เช่ือมโยงกบัอตัรา

ดอกเบี้ ยอ้างองิ (เช่น LIBOR) หรือ การจ่ายชาํระที่ผันแปรเพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงของ

อตัราค่าเช่าของตลาด 

 

 การวดัมูลค่าภายหลงั 

 

การวดัมลูค่าภายหลงัของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

 

29 หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชวิ้ธีราคาทุน 

เวน้แต่ผูเ้ช่าใชวิ้ธีการอ่ืนในการวดัมูลค่าวิธีใดวิธีหนึง่ตามทีไ่ดอ้ธิบายในย่อหนา้ที ่34 และ 35  

 

วิธีราคาทุน 

 

30 ในการใช้วิธรีาคาทุน ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ด้วยราคาทุน 

30.1 หักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ  

30.2 ปรับปรงุด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 36.3 

31 ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  

เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามข้อกาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 32 

32 หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์อ้างองิให้แก่ผู้เช่าเม่ือสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าหรือ

หากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อม

ราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของ

สินทรัพย์อ้างอิง มิเช่นน้ัน ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่า 

เร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้ นสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้ นสุดอายุ

สญัญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน 
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33 ผู้เช่าต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เพ่ือพิจารณาว่า 

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ด้อยค่าหรือไม่ และเพ่ือรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าใดๆ ที่เกดิขึ้น 

 

วิธีการอ่ืนในการวดัมูลค่า  

 

34 ถ้าผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ

ลงทนุ กบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้วิธมูีลค่ายุติธรรมสาํหรับสนิทรัพย์

สิทธิการใช้ที่เป็นไปตามคํานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ด้วย 

35 หากสนิทรัพย์สทิธิการใช้เกี่ยวพันกนักับประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผู้เช่าใช้วิธีการ 

ตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าอาจเลือกใช้

วิธีการตีราคาใหม่กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ทุกรายการที่เกี่ยวพันกันกับประเภทของที่ดิน อาคาร

และอปุกรณน้ั์น 

 

 การวดัมลูค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสญัญาเชา่ 

 

36 หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหนี้ สินตามสญัญาเช่า โดย  

36.1 การเพิม่มูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสญัญาเช่า 

36.2 การลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการชําระการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที่จ่าย

ชําระแลว้ และ 

36.3 การวดัมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง

สญัญาเช่าใดๆ ตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 39 ถึง 46 หรือเพื่อสะทอ้นการจ่ายชําระตาม

สญัญาเช่าทีค่งทีโ่ดยเนื้ อหาทีมี่การปรบัปรุง (ดูย่อหนา้ที ่ข42) 

37 ดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าในแต่ละรอบระยะเวลาตลอดอายุสญัญาเช่าต้องเป็นจาํนวนเงิน

ที่ทาํให้อัตราดอกเบี้ ยรายงวดเป็นอัตราคงที่สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

อัตราดอกเบี้ ยรายงวด คือ อัตราคิดลดตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 26 หรืออัตราคิดลด 

ที่ปรับปรงุตามที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 41 43 หรือ 45.3 ถ้าสามารถปฏบิัติได้ 

38 หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้ รายการต่อไปน้ีในกาํไรหรือขาดทุน เว้นแต่ 

ต้นทุนดังกล่าวรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์อกีรายการหน่ึงที่ปฏบิัติตามมาตรฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

 38.1  ดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 

38.2 การจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ในรอบระยะเวลาที่เหตุการณห์รือเง่ือนไขที่ทาํให้การจ่ายชาํระเหล่าน้ันเกดิขึ้น 
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การประเมินหนี้ สินตามสญัญาเช่าใหม่ 

 

39 หลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ในการวัดมูลค่าหน้ีสนิ

ตามสัญญาเช่าใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้

จาํนวนเงินของการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 

อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และ 

มีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้จาํนวนเงินคงเหลือ

ของการวัดมูลค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน 

40 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่โดยการคิดลดการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่ปรับปรุง 

โดยใช้อตัราคิดลดที่ปรับปรงุ หากเป็นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

40.1 มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ผู้เช่าต้อง

กาํหนดการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ของอายุสญัญาเช่าที่ปรับปรุง 

หรือ 

40.2 มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง โดยพิจารณา

เหตุการณ์และสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ในบริบทของ 

สิทธิเลือกซ้ือ ผู้เช่าต้องกาํหนดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงเพ่ือสะท้อน 

การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายชาํระภายใต้สทิธเิลือกซ้ือ 

41 ในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 40 ผู้เช่าต้องกาํหนดอตัราคิดลดที่ปรับปรุงเป็นอตัราดอกเบี้ยตามนัย

ของสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่ เหลืออยู่ ถ้าอัตราดังกล่าวสามารถกําหนดได้ทุกเม่ือ  

หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถกําหนดได้ทุกเม่ือให้ใช้อัตราดอกเบี้ ย 

การกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่มีการประเมินใหม่  

42 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่โดยการคิดลดการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่ปรับปรุง 

หากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

42.1 มีการเปล่ียนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่า

คงเหลือ ผู้เช่าต้องกําหนดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อน 

การเปล่ียนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่า

คงเหลือ 

42.2 มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในอนาคตที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

ดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่าน้ัน รวมถึงตัวอย่างต่อไปน้ี  

การเปล่ียนแปลงเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงอัตราค่าเช่าของตลาดหลังจากการ

ทบทวนค่าเช่าของตลาด ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่เพ่ือสะท้อนการ

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงเฉพาะในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด 

(เช่น เม่ือการปรับปรุงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ามีผล) ผู้เช่าต้องกาํหนดการจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากการจ่าย

ชาํระตามสญัญาที่ปรับปรงุ 
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43 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 42 ผู้เช่าต้องใช้อัตราคิดลดเดิม เว้นแต่การเปล่ียนแปลงการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่าเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณดีังกล่าว ผู้เช่าต้อง

ใช้อตัราคิดลดที่ปรับปรงุซ่ึงสะท้อนการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 

 

44 ผู้เช่าต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาแยกต่างหาก หากเป็นไปตามเง่ือนไข 

ทั้งสองข้อต่อไปน้ี 

44.1 การเปล่ียนแปลงเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยเพ่ิมสิทธิในการใช้สินทรัพย์

 อ้างองิรายการเดียวหรือหลายรายการ และ 

44.2 สิ่งตอบแทนสาํหรับสญัญาเช่าเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัราคาเอกเทศของการเพ่ิม

ขอบเขตและการปรับปรุงใดๆ ที่เหมาะสมต่อราคาเอกเทศน้ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์

ของสญัญาใดสญัญาหน่ึง 

45 สาํหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหาก ณ วนัทีก่ารเปลีย่นแปลง

สญัญาเชา่มีผล ผู้เช่าต้อง  

  45.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 13 ถงึ 16  

  45.2 กาํหนดอายุสญัญาเช่าของสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบิัตติามย่อหน้าที่ 18 ถงึ 19 

  และ 

 45.3 วัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง

ด้วยอตัราคิดลดที่ปรับปรุง อตัราคิดลดที่ปรับปรงุกาํหนดให้เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยตาม

นัยของสญัญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ถ้าอัตราดอกเบี้ ยน้ันสามารถกาํหนด

ได้ทุกเม่ือ หรือหากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถกาํหนดได้ทุกเม่ือ 

ให้ใช้อตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่การเปล่ียนแปลงสญัญามีผล  

46 สาํหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหาก ผู้เช่าต้องรับรู้การวัดมูลค่า

ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่โดย  

46.1 ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพ่ือสะท้อนการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วน

หรือทั้งหมดสาํหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญาเช่า ผู้เช่าต้อง

รับรู้ ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่ เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

ในกาํไรหรือขาดทุน  

46.2 ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยจาํนวนเดียวกันสาํหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

ในกรณอีื่นๆ 

 

การนาํเสนอรายการ  

 

47 ผู้เช่าต้องแสดงรายการต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน   
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47.1 แสดงหรือเปิดเผยสินทรัพย์สิทธิการใช้แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น หากผู้เช่า 

ไม่แสดงสนิทรัพย์สทิธกิารใช้แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้อง  

47.1.1 รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ในรายการรายบรรทัดเดียวกับการนําเสนอ

สนิทรัพย์อ้างองิดังกล่าว เสมือนว่ากจิการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์น้ัน และ  

47.1.2 เปิดเผยข้อมูลว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ถูกรวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

47.2 แสดงหรือเปิดเผยหน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกจากหน้ีสินอื่น หากผู้เช่าไม่แสดงหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลว่าหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่ารวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดงฐานะการเงิน  

48 ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 47.1 ไม่ให้นาํมาใช้ปฏบิัติกบัสนิทรัพย์สทิธิการใช้ที่เป็นไปตามคาํนิยาม

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงต้องนาํเสนอเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

49 ผู้เช่าต้องแสดงดอกเบี้ ยจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกต่างหากจากค่าเสื่อมราคาสาํหรับ

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดอกเบี้ ยจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าถือเป็นส่วนประกอบของต้นทุน 

ทางการเงินซ่ึงตามย่อหน้าที่ 82.2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

กาํหนดให้แยกแสดงรายการ  

50 ผู้เช่าต้องจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด ดังน้ี  

50.1 การจ่ายชาํระเงินสดสาํหรับส่วนของเงินต้นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าให้จัดประเภทเป็น

กจิกรรมจัดหาเงิน  

50.2 การจ่ายชาํระเงินสดสาํหรับส่วนของดอกเบี้ ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้ปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดสาํหรับดอกเบี้ ยจ่ายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 

และ 

50.3 การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าระยะสั้น การจ่ายชาํระเงินสดสาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์

มีมูลค่าตํ่า และการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าให้จัดประเภทเป็นกจิกรรมดาํเนินงาน 

  

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

51 วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูเ้ช่าเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินร่วมกันกับข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ 

งบกระแสเงินสด เพือ่ใหพ้ื้ นฐานสําหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสญัญา

เช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของผู ้เช่า  

ย่อหนา้ที ่52 ถงึ 60 ระบุขอ้กําหนดเพือ่บรรลวุตัถุประสงคน์ี้  
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52 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าในด้านของผู้เช่าเป็นหน่ึงข้อในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน หรือเป็นส่วนแยกต่างหากในงบการเงิน อย่างไรกต็าม ผู้เช่าไม่จาํเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลที่ได้มีการนําเสนอแล้วที่ใดที่หน่ึงในงบการเงินซํ้าอีก หากข้อมูลเหล่าน้ันมีการอ้างอิง 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือส่วนแยกต่างหากที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า 

53 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจาํนวนเงินรายการต่อไปน้ีสาํหรับรอบระยะเวลารายงาน 

 53.1 ค่าเสื่อมราคาสาํหรับสนิทรัพย์สทิธกิารใช้จาํแนกตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

 53.2  ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

53.3 ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นที่ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 ค่าใช้จ่ายน้ี 

ไม่จาํเป็นต้องรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่า 1 เดือนหรือน้อยกว่า  

53.4 ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่าที่ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 

ค่าใช้จ่ายน้ีต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นของสนิทรัพย์มีมูลค่าตํ่าตาม

ย่อหน้าที่ 53.3 

53.5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัดมูลค่าหน้ีสินตาม 

  สญัญาเช่า 

53.6 รายได้จากการให้เช่าช่วงสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 

53.7 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า 

53.8 การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 

53.9 ผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่เกดิจากรายการขายและเช่ากลับคืน และ 

53.10 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานจําแนกตาม

ประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

54 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 53 ในรูปแบบตาราง เว้นแต่รูปแบบอื่นจะ

เหมาะสมกว่า จํานวนเงินที่ เปิดเผยต้องรวมต้นทุนที่ ผู้เช่าได้รวมไว้ในมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์อื่นระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

55 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจาํนวนเงินของภาระผูกพันตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้นที่ถอืปฏบิัติ

ตามย่อหน้าที่ 6 หากกลุ่มสญัญาเช่าระยะสั้นซ่ึงผู้เช่ามีภาระผูกพัน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ไม่คล้ายคลึงกบักลุ่มสญัญาเช่าระยะสั้นซ่ึงเกี่ยวข้องกบัค่าใช้จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั้นที่เปิดเผยไว้

ตามย่อหน้าที่ 53.3  

56 ถ้าสนิทรัพย์สทิธิการใช้เป็นไปตามคาํนิยามของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผู้เช่าต้องปฏบิัติ

ตามข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 53.1 53.6 

53.8 หรือ 53.10 สาํหรับสนิทรัพย์สทิธกิารใช้เหล่าน้ัน 

57 ถ้าผู้เช่าวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาที่ตีใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16   

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 77 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สาํหรับสนิทรัพย์สทิธกิารใช้เหล่าน้ัน 
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58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบกาํหนดของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตามย่อหน้าที่ 39 และ    

ข11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน 

แยกต่างหากจากการวิเคราะห์การครบกาํหนดของหน้ีสนิทางการเงินอื่น 

59 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ 53 ถึง 58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูล 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าเท่าที่ จําเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 (ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ข48)  

ซ่ึงข้อมูลที่เปิดเผยเพ่ิมเติมน้ีอาจรวม (แต่ไม่จาํกัดเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการ

ประเมินเร่ืองต่อไปน้ี 

 59.1 ลักษณะกจิกรรมการเช่าของผู้เช่า 

59.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ที่ผู้เช่าจะจ่าย ซ่ึงไม่ได้สะท้อนในการวัด

มูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า รายการน้ีรวมถงึโอกาสที่จะมีกระแสเงินสดจ่ายที่เกดิจาก 

59.2.1 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข49) 

59.2.2 สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าและสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

(ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข50) 

59.2.3 การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข51) และ 

59.2.4 สญัญาเช่าที่ยังไม่เร่ิมมีผลโดยมีผลผูกพันกบัผู้เช่าแล้ว 

 59.3 ข้อจาํกดัหรือพันธะที่กาํหนดในสญัญาเช่า และ 

 59.4 รายการขายและเช่ากลับคืน (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข52) 

60 ผู้เช่าที่รับรู้สญัญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่า โดยปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 6 

ต้องมีการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

การจดัประเภทสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข53 ถงึ ข58) 

 

61 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจัดประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่า

เงินทุน 

62 สญัญาเช่าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากสญัญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

เกือบทั้งหมดของสินทรพัยอ์า้งอิงที่ผูเ้ป็นเจ้าของพึงไดร้บั และจัดประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนนิงานหากสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรพัย์

อา้งอิงทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บั 

63 ในการจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน กจิการต้องพิจารณา

ถึงเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบของสัญญา ตัวอย่างของสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง

หรือหลายสถานการณ์รวมกนัดังต่อไปน้ี โดยปกติอาจทาํให้สญัญาเช่าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่า

เงินทุน  
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63.1 สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์อ้างองิให้แก่ผู้เช่าเม่ือสิ้นสดุอายุสญัญาเช่า 

63.2 ผู้เช่ามีสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

สทิธิเลือกซ้ือเกดิขึ้น โดยราคาตามสทิธิเลือกซ้ือน้ันมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อย่างมากเพียงพอที่ จะทําให้ เกิดความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล  

ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

63.3 อายุสญัญาเช่าครอบคลุมอายุเชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสนิทรัพย์อ้างองิ แม้ว่าจะไม่มี

การโอนกรรมสทิธิ์ 

63.4 ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่ามีจาํนวนเงิน

เท่ากบัหรือเกอืบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิ และ 

63.5 สนิทรัพย์อ้างองิมีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สนิทรัพย์น้ัน 

โดยไม่จาํเป็นต้องนาํสนิทรัพย์ดังกล่าวมาทาํการดัดแปลงที่สาํคัญ 

64 ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจทาํให้สามารถ 

จัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุนได้ มีดังต่อไปน้ี 

64.1 หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าได้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสยีหายที่เกดิกบัผู้ให้เช่า

เน่ืองจากการยกเลิกน้ัน 

64.2 ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์อ้างอิงที่เหลืออยู่ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า

เท่ากบัจาํนวนเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการขายสนิทรัพย์อ้างองิที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นสดุ

สญัญาเช่า) และ 

64.3 ผู้เช่าสามารถต่อสญัญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่ตํ่ากว่าค่าเช่าของตลาดอย่างมาก 

65 ตัวอย่างและข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 63 ถึง 64 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสญัญาเช่าให้เป็น

สญัญาเช่าเงินทุน หากเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้เหน็ว่ามิได้มีการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนเกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์อ้างองิที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ สญัญาเช่าน้ันต้องจัด

ประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นกรณีข้างต้น หาก ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า

ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีการจ่ายชาํระผันแปรซ่ึงมีจาํนวนเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิ หรือหากมีการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรอนัเป็นผลให้ผู้ให้เช่าไม่โอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกอืบทั้งหมด 

66 การจัดประเภทสัญญาเช่าให้ทาํ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและประเมินใหม่เฉพาะเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการ (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ของอายุเชิงเศรษฐกจิหรือการเปล่ียนแปลงประมาณการของมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์อ้างองิ) 

หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าผิดสญัญา) ไม่ทาํให้เกดิการจัดประเภท

ใหม่ของสญัญาเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการบัญชี 
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สญัญาเช่าเงินทุน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

67 ณ วนัที่ส ัญญาเช่าเริ่มมีผล ผูใ้ห้เช่าต้องรับรูสิ้นทรัพย์ที่ถือภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนใน 

งบแสดงฐานะการเงินและแสดงเป็นลูกหนี้  ดว้ยจํานวนทีเ่ท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

 

การวดัมลูค่าเร่ิมแรก 

 

68 ผู้ให้เช่าต้องใช้อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าเพ่ือวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า  

ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วง หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าช่วงไม่สามารถกาํหนดได้ 

ทุกเม่ือ ผู้ให้เช่าช่วงอาจใช้อตัราคิดลดที่ใช้สาํหรับสัญญาเช่าหลัก (ปรับปรุงด้วยต้นทุนทางตรง

เร่ิมแรกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าช่วง) ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าช่วง 

69 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่ไม่ได้เกดิขึ้นโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายให้รวมในการ

วัดมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าและลดจาํนวนเงินของรายได้ตลอดอายุสญัญาเช่า 

อตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่าเป็นอตัราที่กาํหนดขึ้นโดยให้ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกรวมอยู่

ในเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าโดยอตัโนมัติ จึงไม่จาํเป็นต้องบวกต้นทุนดังกล่าวต่างหาก 

 

 การวดัมูลค่าเริ่มแรกของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าซ่ึงรวมอยู่ในเงินลงทุนสุทธิตาม 

สญัญาเช่า 

  

70 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

ตามสญัญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชาํระดังต่อไปน้ี สาํหรับสทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิตลอด

อายุสญัญาเช่าที่ยังไม่ได้รับ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.1 การจ่ายชาํระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาํระคงที่โดยเน้ือหา ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่  

ข42) หักเจ้าหน้ีสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ  

70.2 การจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.3 การรับประกันมูลค่าคงเหลือที่ผู้ให้เช่าจะได้จากผู้เช่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า หรือ

บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าที่มีความสามารถทางการเงินในการชาํระภาระ

ผูกพันภายใต้การรับประกนั 

70.4 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ ผู้เช่าจะใช้ 

สทิธเิลือกน้ัน (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธบิายในย่อหน้าที่ ข37) และ 

70.5 การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เหน็

ว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  
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ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจําหน่าย 

 

71 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายต้องรับรู้ รายการดังต่อไปน้ี

สาํหรับสญัญาเช่าเงินทุนแต่ละสญัญา 

71.1 รายได้ซ่ึงเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิหรือมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าที่ ผู้เช่าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยของตลาด 

แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 

71.2 ต้นทุนขายเท่ากบัต้นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์อ้างองิ (หากมูลค่าตามบัญชี

แตกต่างจากต้นทุนของสินทรัพย์อ้างอิง) หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่

ไม่ไดร้บัการประกนั และ 

71.3 กาํไรหรือขาดทุนจากการขาย (เท่ากับผลต่างระหว่างรายได้และต้นทุนขาย) ซ่ึงรับรู้

ตามนโยบายการบัญชีสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาดตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจาํหน่ายต้องรับรู้ กาํไรหรือขาดทุนจากการขายจากสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยไม่คํานึงว่าผู้ให้เช่าจะโอนสินทรัพย์อ้างอิงหรือไม่ตามที่ได้

อธบิายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบั

ลูกค้า  

72 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายมักเสนอทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสนิทรัพย์ สญัญาเช่าเงินทุน

ของสนิทรัพย์โดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่าย ทาํให้เกดิกาํไรหรือขาดทุนที่เทยีบเท่า

กับกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาขายปกติ 

ซ่ึงสะท้อนส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าที่เกี่ยวข้อง 

73 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายบางคร้ังจะเสนออตัราดอกเบ้ียที่ตํ่ากว่าความเป็นจริงเพ่ือ

เป็นการจูงใจลูกค้า การใช้อัตราดังกล่าวจะทําให้ผู้ให้เช่ารับรู้ รายได้รวมด้วยจํานวนเงินที่ 

สูงเกินไป ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ในกรณีที่ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่ายเสนอ

อตัราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่าความเป็นจริง ให้จาํกดักาํไรจากการขายเป็นจาํนวนที่คาํนวณขึ้นจากอตัรา

ดอกเบี้ยของตลาด  

74 ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายต้องรับรู้ ต้นทุนที่ เกิดขึ้ นที่ เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึง 

สญัญาเช่าเงินทุนเป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล เน่ืองจากต้นทุนดังกล่าวมักเกี่ยวข้อง

กบักาํไรจากการขายของผู้ผลิตหรือผู้แทนจาํหน่าย ต้นทุนที่เกดิขึ้นโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจาํหน่ายที่เกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงสญัญาเช่าเงินทุนไม่รวมอยู่ในคาํนิยามของต้นทุนทางตรง

เร่ิมแรก ดังน้ันจึงไม่รวมในเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

 

การวดัมลูค่าภายหลงั 
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75 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายุสญัญาเช่าโดยข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีข่องเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า  

76 ผู้ให้เช่าประสงค์ที่จะปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและ

สมเหตุสมผล ผู้ให้เช่าต้องนาํการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้องกบังวดน้ัน หักจากเงินลงทนุ

ขัน้ตน้ตามสญัญาเชา่เพ่ือลดทั้งเงินต้นและรายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

77 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในเร่ืองการตัดรายการและการด้อยค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการคํานวณ 

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับ 

การประกนัมีจาํนวนลดลง ผู้ให้เช่าต้องปรับปรุงการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสญัญาเช่า และรับรู้

การลดลงของจาํนวนเงินคงค้างทนัท ี

78 ผู้ให้เช่าที่จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือได้

รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาํหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ซ่ึงถือปฏบิัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและ

การดาํเนินงานทีย่กเลิก ต้องปฏบิัติกบัสนิทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ัน 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

79 ผู้ให้เช่าต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเงินทุนเป็นสัญญาแยกต่างหาก หากเป็นไปตาม

เง่ือนไขทั้งสองข้อต่อไปน้ี 

79.1 การเปล่ียนแปลงเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยเพ่ิมสิทธิในการใช้สินทรัพย์

อ้างองิรายการเดียวหรือหลายรายการ และ 

79.2 สิ่งตอบแทนสาํหรับสญัญาเช่าเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัราคาเอกเทศของการเพ่ิม

ขอบเขตและการปรับปรุงใดๆ ที่เหมาะสมต่อราคาเอกเทศน้ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์

ของสญัญาใดสญัญาหน่ึง 

80 สาํหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าเงินทุนที่ไม่ถือเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหาก ผู้ให้เช่าต้องปฏบิัติ

ต่อการเปล่ียนแปลงดังน้ี 

80.1 หากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญามีผลตั้ งแต่วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าแล้ว 

จะทาํให้สญัญาเช่าน้ีจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานตั้งแต่ต้น ผู้ให้เช่าต้อง 

80.1.1 ถือว่าการเป ล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าใหม่ นับตั้ งแต่ วันที่ 

การเปล่ียนแปลงสญัญามีผล และ 

80.1.2  วัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงด้วยเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

ทนัทก่ีอนวันที่การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่ามีผล 

80.2 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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สญัญาเช่าดําเนนิงาน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

81 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูก้ารจ่ายชําระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าดําเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชวิ้ธี

เสน้ตรงหรือเกณฑที์่เป็นระบบอ่ืนใด ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใชเ้กณฑที์่เป็นระบบอ่ืนใด หากเกณฑน์ั้น

สะทอ้นไดดี้กว่าถงึรูปแบบทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัประโยชนที์ล่ดลงจากสินทรพัยอ์า้งอิง 

82 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ ต้นทุนซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคาที่เกดิขึ้นเน่ืองจากการได้รับรายได้จากสญัญาเช่า

เป็นค่าใช้จ่าย 

83 ผู้ให้เช่าต้องรวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้ นจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมใน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใช้เกณฑเ์ดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า 

84 นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานต้องสอดคล้องกบันโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงของ

ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าต้องคาํนวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

85 ผู้ให้ เช่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์  

เพ่ือกาํหนดว่าสนิทรัพย์อ้างองิภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงานด้อยค่าหรือไม่และรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าที่ระบุได้ 

86 ผู้ให้เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายไม่รับรู้ ก ําไรจากการขายในการเข้าทําสัญญาเช่า

ดาํเนินงานเน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่เทยีบเท่าการขาย 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 

 

87 ผู้ให้ เช่าต้องถือว่าการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นสัญญาเช่าใหม่นับตั้ งแต่ 

วันที่การเปล่ียนแปลงสัญญามีผล โดยให้พิจารณาการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้า 

หรือค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเดิมเป็นส่วนหน่ึงของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าสาํหรับ 

สญัญาเช่าใหม่   

 

การนาํเสนอรายการ  

 

88 ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม

ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

 

89 วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ห้เช่าเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินร่วมกันกับข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบ 

กระแสเงินสด เพือ่ใหพ้ื้ นฐานสําหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสญัญาเช่า

มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผูใ้หเ้ช่า ย่อหนา้ที ่

90 ถงึ 97 ระบุขอ้กําหนดเพือ่บรรลวุตัถุประสงคน์ี้  

90 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยจาํนวนเงินรายการต่อไปน้ี สาํหรับรอบระยะเวลารายงาน 

90.1 สาํหรับสญัญาเช่าเงินทุน 

90.1.1 กาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

90.1.2 รายได้ทางการเงินของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า และ 

90.1.3 รายได้ที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

ของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

90.2 สาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน รายได้จากสัญญาเช่าให้เปิดเผยแยกต่างหากจากรายได้ 

ที่เกี่ยวข้องกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัรา 

91 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 90 ในรูปแบบตารางเว้นแต่จะมีรูปแบบอื่น 

ที่เหมาะสมกว่า 

92 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าเท่าที่

จําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 89 ซ่ึงข้อมูลที่เปิดเผย

เพ่ิมเติมน้ีรวม (แต่ไม่จาํกดัเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี 

 92.1 ลักษณะกจิกรรมการเช่าของผู้ให้เช่า และ  

92.2 วิธีการที่ ผู้ให้เช่าบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้ให้เช่ายังคงมีอยู่ใน

สนิทรัพย์อ้างองิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

สําหรับสิทธิที่ ผู้ให้เช่ายังคงมีในสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ ผู้ให้เช่า 

ทาํเพ่ือลดความเสี่ยงน้ัน วิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงตัวอย่างต่อไปน้ี เช่น ข้อตกลง 

รับซ้ือคืน การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรสาํหรับการใช้ 

ที่เกนิกว่าขอบเขตที่กาํหนด 

 

สญัญาเช่าเงินทุน 

 

93 ผู้ให้เช่าต้องให้คาํอธบิายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญของมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าเงินทุน 

94 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับ  

โดยแสดงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดที่จะได้รับรายปีของแต่ละปีสาํหรับห้าปีแรก
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เป็นอย่างน้อย และผลรวมของจาํนวนเงินสาํหรับปีที่เหลือ ผู้ให้เช่าต้องกระทบยอดการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าที่ไม่คิดลดกับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า การกระทบยอดต้องระบุรายได้ 

ทางการเงินรอการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับ และมูลค่าคงเหลือ 

ที่ไม่ได้รับการประกนัที่คิดลด 

 

สญัญาเช่าดําเนนิงาน 

 

95 สาํหรับรายการต่างๆ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ผู้ให้เช่าต้องแยกแต่ละประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงาน และสนิทรัพย์ที่ไม่อยู่ภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงาน ดังน้ัน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับสินทรัพย์ภายใต้

สญัญาเช่าดาํเนินงาน (ตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ) แยกต่างหากจากสนิทรัพย์ที่ถือครอง

และใช้งานโดยผู้ให้เช่า 

96 ผู้ให้เช่าต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  

เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม สาํหรับสนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

97 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า โดยแสดง 

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดที่จะได้รับรายปีของแต่ละปีสําหรับห้าปีแรกเป็น 

อย่างน้อย และผลรวมของจาํนวนเงินสาํหรับปีที่เหลือ 

 

รายการขายและเช่ากลบัคืน 

 

98 หากกจิการ (ผู้ขาย-ผู้เช่า) โอนสนิทรัพย์ให้แก่กจิการอื่น (ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า) และเช่าสนิทรัพย์น้ัน

กลับคืนจากผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า ทั้งผู้ขาย-ผู้เช่าและผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องถอืปฏบิัติสาํหรับสญัญาการโอน

และสญัญาเช่าตามย่อหน้าที่ 99 ถงึ 103  

 

การประเมินว่าการโอนสินทรพัยเ์ป็นการขายหรือไม่ 

 

99 กจิการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า ในการพิจารณาว่าเม่ือใดที่ภาระที่ต้องปฏิบัติเสรจ็สิ้น เพ่ือกาํหนดว่า 

การโอนสนิทรัพย์ถอืว่าเป็นการขายหรือไม่ 
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การโอนสินทรพัยที์เ่ป็นการขาย 

 

100 หากการโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่า ถือเป็นการขายสินทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  

100.1 ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่ากลับคืนตามสัดส่วน

ของมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้สินทรัพย์ 

ที่ยังคงอยู่กับผู้ขาย-ผู้เช่า ดังน้ันผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้ เฉพาะจาํนวนเงินของผลกาํไร

หรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัสทิธทิี่โอนไปยังผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า 

100.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องปฏบิัติกบัการซ้ือสนิทรัพย์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏบิัติกับ

สัญญาเช่าตามข้อกําหนดทางการบัญชีด้านผู้ให้เช่าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี 

101 หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสําหรับการขายสินทรัพย์ไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ หรือหากการจ่ายชําระสาํหรับสัญญาเช่าไม่ใช่อัตราของตลาด กิจการต้องปรับปรุง

รายการต่อไปน้ีเพ่ือวัดมูลค่าจาํนวนเงินที่ได้รับจากการขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

101.1 เง่ือนไขที่ตํ่ากว่าตลาดใดๆ ต้องถือเป็นการจ่ายล่วงหน้าของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

และ 

101.2 เง่ือนไขที่สูงกว่าตลาดใดๆ ต้องถือเป็นการกู้ยืมส่วนเพ่ิมที่ ผู้ ซ้ือ-ผู้ให้เช่าให้กับ 

ผู้ขาย-ผู้เช่า 

102 กจิการต้องวัดมูลค่าการปรับปรุงที่อาจเกดิขึ้นใดๆ ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 101 โดยใช้เกณฑ์

ที่สามารถกาํหนดได้อย่างพร้อมมากกว่าระหว่าง 

102.1 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสาํหรับการขายและมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ และ 

102.2 ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสัญญาของสัญญาเช่า และมูลค่า

ปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าตามอตัราของตลาด 

 

 การโอนสินทรพัยที์มิ่ใช่การขาย 

   

103 หากการโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่าไม่ถือเป็นการขายสนิทรัพย์ตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า  

103.1 ผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่โอนต่อไปและรับรู้หน้ีสนิทางการเงินเท่ากบัจาํนวนเงิน

จากการโอน โดยกิจการต้องปฏิบัติต่อหน้ีสินทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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103.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องไม่รับรู้ สินทรัพย์ที่โอนและต้องรับรู้ สินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับ

จาํนวนเงินจากการโอน โดยกิจการต้องปฏบิัติต่อสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล วันที่ผูใ้หเ้ช่าทาํให้สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้านโดยผูเ้ช่า 

  

อายเุชิงเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

-  ระยะเวลาที่คาดว่าสนิทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

กบัผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย หรือ 

- จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอื่ นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่า 

จะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ 

  

วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงสญัญามีผล วันที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

  

มูลค่ายติุธรรม 

 

 

 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของการบัญชี

สาํหรับผูใ้หเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

มูลค่ายุติธรรม คือ จาํนวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียนสินทรัพย์ หรือ 

ชาํระหน้ีสินระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

  

สญัญาเช่าเงินทุน 

 

สญัญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกอืบทั้งหมดของ

สินทรพัยอ์า้งอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ 

  

การจ่ายชําระคงที ่

 

 

การจ่ายชาํระที่ผูเ้ช่าชาํระให้กับผูใ้หเ้ช่าสาํหรับสิทธิในการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิง ตลอดอายุสญัญาเช่า โดยไม่รวมการจ่าย

ชําระค่าเช่าผนัแปร 

  

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า 

 

 

 

ผลรวมของ 

(ก) การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที่ผูใ้หเ้ช่าจะได้รับภายใต้

สญัญาเช่าเงินทุน และ 

(ข) มูลค่าคงเหลือใดๆ ที่ไม่ไดร้บัการประกนัซ่ึงเป็นของ

ผู้ให้เช่า 
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วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 

 

 

วันที่ทาํสญัญาเช่าหรือวันที่ คู่สัญญาได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน

ตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดหลักของสัญญาเช่าแล้วแต่วันใด 

จะเกดิขึ้นก่อน 

  

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 

 

 

 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาของสญัญาเช่าซ่ึงจะไม่เกดิขึ้นหาก

ไม่ได้มาซ่ึงสญัญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนที่เกดิขึ้น

ของผูใ้ห้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ

สญัญาเช่าเงินทุน 

  

อตัราดอกเบี้ ยตามนยัของสญัญาเช่า 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ ยที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันของ (ก) การจ่ายชําระ

ตามสัญญาเช่า  และ  (ข) มูล ค่ าคงเห ลือที่ ไม่ ได้รับ 

การประกัน เท่ากับผลรวมของ (1) มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยอ์า้งอิง และ (2) ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกของผู้ให้เช่า 

  

สญัญาเช่า 

 

 

สัญญาหรือส่วนหน่ึงของสัญญาที่ให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ 

(สินทรัพย์อ้างอิง) สําหรับช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันเพ่ือ 

การแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

สิง่จูงใจตามสญัญาเช่า 

 

 

การจ่ายชําระที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าซ่ึงผูใ้หเ้ช่าจ่ายให้กับ 

ผูเ้ช่า หรือการชดเชย หรือการรับแทนต้นทุนของผู้เช่าโดย

ผู้ให้เช่า 

  

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงขอบเขตของสญัญาเช่าหรือสิ่งตอบแทน

สําหรับสัญญาเช่าที่ ไม่ได้ เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและ

ข้อกาํหนดเดิมในสญัญาเช่า (ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมหรือยกเลิก

สทิธใินการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงรายการเดียวหรือหลายรายการ 

หรือการขยายหรือลดอายสุญัญาเช่าตามสญัญา) 

  

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่า 

 

 

 

 

การจ่ายชาํระที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้หเ้ช่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิทธิใน

การใช้สินทรพัยอ์า้งอิงตลอดอายสุญัญาเช่า ซ่ึงประกอบด้วย 

(ก) การจ่ายชําระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชําระคงที่ โดย

เน้ือหา) หักสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ   

(ข)   การจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปรที่ขึ้นอยู่กบัดัชนีหรืออตัรา 
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(ค) ราคาใช้สทิธขิองสทิธเิลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกน้ัน และ  

(ง)  การจ่ายชําระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หาก

ข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า ผู้เช่าจะใช้สิทธิ

เลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

สาํหรับผู้เช่า การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าให้รวมถึงจาํนวนเงิน

ที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชาํระภายใต้การรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าไม่รวมถงึการจ่ายชาํระที่ปันส่วนไป

ให้ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า เว้นแต่ผู้เช่าเลือก

ที่จะรวมส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่ากับส่วนประกอบที่เป็น

การเช่าและถอืเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าหน่ึงเดียว 

สําหรับ ผู้ให้ เช่า การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าให้รวมถึง 

การรับประกนัมูลค่าคงเหลือที่ผู้ให้เช่าจะได้จากผู้เช่า บุคคลที่

เกี่ยวข้องกบัผู้เช่า หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าที่

มีความสามารถทางการเงินในการชําระภาระผูกพันภายใต้ 

การรับประกัน การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าไม่รวมถึงการจ่าย

ชาํระที่ปันส่วนไปให้ส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า 

  

อายสุญัญาเช่า 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ผูเ้ช่ามีสิทธิในการใช้สินทรพัย์

อา้งอิง โดยให้รวมระยะเวลาต่อไปน้ีด้วย 

(ก)  ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า 

หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สทิธิ

เลือกน้ัน และ 

(ข) ระยะเวลาตามสทิธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ ผู้เช่าจะไม่ใช้สิทธิ

เลือกน้ัน 

  

ผูเ้ช่า 

 

กิจการที่ ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับ 

ช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

อัตราดอกเบี้ ยการกูย้ืมส่วนเพิ่มของ 

ผูเ้ช่า 

 

 

อัตราดอกเบี้ ยที่ผู ้เช่าจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จําเป็น 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย ์

สิทธิการใชใ้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่คล้ายคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกนัที่คล้ายคลึง 
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ผูใ้หเ้ช่า 

 

กิจการที่ ให้สิทธิในการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงสําห รับ ช่วง

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ย

ตามนยัของสญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าดําเนนิงาน 

 

สญัญาเช่าที่ไม่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด

ของสินทรพัยอ์า้งอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ 

  

การจ่ายชําระค่าเช่าทีเ่ป็นทางเลือก 

 

 

การจ่ายชาํระที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้หเ้ช่าสาํหรับสิทธิในการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิงในช่วงระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย

อายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในอายุ

สญัญาเช่า 

  

ระยะเวลาการใช ้

 

ระยะเวลาทั้งหมดที่สนิทรัพย์ถูกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามสญัญาที่

ทาํกบัลูกค้า (ระยะเวลาดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องต่อเน่ืองกนั) 

  

การรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ 

 

 

การรับประกนัที่ผูใ้หเ้ช่าได้รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้

เช่าซ่ึงรับประกันว่ามูลค่า (หรือส่วนหน่ึงของมูลค่า) ของ

สินทรพัยอ์า้งอิง ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่าจะไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงิน

ที่ระบุไว้ 

  

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

 

สินทรัพย์ที่แสดงสิทธิของผูเ้ช่าในการใช้สินทรพัยอ์้างอิง

สาํหรับช่วงอายสุญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าระยะสั้น 

 

 

สัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า 

นับตั้งแต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล สญัญาเช่าที่มีสทิธเิลือกซ้ือ

ไม่จัดเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น 

  

การเช่าช่วง  

 

 

รายการที่ผูเ้ช่า (“ผู้ให้เช่าช่วง”) นําสินทรัพย์อ้างอิงไปให้

บุคคลที่สามเช่าอกีทอดหน่ึงและสญัญาเช่า (“สญัญาเช่าหลัก”) 

ระหว่างผู้ให้เช่าหลักและผู้เช่าหลักยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ 
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สินทรพัยอ์า้งอิง 

 

สินทรัพ ย์ตามสัญญาเช่า ซ่ึ งผู ้ให้เช่าให้สิทธิในการใช้

สนิทรัพย์น้ันต่อผูเ้ช่า 

  

รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

 

 

ผลต่างระหว่าง 

(ก) เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า และ 

(ข) เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

  

มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการรบัประกนั 

 

 

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยอ์า้งอิง ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าอาจ

ไม่ได้รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์อ้างองิซ่ึง

ได้รับการประกนัจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเท่าน้ัน 

  

การจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปร 

 

 

 

ส่วนของการจ่ายชําระที่ผันแปรที่ผูเ้ช่าจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า

สาํหรับสิทธิในการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงตลอดอายุสญัญาเช่า 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในข้อเท็จจริงหรือสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้ นภายหลังวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ที่ไม่ใช่เร่ืองของ

เวลาที่ผ่านไป 

 

คํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนและการใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ในความหมายเดียวกนั 

 

สญัญา  

 

ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้ นไป ซ่ึงทาํให้เกิดสิทธิและภาระ

ผูกพันที่ใช้บังคับได้  

  

อายกุารใชป้ระโยชน ์

 

 

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ จาํนวน

ผลผลิตหรือจาํนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึง

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 103 และมีผลบงัคบัเชน่เดียวกบัสว่นอืน่ๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

วิธีปฏิบติัสําหรบักลุ่มสญัญาเช่า 

 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุการบัญชีสาํหรับสญัญาเช่าแต่ละสญัญา อย่างไรกต็าม 

เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับ

กลุ่มสัญญาเช่าที่ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากกิจการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับ 

กลุ่มสัญญาเช่าจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาเช่าแต่ละสัญญาในกลุ่มสัญญาเช่าน้ัน หากกิจการปฏิบัติตาม 

กลุ่มสัญญาเช่า กิจการต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติที่สะท้อนขนาดและองค์ประกอบของ

กลุ่มสญัญาเช่า 

 

การรวมสญัญา 

 

ข2  ในการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องรวมสญัญาตั้งแต่ 2 สญัญา

ขึ้นไปที่กจิการเข้าทาํสญัญา ณ เวลาเดียวกนัหรือในเวลาใกล้เคียงกนักบัคู่สญัญาเดียวกนั (หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัคู่สญัญาน้ัน) และปฏบิัติกบัสญัญาเหล่าน้ันเป็นสญัญาหน่ึงเดียว หากเป็นไป

ตามเกณฑอ์ย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  

ข2.1 สญัญาเหล่าน้ันมีการต่อรองร่วมกนั ด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยรวมที่ไม่สามารถ

เข้าใจได้หากไม่พิจารณาสญัญาเหล่าน้ันรวมกนั  

ข2.2 จาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในสญัญาหน่ึงสญัญาขึ้นอยู่กบัราคาหรือผลงานของ

อกีสญัญาหน่ึง หรือ 

ข2.3 สทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิที่แสดงอยู่ในสญัญา (หรือสทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิ

ที่แสดงอยู่ในสัญญาแต่ละสัญญา) ทาํให้เกิดส่วนประกอบที่เป็นการเช่าหน่ึงเดียว

ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข32 

  

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ - สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํา่ (ย่อหนา้ที ่5 ถงึ 8) 

 

ข3  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้เช่า

ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 ในการปฏิบัติกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ผู้เช่าต้อง
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ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงโดยอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์ในสภาพใหม่ โดยไม่คาํนึงถึง

อายุของสนิทรัพย์ที่เช่า 

ข4 การประเมินว่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่าหรือไม่ให้ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ สัญญาเช่าของสินทรัพย์

มูลค่าตํ่าเข้าเง่ือนไขในการใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีในย่อหน้าที่ 6 โดยไม่คํานึงถึงว่าสัญญาเช่า

เหล่าน้ันมีสาระสาํคัญต่อผู้เช่าหรือไม่ ซ่ึงขนาด ลักษณะ หรือสถานการณ์ของผู้เช่าไม่กระทบกับ

การประเมินดังกล่าว ดังน้ัน ผู้เช่าต่างรายกันน่าจะได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าสินทรัพย์อ้างอิงน้ันๆ  

มีมูลค่าตํ่าหรือไม่ 

ข5  สนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่าเฉพาะเมื่อ 

ข5.1  ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สนิทรัพย์อ้างองิน้ันโดยการใช้สนิทรัพย์น้ันเอง

หรือใช้ร่วมกบัทรัพยากรอื่นที่มีพร้อมอยู่ทุกเม่ือสาํหรับผู้เช่า และ 

ข5.2  สนิทรัพย์อ้างองิไม่ได้พ่ึงพิงอย่างมากกบัสนิทรัพย์อื่นหรือไม่มีความสมัพันธซ่ึ์งกนัและกนั

อย่างมากกบัสนิทรัพย์อื่น 

ข6 สญัญาเช่าของสนิทรัพย์อ้างอิงไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่าหากลักษณะ

ของสนิทรัพย์น้ันเม่ืออยู่ในสภาพใหม่โดยทั่วไปจะไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าตํ่า ตัวอย่างเช่น สญัญาเช่า

รถยนต์ จะไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่า เน่ืองจากรถยนต์สภาพใหม่

โดยทั่วไปจะไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าตํ่า 

ข7 หากผู้เช่าให้เช่าช่วงสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะให้เช่าช่วงสินทรัพย์ สัญญาเช่าหลักไม่เข้าเง่ือนไข

เป็นสญัญาเช่าของสนิทรัพย์มีมูลค่าตํ่า 

ข8 ตัวอย่างของสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า รวมถึงคอมพิวเตอร์แทบเลต็และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

รายการเลก็น้อยของเคร่ืองตกแต่งสาํนักงานและโทรศัพท ์

 

การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่9 ถงึ 11) 

 

ข9 ในการประเมินว่าสญัญาแสดงถึงสทิธใินการควบคุมการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุ (ดูย่อหน้าที่ ข13 ถึง 

ข20) สาํหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือไม่ กิจการต้องประเมินตลอดระยะเวลาการใชว่้าลูกค้า 

มีลักษณะสองข้อดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข9.1 สิทธิที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ที่ระบุน้ัน 

(ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข21 ถงึ ข23) และ 

ข9.2 สทิธใินการกาํกบัการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข24 ถงึ ข30) 

ข10 หากลูกค้ามีสทิธิในการควบคุมการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุเพียงช่วงหน่ึงของอายุของสญัญา ให้ถือว่า

สญัญาน้ันประกอบด้วยสญัญาเช่าสาํหรับช่วงหน่ึงของอายุของสญัญาน้ัน 

ข11 สญัญาเพ่ือรับสนิค้าหรือบริการอาจทาํโดยการร่วมการงานหรือในนามของการร่วมการงานตามที่

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ในกรณีน้ีการร่วม

การงานถือเป็นลูกค้าในสัญญา ดังน้ันในการประเมินว่าสัญญาประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 89/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562     35 

กิจการต้องประเมินว่าการร่วมการงานน้ันมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุตลอด

ระยะเวลาการใช้หรือไม่ 

ข12 กจิการต้องประเมินว่าสญัญาประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่สาํหรับแต่ละส่วนประกอบสญัญาเช่า

ที่อาจแยกได้โดยอ้างองิย่อหน้าที่ ข32 สาํหรับแนวปฏบิัติของส่วนประกอบของสญัญาเช่าที่แยก

ต่างหาก 

 

 สินทรพัยที์ร่ะบุ 

   

ข13 โดยทั่วไป สินทรัพย์จะเป็นสินทรัพย์ที่ระบุโดยกาํหนดไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญา อย่างไรกต็าม 

สินทรัพย์จะเป็นสินทรัพย์ที่ระบุโดยกาํหนดไว้ตามนัย ณ เวลาที่สินทรัพย์น้ันพร้อมเพ่ือการใช้

โดยลูกค้าได้ด้วย  

 

สิทธิในการทดแทนทีเ่ป็นสาระ 

 

ข14 แม้จะมีการกาํหนดสินทรัพย์ไว้ ลูกค้าไม่มีสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหากคู่ค้ามีสิทธิที่เป็น

สาระในการทดแทนสนิทรัพย์น้ันตลอดระยะเวลาการใช้ สทิธขิองคู่ค้าในการทดแทนสนิทรัพย์ถือ

ว่าเป็นสาระเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปน้ี 

ข14.1 คู่ค้ามีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะทดแทนด้วยสินทรัพย์ทางเลือกได้ตลอด

ระยะเวลาการใช้น้ัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถกดีกนัคู่ค้าในการทดแทนสนิทรัพย์ 

และคู่ค้ามีสินทรัพย์ทางเลือกพร้อมอยู่ทุกเม่ือหรือสามารถจัดหาได้ในระยะเวลา 

ที่สมเหตุสมผล) และ  

ข14.2 คู่ค้าจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการใช้สิทธิของคู่ค้าในการทดแทนสินทรัพย์ 

(ตัวอย่างเช่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนสินทรัพย์คาดว่าจะ 

สงูกว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการทดแทนสนิทรัพย์) 

ข15 หากคู่ค้ามีสทิธหิรือภาระผูกพันในการทดแทนสนิทรัพย์เฉพาะในหรือหลังวันใดวันหน่ึงหรือการ

เกิดขึ้ นของเหตุการณ์ที่กาํหนดไว้ สิทธิในการทดแทนของคู่ค้าไม่เป็นสาระเน่ืองจากคู่ค้าไม่มี

ความสามารถในทางปฏบิัติที่จะทดแทนสนิทรัพย์ทางเลือกได้ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์  

ข16 การประเมินของกจิการว่า สทิธิในการทดแทนของคู่ค้าเป็นสาระหรือไม่ขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาและต้องไม่รวมการพิจารณาของเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง  

ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกดิขึ้น ตัวอย่างของเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นและจึงต้องไม่รวมไว้ในการประเมิน 

ได้แก่ 

ข16.1  ข้อตกลงของลูกค้าในอนาคตที่จะจ่ายในอตัราที่สงูกว่าอตัราตลาดเพ่ือการใช้สนิทรัพย์ 

ข16.2 การเร่ิมต้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ ยังไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างเป็นสาระสําคัญ  

ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา 
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ข16.3 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคัญระหว่างการใช้สินทรัพย์ของลูกค้าหรือผลงานของ

สนิทรัพย์และการใช้หรือผลงานของสนิทรัพย์ที่คาดไว้ ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา และ 

ข16.4 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญระหว่างราคาตลาดของสินทรัพย์ในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์และราคาตลาดที่คาดไว้ ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา 

ข17 หากสนิทรัพย์ตั้งอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้าหรือที่อื่นใด ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการทดแทนโดยทั่วไป

จะสูงกว่าในกรณีที่สินทรัพย์ตั้งอยู่ในสถานที่ของคู่ค้า ดังน้ันต้นทุนดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้

มากที่จะสงูกว่าประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกบัการทดแทนสนิทรัพย์ 

ข18 สทิธหิรือภาระผูกพันของคู่ค้าในการทดแทนสนิทรัพย์เพ่ือการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาในกรณีที่

สนิทรัพย์น้ันไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือสามารถยกระดับทางเทคนิคได้ ไม่เป็นการ

กดีกนัลูกค้าจากการมีสทิธใินการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุ  

ข19 ถ้าลูกค้ายังไม่สามารถกาํหนดได้ว่าคู่ค้ามีสิทธิในการทดแทนที่เป็นสาระหรือไม่ ลูกค้าต้อง

สนันิษฐานว่าสทิธใินการทดแทนไม่เป็นสาระ 

 

สว่นของสินทรพัย ์

 

ข20 ส่วนที่ใช้งานได้ของสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ระบุหากส่วนที่ใช้งานได้ของสินทรัพย์แยกกันได้

ชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ช้ันหน่ึงช้ันของอาคาร) ส่วนที่ใช้งานได้หรือส่วนอื่นของ

สนิทรัพย์ที่แยกกนัไม่ได้ชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ส่วนที่ใช้งานได้ของสายเคเบิลใยแก้ว

นําแสง) ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ระบุ เว้นแต่ส่วนที่ใช้งานได้หรือส่วนอื่นของสินทรัพย์น้ันเป็นส่วนที่ 

ใช้งานได้เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ซ่ึงทาํให้ลูกค้ามีสิทธิในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เกอืบทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์ 

 

สิทธิในการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใช ้

 

ข21 ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ ลูกค้าต้องมีสิทธิในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

เกอืบทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ (ตัวอย่างเช่น การใช้สนิทรัพย์แต่เพียง

ผู้เดียวตลอดระยะเวลาการใช้น้ัน) ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้

สินทรัพย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในหลายลักษณะ เช่น โดยการใช้ โดยการถือครอง หรือโดย

การให้เช่าช่วงสินทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์รวมถึงผลที่ได้รับหลักและ 

ผลพลอยได้ของสินทรัพย์น้ัน (รวมถึงกระแสเงินสดที่คาดไว้ที่มาจากรายการเหล่าน้ัน) และ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิอื่นจากการใช้สนิทรัพย์ที่ได้รับจากรายการเชิงพาณชิย์กบับุคคลที่สาม  

ข22 เม่ือกิจการประเมินสิทธิในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ 

กจิการต้องพิจารณาประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่เป็นผลจากการใช้สนิทรัพย์ในขอบเขตที่กาํหนดของ

สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ของลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ ข30) ตัวอย่างเช่น  
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ข22.1 หากสัญญาจาํกัดการใช้ยานยนต์เฉพาะอาณาเขตที่เจาะจงหน่ึงในระหว่างระยะเวลา 

การใช้ กิจการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ยานยนต์ภายใน

อาณาเขตน้ันและไม่เกนิไปกว่าน้ัน 

ข22.2 หากสัญญาระบุว่าลูกค้าสามารถขับขี่ยานยนต์ได้ไม่เกินระยะทางที่เจาะจงในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้ กจิการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากการใช้ยานยนต์

ตามจาํนวนระยะทางที่อนุญาตและไม่เกนิไปกว่าน้ัน  

ข23 หากสัญญากาํหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์เป็น 

สิ่งตอบแทนให้แก่คู่ค้าหรือบุคคลอื่น กระแสเงินสดที่ จ่ายเป็นสิ่งตอบแทนน้ันต้องถือเป็น 

ส่วนหน่ึงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้า

ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนให้แก่คู่ค้าตามร้อยละของยอดขายจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีก ข้อกาํหนดน้ัน 

ไม่เป็นการกดีกนัลูกค้าจากการมีสทิธใินการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเกอืบทั้งหมดจากการใช้

พ้ืนที่ ค้าปลีกน้ัน ทั้ งน้ี เน่ืองจากกระแสเงินสดที่ เกิดขึ้ นจากการขายน้ันถือเป็นประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกน้ัน และต่อมาส่วนหน่ึงของกระแสเงินสด 

กน็าํมาจ่ายให้แก่คู่ค้าเป็นสิ่งตอบแทนสาํหรับสทิธใินการใช้พ้ืนที่น้ัน 

 

สิทธิในการกํากบัการใชสิ้นทรพัย ์  

 

ข24 ลูกค้ามีสิทธิในการกาํกับการใช้สินทรัพย์ที่ระบุตลอดระยะเวลาการใช้เฉพาะเมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

ข24.1 ลูกค้ามีสิทธิในการกาํกับว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข25 ถงึ ข30) หรือ 

ข24.2 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้มีการกาํหนดไว้ล่วงหน้า  

และ 

ข24.2.1 ลูกค้ามีสิทธิในการใช้งานสินทรัพย์ (หรือกาํกับผู้อื่นให้ใช้งานสินทรัพย์ 

ในลักษณะที่ กําหนดไว้) ตลอดระยะเวลาการใช้โดยคู่ ค้าไม่ มีสิทธิ

เปล่ียนแปลงวิธกีารใช้งานน้ัน หรือ 

ข24.2.2 ลูกค้าออกแบบสนิทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ให้สอดคล้อง

กับวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้ที่กาํหนดไว้ล่วงหน้าตลอดระยะเวลา 

การใช้สนิทรัพย์ 

 

วธีิการใชแ้ละวตัถปุระสงค์การใชสิ้นทรพัย ์

 

ข25 ลูกค้ามีสิทธิในการกํากับเกี่ยวกับวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์ถ้าสามารถ

เปล่ียนแปลงวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ โดยอยู่ภายใน

ขอบเขตของสิทธิการใช้ซ่ึงระบุไว้ในสัญญา การประเมินน้ีให้พิจารณาจากสิทธิในการตัดสินใจ 

ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์ตลอด
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ระยะเวลาการใช้ สิทธิในการตัดสินใจถือว่าเกี่ยวข้องเม่ือส่งผลต่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก 

การใช้สินทรัพย์ สิทธิในการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้องมากที่สุดน่าจะแตกต่างกันสําหรับสัญญา 

ที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัลักษณะของสนิทรัพย์และข้อตกลงและเงื่อนไขของสญัญา 

ข26 ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้

สนิทรัพย์ภายใต้ขอบเขตที่กาํหนดของสทิธใินการใช้ของลูกค้า แล้วแต่สถานการณ ์ได้แก่ 

ข26.1 สทิธใินการเปล่ียนแปลงประเภทของผลผลิตที่ผลิตจากสนิทรัพย์ (เช่น การตัดสนิใจว่า

จะใช้ตู้ คอนเทนเนอร์เพ่ือขนส่งสินค้าหรือเพ่ือเกบ็รักษาสินค้า หรือการตัดสินใจ

เกี่ยวกบัส่วนผสมผลิตภัณฑท์ี่ขายในพ้ืนที่ค้าปลีก) 

ข26.2 สทิธใินการเปล่ียนแปลงว่าจะผลิตผลผลิตเม่ือใด (เช่น การตัดสนิใจว่าจะใช้เคร่ืองจักร

หรือโรงงานไฟฟ้าเม่ือใด)  

ข26.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าจะผลิตผลผลิตที่ใด (เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดหมาย

ของรถบรรทุกหรือเรือ หรือการตัดสนิใจว่าจะใช้อปุกรณท์ี่ใด) และ  

ข26.4    สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าจะผลิตผลิตผลหรือไม่และจะผลิตผลผลิตเท่าใด (เช่น  

การตัดสินใจว่าจะผลิตพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าหรือไม่และจะผลิตพลังงานจาก

โรงงานไฟฟ้าเท่าใด) 

ข27 ตัวอย่างของสทิธใินการตัดสนิใจที่ไม่ให้สทิธใินการเปล่ียนแปลงวิธกีารใช้และวัตถุประสงค์การใช้

สินทรัพย์ให้รวมถึงสิทธิที่จํากัดเพียงการใช้งานหรือการบํารุงรักษาสินทรัพย์ สิทธิดังกล่าว

สามารถถือครองโดยลูกค้าหรือคู่ค้า ถึงแม้ว่าสิทธิในการใช้งานหรือการบํารุงรักษาสินทรัพย์ 

มักจาํเป็นต่อการใช้สนิทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิในการกาํกบัวิธีการใช้

และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์และสิทธิดังกล่าวมักขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการใช้

และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม สิทธิในการใช้งานสินทรัพย์อาจให้สิทธิในการ

กาํกับการใช้สินทรัพย์แก่ลูกค้าถ้าการตัดสินใจที่เกี่ยวกับวิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้

สนิทรัพย์ได้กาํหนดไว้ล่วงหน้า (ดูย่อหน้าที่ ข24.2.1) 

 

การตดัสินใจทีก่ําหนดระหว่างและก่อนระยะเวลาการใช ้

 

ข28 การตัดสนิใจที่เกี่ยวกบัวิธกีารใช้และวัตถุประสงค์การใช้สนิทรัพย์ สามารถกาํหนดไว้ล่วงหน้าได้

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องสามารถกาํหนดไว้ล่วงหน้าโดยการออกแบบของ

สนิทรัพย์ หรือโดยข้อจาํกดัตามสญัญาเกี่ยวกบัการใช้สนิทรัพย์ 

ข29 การประเมินว่าลูกค้ามีสิทธิในการกาํกับการใช้สินทรัพย์หรือไม่น้ัน กิจการต้องพิจารณาสิทธ ิ

ในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการใช้สนิทรัพย์ระหว่างระยะเวลาการใช้เท่าน้ัน เว้นแต่ลูกค้าได้ออกแบบ

สินทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ไว้ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข24.2.2 ดังน้ัน

กจิการต้องไม่พิจารณาการตัดสนิใจที่กาํหนดไว้ล่วงหน้าก่อนระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ เว้นแต่มี

เง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข24.2.2 ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสามารถกาํหนดได้เพียงแค่ผลผลิตจาก

สินทรัพย์ก่อนระยะเวลาการใช้ ถือว่าลูกค้าไม่ มีสิทธิในการกํากับการใช้สินทรัพย์น้ัน 
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ความสามารถในการกาํหนดผลผลิตในสญัญาก่อนระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ โดยปราศจากสทิธิ

ในการตัดสินใจอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ถือเป็นการให้สิทธิแก่ลูกค้าในลักษณะเดียวกัน

กบัลูกค้าใดๆ ที่ซ้ือสนิค้าหรือบริการ 

 

สิทธิเพือ่การคุม้ครอง 

 

ข30 สัญญาอาจรวมข้อตกลงและเงื่อนไขที่ออกแบบเพ่ือคุ้มครองส่วนได้เสียในสินทรัพย์น้ันๆ หรือ

สินทรัพย์อื่นของคู่ค้า หรือเพ่ือคุ้มครองบุคลากรของคู่ค้า หรือเพ่ือให้ม่ันใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือข้อบังคับ ตัวอย่างของสทิธเิพ่ือการคุ้มครอง เช่น ในสญัญาอาจมีการ (1) กาํหนด

ปริมาณการใช้สูงสุดของสินทรัพย์หรือจาํกัดเวลาหรือสถานที่ที่ลูกค้าสามารถใช้สินทรัพย์ (2) 

บังคับให้ลูกค้าปฏิบัติตามแนวทางการดาํเนินงานที่เจาะจง หรือ (3) บังคับให้ลูกค้าแจ้งคู่ค้า

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวิธีการที่จะใช้สินทรัพย์ สิทธิเพ่ือการคุ้มครองมักจะระบุขอบเขตของ

สทิธกิารใช้ของลูกค้า แต่โดยลาํพังแล้วไม่กดีกนัลูกค้าในการมีสทิธใินการกาํกบัการใช้สนิทรัพย์   

ข31 แผนผังต่อไปน้ีอาจช่วยกจิการในการประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
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ไม่ใช่ มีสนิทรัพย์ที่ระบุหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข13 ถงึ ข20 

ลูกค้ามีสทิธไิด้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

เกอืบทั้งหมดตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์

หรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข21 ถงึ ข23 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ลูกค้าออกแบบสนิทรัพย์ให้สอดคล้องกบั

วิธกีารใช้และวัตถุประสงค์การใช้ที่กาํหนดไว้

ล่วงหน้าตลอดระยะเวลาการใช้หรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.2 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่

ลูกค้า คู่ค้า 

ลูกค้าหรือคู่ค้ามีสทิธใินการกาํกบัวิธกีารใช้และ

วัตถุประสงค์การใช้สนิทรัพย์ตลอดระยะเวลา

การใช้หรือไม่ หรือทั้งสองฝ่ายไม่มสีทิธ ิ

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข25 ถงึ ข30 

ทั้งสองฝ่ายไม่มสีทิธ;ิ มกีารกาํหนดวธิกีาร

และวตัถุประสงคท์ี่จะใช้สนิทรัพย์ไว้ล่วงหน้า 

ใช่ 

ลูกค้ามีสทิธใินการใช้งานสนิทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาการใช้โดยคู่ค้าไม่มีสทิธิ

เปล่ียนแปลงวิธกีารใช้งานหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.1 

สญัญาประกอบด้วย

สญัญาเช่า 

สญัญาไม่ได้

ประกอบด้วยสญัญาเช่า 
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 การแยกส่วนประกอบของสญัญา (ย่อหนา้ที ่12 ถงึ 17) 

   

ข32 สทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิถือเป็นส่วนประกอบของสญัญาเช่าที่แยกต่างหาก หากเข้าเง่ือนไข

ทุกข้อต่อไปน้ี 

ข32.1 ผู้เช่าได้ประโยชน์จากการใช้สนิทรัพย์อ้างองิไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการใช้สนิทรัพย์

น้ันเองหรือจากการใช้ควบคู่กบัทรัพยากรอื่นที่มีอยู่ทุกเม่ือสาํหรับผู้เช่า ทรัพยากรที่มี

อยู่ทุกเม่ือน้ีคือสินค้าหรือบริการที่ขายหรือให้เช่าแยกต่างหาก (โดยผู้ให้เช่าหรือคู่ค้า

อื่น) หรือทรัพยากรที่ผู้เช่าได้รับมาแล้ว (จากผู้ให้เช่าหรือจากรายการหรือเหตุการณ์

อื่น) และ 

ข32.2 สนิทรัพย์อ้างองิไม่ได้พ่ึงพิงอย่างมากกบัหรือมีความสมัพันธซ่ึ์งกนัและกนัอย่างมากกบั

สินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญา ตัวอย่างเช่น การที่ ผู้เช่าสามารถตัดสินใจที่จะไม่เช่า

สินทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงอื่น 

ในสัญญาอาจบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อ้างอิงน้ันไม่ได้ พ่ึงพิงอย่างมากกับหรือมีความ 

สมัพันธซ่ึ์งกนัและกนัอย่างมากกบัสนิทรัพย์อ้างองิอื่น 

ข33 สัญญาอาจมีจํานวนเงินที่ ผู้เช่าจะจ่ายสาํหรับกิจกรรมและต้นทุน ซ่ึงไม่มีการโอนสินค้าหรือ

บริการให้แก่ผู้เช่า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้เช่าอาจรวมการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายสาํหรับงานบริหารหรือ

ต้นทุนอื่นๆ ที่เกดิขึ้นที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของจาํนวนเงินรวมที่เรียกเกบ็ ซ่ึงไม่มี

การโอนสนิค้าหรือบริการให้แก่ผู้เช่า จาํนวนเงินที่จะจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกดิส่วนประกอบแยก

ของสัญญาเช่า แต่ถือเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ปันส่วนไปยังส่วนประกอบที่ระบุ

แยกจากกนัของสญัญา 

 

 อายสุญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่18 ถงึ 21) 

 

ข34 การกาํหนดอายุสัญญาเช่าและการประเมินระยะของระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 

กจิการต้องปฏบิัติตามคาํนิยามของสญัญาและกาํหนดระยะเวลาที่สญัญามีผลบังคับใช้ สญัญาเช่า

ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปเม่ือผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่างมีสิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ต้อง

ได้รับการยินยอมจากอกีฝ่าย โดยค่าปรับไม่เกนิจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ 

ข35 หากผู้เช่าเท่าน้ันมีสทิธใินการยกเลิกสญัญาเช่า สทิธน้ัินถือเป็นสทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า

ของผู้เช่า ซ่ึงกิจการพิจารณาเม่ือกาํหนดอายุสัญญาเช่า หากผู้ให้เช่าเท่าน้ันมีสิทธิในการยกเลิก

สญัญาเช่า ระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสญัญาเช่าให้รวมระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยสทิธิเลือก

ในการยกเลิกสญัญาเช่า 

ข36 อายุสญัญาเช่าเร่ิม ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลและรวมถึงระยะเวลาปลอดค่าเช่า ซ่ึงผู้ให้เช่าให้แก่

ผู้เช่า 

ข37 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ให้กจิการประเมินว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ที่จะใช้สทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือจะใช้สทิธเิลือกในการซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิ หรือไม่

ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า ให้กิจการพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งหมดที่ทาํให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน รวมถึง

การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่คาดไว้เกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ตั้งแต่วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล

จนถงึวันที่ใช้สทิธเิลือก ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณารวมถงึ (แต่ไม่จาํกดัเพียงแต่)  

ข37.1 ข้อตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาสําหรับระยะเวลาตามสิทธิเลือกเปรียบเทียบกับ 

อตัราตลาด เช่น 

ข37.1.1 จาํนวนเงินที่จะจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าในระยะเวลาตามสทิธเิลือกใดๆ 

ข37.1.2 จํานวนเงินของค่ าเช่าผันแปรสําห รับสัญญ าเช่าห รือการจ่ายชําระ 

ที่อาจเกิดขึ้ นอื่น เช่น การจ่ายชาํระที่เกิดจากค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา 

และการรับประกนัมูลค่าคงเหลือ และ 

ข37.1.3 ข้อตกลงและเง่ือนไขของสิทธิเลือกใดๆ ที่สามารถใช้ได้หลังจากระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกเร่ิมแรก (เช่น สิทธิเลือกซ้ือในอัตราที่ตํ่ากว่าอัตราตลาด 

ในปัจจุบันที่สามารถใช้สทิธไิด้ ณ วันสิ้นสดุของระยะเวลาที่ขยาย) 

ข37.2 ส่วนปรับปรุงการเช่าที่มีนัยสาํคัญซ่ึงได้ดาํเนินการแล้ว (หรือคาดว่าจะดาํเนินการ) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาํคัญต่อ 

ผู้เช่าเม่ือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า หรือสิทธิเลือก 

ในการซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิสามารถใช้ได้ 

ข37.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาเช่า เช่น ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง ต้นทุน 

ในการย้ายสถานที่  ต้นทุนในการระบุสินทรัพย์อ้างอิงอื่ นที่ เหมาะสมสําหรับ 

ความต้องการของผู้เช่า ต้นทุนในการนาํสนิทรัพย์ใหม่ไปใช้ร่วมในการดาํเนินงานของ

ผู้เช่า หรือค่าปรับในการยกเลิกสัญญาและต้นทุนที่คล้ายกนั รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

กบัการส่งคืนสนิทรัพย์อ้างองิในสภาพหรือสถานที่ที่กาํหนดไว้ตามสญัญา 

ข37.4 ความสาํคัญของสนิทรัพย์อ้างองิต่อการดาํเนินงานของผู้เช่า เช่น สนิทรัพย์อ้างองิเป็น

สินทรัพย์เฉพาะหรือไม่ ทาํเลที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และความสามารถในการหา

ทางเลือกที่เหมาะสม และ 

ข37.5 สถานการณ์ตามเง่ือนไขที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือก (เช่น สิทธิเลือกจะสามารถใช้ได้

เฉพาะเม่ือได้บรรลุเง่ือนไขหน่ึงเง่ือนไขหรือหลายเงื่อนไข) และมีความเป็นไปได้ 

ที่เง่ือนไขเหล่าน้ันจะมีอยู่ 

ข38 สทิธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าอาจรวมกบัเง่ือนไขอื่นในสัญญาหน่ึง

ข้อหรือหลายข้อ (ตัวอย่าง การรับประกันมูลค่าคงเหลือ) ในลักษณะที่ผู้เช่ารับประกันผู้ให้เช่า

ด้วยเงินคืนขั้นตํ่าหรือเงินคืนคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกันไม่ว่าสิทธิเลือกจะถูกใช้หรือไม่กต็าม ในกรณี

ดังกล่าว กิจการต้องคาดว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือก 

ในการยกเลิกสัญญาเช่าอย่างแน่นอนด้วยความสมเหตุสมผล ทั้งๆ ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจ่ายชาํระคงที่โดยเน้ือหา ตามย่อหน้าที่ ข42   

ข39 ย่ิงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่าสั้นโอกาสที่ ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุ

สญัญาเช่าหรือไม่ใช้สทิธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าจะมากขึ้น เน่ืองจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดหาสินทรัพย์ทดแทนมีโอกาสสูงขึ้ นตามสัดส่วนกับระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญา 

ที่สั้นลง 

ข40 วิธีปฏิบัติในอดีตเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ประเภทหน่ึงที่ผู้เช่ามักจะใช้ (ไม่ว่าจะเช่า

หรือเป็นเจ้าของ) และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจในการปฏิบัติเช่นน้ัน อาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ในการประเมินว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิเลือกอย่างแน่นอนด้วยความสมเหตุสมผล

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เช่ามักจะใช้สนิทรัพย์ประเภทหน่ึงตามระยะเวลาการใช้สินทรัพย์หรือ

ถ้าผู้เช่ามีวิธีปฏบิัติที่ใช้สทิธิเลือกในสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงประเภทหนึ่งอยู่เป็นประจาํ ผู้เช่า

ต้องพิจารณาเหตุผลเชิงเศรษฐกจิของวิธปีฏบิัติในอดีตน้ันในการประเมินว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือก

หรือไม่ใช้สทิธเิลือกอย่างแน่นอนด้วยความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ข41 ย่อหน้าที่ 20 ระบุว่าหลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาหรือไม่ใช้สิทธิเลือก 

ในการยกเลิกสญัญาเช่า เม่ือเกดิเหตุการณ์ที่มีนัยสาํคัญหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า และส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

ของผู้เช่าที่จะใช้สิทธิเลือกซ่ึงไม่เคยถูกนาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้า หรือที่จะ 

ไม่ใช้สทิธิเลือกซ่ึงเคยถูกนาํมาใช้ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้า ตัวอย่างของเหตุการณ ์

ที่มีนัยสาํคัญหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสาํคัญ ได้แก่ 

ข41.1 ส่วนปรับปรุงการเช่าที่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงไม่ได้คาดไว้ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ที่คาดว่า

จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้เช่าเม่ือสิทธิเลือกในการขยายอายุ

สญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าหรือสทิธเิลือกในการซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิสามารถใช้ได้ 

ข41.2 การดัดแปลงหรือการปรับปรุงตามความต้องการของสนิทรัพย์อ้างองิอย่างมีนัยสาํคัญ

ที่ไม่ได้คาดไว้ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

ข41.3 สญัญาเช่าช่วงที่เร่ิมต้นหลังจากวันสิ้นสดุของอายุสญัญาเช่าที่กาํหนดไว้ก่อนหน้า และ 

ข41.4 การตัดสนิใจทางธุรกจิของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการใช้สทิธเิลือกหรือไม่ใช้สทิธเิลือก 

(ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจขยายอายุสัญญาเช่าของสินทรัพย์ที่เสริมกัน การตัดสินใจ

จาํหน่ายสนิทรัพย์ทางเลือกหรือหน่วยธุรกจิที่ใช้สนิทรัพย์สทิธกิารใช้) 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทีค่งทีโ่ดยเนื้ อหา (ย่อหนา้ที ่27.1 36.3 และ 70.1) 

 

ข42 การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ารวมการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที่คงที่โดยเน้ือหา การจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าที่คงที่โดยเน้ือหา คือ การจ่ายชาํระที่อาจจะประกอบด้วยส่วนที่ผันแปรโดยรูปแบบ 

แต่โดยเน้ือหาไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเน้ือหาถือว่ามีอยู่ 

หากมีกรณตีัวอย่างต่อไปน้ี  

ข42.1 การจ่ายชําระที่กําหนดเป็นการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร แต่การจ่ายชําระน้ันไม่มี 

ความผันแปรที่แท้จริง การจ่ายชาํระน้ันมีเง่ือนไขที่ผันแปรที่ไม่มีสาระเชิงเศรษฐกิจ 

ที่แท้จริง ตัวอย่างของประเภทของการจ่ายชาํระดังกล่าว รวมกรณดีังต่อไปน้ี 
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ข42.1.1 การจ่ายชาํระต้องจ่ายเฉพาะเม่ือได้พิสจูน์แล้วว่าสินทรัพย์สามารถใช้การได้

ในระหว่างที่มีสัญญาเช่าหรือเฉพาะเมื่อมีการเกิดขึ้ นของเหตุการณ์ซ่ึงไม่มี

ความเป็นไปได้ที่แท้จริงที่จะไม่เกดิขึ้น หรือ 

ข42.1.2 การจ่ายชาํระที่กาํหนดเร่ิมแรกเป็นการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรซ่ึงสมัพันธก์บั

การใช้สนิทรัพย์อ้างองิ แต่ความผันแปรน้ันจะหมดไป ณ เวลาหน่ึงหลังจาก

วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงทาํให้การจ่ายชําระกลายเป็นคงที่สาํหรับอายุ 

ที่ เหลืออยู่ของสัญญาเช่า การจ่ายชําระน้ันกลายเป็นการจ่ายชําระคงที่ 

โดยเน้ือหาเม่ือความผนัแปรหมดไป 

ข42.2 การจ่ายชาํระมีมากกว่าหน่ึงชุดที่ผู้เช่าสามารถจ่ายได้ แต่มีเพียงชุดเดียวที่เกดิขึ้นได้จริง 

ในกรณีน้ี กิจการต้องพิจารณาชุดของการจ่ายชาํระที่เกิดขึ้ นได้จริงเป็นการจ่ายชาํระ

ตามสญัญาเช่า 

ข42.3 การจ่ายชาํระที่เกดิขึ้นได้จริงมีมากกว่าหน่ึงชุดที่ผู้เช่าสามารถจ่ายได้ แต่ผู้เช่าต้องใช้ชุด

การจ่ายชําระอย่างน้อยหน่ึงชุด ในกรณีน้ี กิจการต้องพิจารณาชุดการจ่ายเงินที่ มี

จาํนวนเงินรวมตํ่าที่สดุ (หลังใช้เกณฑค์ิดลด) เป็นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

 

 ความเกีย่วขอ้งของผูเ้ช่ากบัสินทรพัยอ์า้งอิงก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล 

 

ตน้ทุนของผูเ้ช่าทีเ่กีย่วกบัการสรา้งหรือการออกแบบสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

ข43 กิจการอาจเจรจาต่อรองการเช่าก่อนที่สินทรัพย์อ้างอิงจะพร้อมเพ่ือการใช้สาํหรับผู้เช่า สาํหรับ

สญัญาเช่าบางสัญญา สนิทรัพย์อ้างอิงอาจจาํเป็นต้องสร้างหรือออกแบบใหม่สาํหรับการใช้ของ 

ผู้เช่า ซ่ึงผู้เช่าอาจจาํเป็นต้องจ่ายชาํระส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างหรือการออกแบบสนิทรัพย์น้ัน

โดยขึ้นอยู่กบัข้อตกลงและเงื่อนไขของสญัญา 

ข44 หากผู้เช่ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง ผู้เช่าต้องรับรู้

ต้นทุนเหล่าน้ันตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างหรือการออกแบบสนิทรัพย์อ้างองิจะไม่รวม

การจ่ายชาํระที่ผู้เช่าชาํระสาํหรับสทิธใินการใช้สนิทรัพย์อ้างองิ การจ่ายชาํระสาํหรับสทิธใินการใช้

สนิทรัพย์อ้างองิเป็นการจ่ายชาํระสาํหรับสญัญาเช่าโดยไม่คาํนึงถงึจังหวะเวลาของการจ่ายชาํระน้ัน 

 

 กรรมสิทธ์ิตามกฎหมายต่อสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

ข45 ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายน้ันจะ

ถูกโอนไปยังผู้ให้เช่าและสินทรัพย์จะให้เช่าแก่ผู้เช่า การได้รับกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายน้ันไม่ได้

เป็นตัวกาํหนดว่าจะรับรู้รายการอย่างไร 
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ข46 หากผู้เช่าควบคุม (หรือได้มาซ่ึงการควบคุม) สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอน 

ไปยังผู้ให้เช่า รายการน้ันถือเป็นรายการขายและเช่ากลับคืนซ่ึงรับรู้ โดยปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 98 

ถงึ 103  

ข47 อย่างไรกต็าม หากผู้เช่าไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะถูกโอนไป

ยังผู้ให้เช่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการขายและเช่ากลับคืน ตัวอย่างเช่น ซ่ึงอาจเป็นในกรณีที่

ผู้ผลิต ผู้ให้เช่าและผู้เช่าเจรจาต่อรอง รายการที่ผู้ให้เช่าจะซ้ือสนิทรัพย์จากผู้ผลิตเพ่ือให้เช่าแก่ 

ผู้เช่า ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 

จะโอนไปยังผู้ให้เช่า ในกรณีน้ี หากผู้เช่าได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงแต่ 

ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมสนิทรัพย์น้ันก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยังผู้ให้เช่า รายการน้ีไม่รับรู้

เป็นรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ถอืเป็นการเช่า 

 

การเปิดเผยขอ้มูลดา้นผูเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่59) 

 

ข48 ในการกาํหนดว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าจาํเป็นหรือไม่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 ผู้เช่าต้องพิจารณาดังต่อไปน้ี  

ข48.1 ข้อมูลน้ันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ระบุใน

ย่อหน้าที่ 59 เฉพาะเม่ือข้อมูลน้ันคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึงในกรณีน้ี

หมายถงึหากข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี  

ข48.1.1 ความยืดหยุ่นของสัญญาเช่า สัญญาเช่าอาจมีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น  

หากผู้เช่าสามารถลดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่าหรือต่อสัญญาเช่าใหม่ด้วยข้อตกลงและเง่ือนไขที่ ผู้เช่า

ได้รับประโยชน์ 

ข48.1.2 ข้อจํากัดต่างๆ ที่กาํหนดในสัญญาเช่า ในสัญญาเช่าอาจมีข้อจํากัดต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น การกําหนดให้ผู้เช่าต้องรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงิน 

บางอตัราส่วน 

ข48.1.3 ความอ่อนไหวของข้อมูลที่รายงานต่อปัจจัยผันแปรที่สาํคัญ ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลที่รายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรในอนาคต 

ข48.1.4 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกดิขึ้นจากสญัญาเช่า 

ข48.1.5 การเบี่ยงเบนจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ตัวอย่างการเบี่ยงเบนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่าที่ไม่ปกติหรือมีลักษณะ

เฉพาะที่กระทบต่อกลุ่มสญัญาเช่าของผู้เช่า 

ข48.2 ข้อมูลน้ันเห็นได้ชัดจากข้อมูลที่นําเสนอในงบการเงินหลักหรือข้อมูลที่ เปิดเผย 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการ

นาํเสนอแล้วที่ใดที่หน่ึงในงบการเงินซํา้อกี 
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ข49 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปร (ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์) อาจจาํเป็นเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ ช่วยผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี ตัวอย่างเช่น  

ข49.1 เหตุผลของผู้เช่าในการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรและความแพร่หลายของการจ่ายชาํระ

เหล่าน้ัน 

ข49.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรต่อการจ่ายชาํระคงที่ 

ข49.3 ตัวแปรที่สาํคัญซ่ึงการจ่ายชาํระค่าเช่าผันแปรอ้างอิงอยู่และค่าเช่าผันแปรคาดว่าจะ 

ผนัแปรอย่างไรเพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่สาํคัญเหล่าน้ัน และ 

ข49.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาํเนินงานอื่นๆ ของการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรน้ัน 

ข50 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิเลือกในการขยายหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ซ่ึงขึ้นอยู่

กับสถานการณ์) อาจจาํเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51  

ซ่ึงอาจรวมถงึข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี ตัวอย่างเช่น  

ข50.1 เหตุผลของผู้เช่าในการใช้สทิธเิลือกในการขยายหรือสทิธเิลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า

และความแพร่หลายของสทิธเิลือกเหล่าน้ัน 

ข50.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของการจ่ายชําระค่าเช่าทีเ่ป็นทางเลือกต่อการจ่ายชําระตาม

สญัญาเช่า 

ข50.3 ความแพร่หลายของการใช้สิทธิเลือก ซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า และ 

ข50.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาํเนินงานอื่นๆ ของสทิธเิลือกน้ัน 

ข51 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ซ่ึงขึ้ นอยู่กับสถานการณ์) อาจจําเป็น

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้

งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี ตัวอย่างเช่น  

ข51.1 เหตุผลของผู้เช่าในการรับประกนัมูลค่าคงเหลือและความแพร่หลายของการรับประกนั

เหล่าน้ัน 

ข51.2 ขนาดของฐานะเปิดจากความเสี่ยงของผู้เช่าด้านความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 

ข51.3 ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิซ่ึงมีการให้การรับประกนั และ 

ข51.4 ผลกระทบทางการเงินและการดาํเนินงานอื่นๆ ของการรับประกนัเหล่าน้ัน 

ข52 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการขายและเช่ากลับคืน (ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์) อาจจาํเป็นเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ ช่วยผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปน้ี ตัวอย่างเช่น  

ข52.1 เหตุผลของผู้เช่าสาํหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และความแพร่หลายของรายการ

เหล่าน้ัน 

ข52.2 เง่ือนไขและข้อกาํหนดที่สาํคัญของรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ละรายการ 

ข52.3 การจ่ายชาํระซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 89/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562     47 

ข52.4 ผลกระทบที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการขายและเช่ากลับคืนในรอบระยะเวลา

การรายงาน 

 

การจดัประเภทสญัญาเช่าสาํหรบัผูใ้หเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่61 ถงึ 66) 

 

ข53 การจัดประเภทสัญญาเช่าสาํหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างอิงจาก

ขอบเขตซ่ึงสญัญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์

อ้างอิง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกาํลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือ

จากการล้าสมัยของเทคโนโลยี และจากความผนัผวนของผลตอบแทนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจถูกแสดงโดยการคาดการณ์ว่าการดาํเนินงาน

จะมีกาํไรตลอดอายุเชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์อ้างองิน้ัน และผลกาํไรจากราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือจาก

มูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

ข54 สัญญาเช่าอาจรวมข้อตกลงและเงื่อนไขเพ่ือที่จะปรับปรุงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าสาํหรับ 

การเปล่ียนแปลงที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงเกิดขึ้ นระหว่างวันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและวันที่สัญญาเช่า

เร่ิมมีผล (เช่น การเปล่ียนแปลงของต้นทุนสินทรัพย์อ้างอิงของผู้ให้เช่า หรือการเปล่ียนแปลง

ของต้นทุนการจัดหาเงินของสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า) ในกรณีดังกล่าว เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัด

ประเภทสญัญาเช่า ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถือว่าได้เกดิขึ้น ณ วันเร่ิมต้นของ

สญัญาเช่า 

ข55 ในกรณีที่สญัญาเช่าได้รวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องประเมินการจัดประเภท

ของแต่ละองค์ประกอบเป็นสญัญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าดาํเนินงานแยกจากกนัตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในการกําหนดว่า องค์ประกอบที่ เป็นที่ดินเป็น 

สัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ข้อพิจารณาที่สาํคัญคือโดยปกติแล้วที่ดินจะมีอายุ 

เชิงเศรษฐกจิที่ไม่ทราบแน่นอน 

ข56 ในการจัดประเภทและรับรู้สญัญาเช่าของที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า (รวมไปถึงการจ่ายชําระเงินล่วงหน้าใดๆ ที่ จ่ายในลักษณะเป็นก้อนทั้งจํานวน) 

ระหว่างส่วนประกอบที่ เป็นที่ดินและอาคารตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของ 

สิทธิการเช่าขององค์ประกอบที่เป็นที่ดินและอาคารของสัญญาเช่า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า 

หากการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าน้ันไม่สามารถปันส่วนระหว่างองค์ประกอบทั้งสองได้อย่าง

น่าเช่ือถือ สญัญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน เว้นแต่องค์ประกอบทั้งสอง

เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานอย่างชัดเจน ซ่ึงในกรณน้ีีสญัญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญา

เช่าดาํเนินงาน 

ข57 สาํหรับสัญญาเช่าของที่ดินและอาคารซ่ึงมูลค่าของส่วนประกอบที่เป็นที่ดินไม่มีสาระสาํคัญต่อ

สญัญาเช่า ผู้ให้เช่าอาจรับรู้ที่ดินและอาคารโดยถือเป็นหน่วยเดียวกนัเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัด

ประเภทสัญญาเช่าและจัดประเภทสญัญาเช่าน้ันเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน
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ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในกรณีเช่นน้ีผู้ให้เช่าต้องพิจารณาอายุ

เชิงเศรษฐกจิของอาคารโดยถอืเป็นอายุเชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์อ้างองิทั้งหมด  

 

การจดัประเภทสญัญาเช่าช่วง 

 

ข58 ในการจัดประเภทสญัญาเช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงต้องจัดประเภทสญัญาเช่าช่วงเป็นสญัญาเช่าเงินทุน

หรือสญัญาเช่าดาํเนินงานโดยพิจารณาข้อต่อไปน้ี 

ข58.1 หากสัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้ โดยปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 6 สญัญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ข58.2 หากมิได้เป็นไปตามย่อหน้าที่ ข58.1 สัญญาเช่าช่วงต้องถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึง

สินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก แทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง 

(ตัวอย่างเช่น รายการของที่ดิน อาคารหรืออปุกรณ ์ที่เป็นสนิทรัพย์หลักของสญัญาเช่า) 
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ภาคผนวก ค 

วนัถอืปฏิบติัและการเปลีย่นแปลง  

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีและมีผลบงัคบัเชน่เดียวกบัสว่น

อืน่ๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

วนัถอืปฏิบติั  

 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลกูคา้ ณ วันที่หรือก่อนวันที่นาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ค2 เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดในย่อหน้าที่ ค1 ถึง ค19 วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก คือ 

วันที่เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจําปีซ่ึงมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ีมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

คํานยิามของสญัญาเช่า 

 

ค3 ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบิัต ิกจิการไม่จาํเป็นต้องประเมิน

ใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ แต่กิจการสามารถปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี 

ค3.1 ให้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบิัติกับสัญญาที่ก่อนหน้าระบุไว้

ให้เป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเชา่ 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ กิจการต้องปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ ค5 ถึง ค18 สาํหรับสญัญาเช่า

เหล่าน้ัน 

ค3.2 ไม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบิัติกบัสญัญาที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้

ถูกระบุว่าประกอบด้วยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรงุ 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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ค4 หากกิจการเลือกการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ค3 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวและถือปฏบิัติวิธีการผ่อนปรนในทางปฏบิัติกบัสญัญาทั้งหมดของกจิการ ดังน้ัน กจิการ

ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 9 ถึง 11 เฉพาะสญัญาที่เข้าทาํสญัญา (หรือเปล่ียนแปลง) 

ในหรือหลังวันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

 ผูเ้ช่า 

  

ค5 ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับสัญญาเช่าของกิจการ 

ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี 

ค5.1 ปรับปรงุย้อนหลังสาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนที่นาํเสนอตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด หรือ 

ค5.2 ปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ณ วันที่นาํมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่  

ค7 ถงึ ค13  

ค6 ผู้เช่าต้องถือปฏบิัติตามวิธีที่เลือกไว้ซ่ึงอธิบายในย่อหน้าที่ ค5 อย่างสมํ่าเสมอสาํหรับสญัญาเช่า

ทั้งหมดซ่ึงกจิการเป็นผู้เช่า 

ค7 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏบิัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

 สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนนิงาน 

 

ค8 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏบิัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องปฏบิัติดังต่อไปน้ี 

ค8.1 รับรู้หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรกสาํหรับสญัญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน

ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิม

ของผู้เช่า ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค8.2 รับรู้สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก สาํหรับสญัญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาโดย

เลือกวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี 
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ค8.2.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีได้ถอืปฏบิัติมาตั้งแต่วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ย

การกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก หรือ 

ค8.2.2 จาํนวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจํานวนเงินของการจ่าย

ชําระตามสัญญาเช่าที่ จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า 

ที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค8.3 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ กับ

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก เว้นแต่ผู้เช่าถือปฏบิัติตามวิธกีาร

ผ่อนปรนในทางปฏบิัติตามย่อหน้าที่ ค10.2 

ค9  สาํหรับสัญญาเช่าที่ ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี โดยไม่ต้องคาํนึงถึง

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ค8 

ค9.1 ผู้เช่าไม่ต้องทาํการปรับปรุงรายการใดๆ สาํหรับการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงสาํหรับ

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า (ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8) 

ซ่ึงรับรู้ โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 ผู้เช่าต้องรับรู้ สัญญาเช่าเหล่าน้ันโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค9.2 ผู้เช่าไม่ต้องทาํการปรับปรุงรายการใดๆ สาํหรับการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงสาํหรับ

สญัญาเช่าที่ก่อนหน้ารับรู้ เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยวิธมูีลค่ายุติธรรมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผู้เช่าต้องรับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่าเหล่าน้ันโดย

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค9.3 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้ 

คร้ังแรกสําหรับสัญญาเช่าที่ ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า และจะรับรู้ เป็น

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก ผู้เช่าต้อง

รับรู้ สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่าเหล่าน้ัน 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค10 ผู้เช่าอาจใช้หน่ึงวิธีหรือหลายวิธขีองวิธีผ่อนปรนในทางปฏบิัติต่อไปน้ี เม่ือปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยปรับปรุงย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค5.2 สาํหรับสญัญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าสามารถปฏบิัติตามวิธผ่ีอนปรนในทางปฏบิัติดังต่อไปน้ีเป็นรายสญัญา  
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ค10.1 ผู้เช่าอาจใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัอย่าง

สมเหตุสมผล (เช่น สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกนัสาํหรับประเภท

ของสนิทรัพย์อ้างองิที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิคล้ายคลึงกนั) 

ค10.2 ผู้เช่าอาจเช่ือม่ันในการประเมินว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและ

สินทรพัย์ทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึงประเมินก่อนวันที่นาํมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็นทางเลือกใน

การทบทวนการด้อยค่า หากผู้เช่าเลือกวิธีผ่อนปรนในทางปฏบิัติน้ี ผู้เช่าต้องปรับปรุง

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วยจํานวนของประมาณการ

หน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าที่สร้างภาระซ่ึงรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นํามา

ปฏบิัติใช้คร้ังแรก   

ค10.3  ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ค8 สาํหรับสัญญาเช่าที่อายุ

สญัญาเช่าสิ้นสดุภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก ในกรณีน้ี ผู้เช่า

ต้องปฏบิัติดังต่อไปน้ี  

ค10.3.1 รับรู้สญัญาเช่าเหล่าน้ันในลักษณะเดียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นตามที่อธบิายไว้

ในย่อหน้าที่ 6 และ 

ค10.3.2 รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเหล่าน้ันในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของ

สญัญาเช่าระยะสั้นในรอบระยะเวลารายงานประจาํปีของปีที่นาํมาตรฐานมา

ใช้คร้ังแรก 

ค10.4 ผู้เช่าอาจไม่รวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่

นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก  

ค10.5 ผู้เช่าอาจใช้ข้อเทจ็จริงที่ทราบภายหลัง เช่น การกาํหนดอายุสัญญาเช่า หากสัญญา

ประกอบด้วยสทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

   

สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน 

 

ค11 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 

สําหรับสัญญาเช่าที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตาม

สญัญาเช่า ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก ต้องเป็นมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ตามสญัญาเช่า

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทนัทก่ีอนวันที่ใช้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง สญัญาเช่า สาํหรับสญัญาเช่าเหล่าน้ัน ผู้เช่าต้องรับรู้สนิทรัพย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่าโดยปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้

คร้ังแรก 
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 การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ค12 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏบิัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการนาํมาตรฐานมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 28 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้นข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับดังกล่าว ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีแทนข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผดิพลาด 

ค12.1 อตัราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักที่นาํมาใช้กับหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก และ 

ค12.2 คาํอธบิายของความแตกต่างระหว่าง 

ค12.2.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า ณ สิ้ นสุดรอบระยะเวลา

รายงานประจําปีก่อนรอบระยะเวลารายงานที่นํามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ 

คร้ังแรก คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้

คร้ังแรกตามที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ค8.1 และ 

ค12.2.2 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้

คร้ังแรก 

ค13 หากผู้เช่าใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติวิธีเดียวหรือหลายวิธีตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ ค10 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

  

ผูใ้หเ้ช่า 

 

ค14 นอกจากที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ค15 ผู้ให้เช่าไม่ต้องทาํการปรับปรุงรายการใดๆ สาํหรับการ

ปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงสาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงกจิการเป็นผู้ให้เช่าและต้องรับรู้สญัญาเช่าเหล่าน้ัน

โดยปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

ค15 ผู้ให้เช่าช่วงต้องปฏบิัติดังน้ี 

ค15.1 สัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงน้ันยังมีผลอยู่  

ณ วันที่นาํมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ต้องมีการประเมินใหม่เพ่ือกาํหนดว่าสัญญาเช่าช่วง 

แต่ละสัญญาต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ให้เช่าช่วงต้องทาํการประเมินเร่ืองดังกล่าว 

ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยอ้างอิงจากระยะเวลาตามสัญญาที่เหลืออยู่และ

ข้อกาํหนดของสญัญาเช่าหลักและสญัญาเช่าช่วง ณ วันน้ัน 
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ค15.2 สาํหรับสัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า แต่ถูกจัดประเภทเป็นสญัญา

เช่าเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รับรู้สัญญาเช่าช่วงดังกล่าว

โดยถอืเป็นสญัญาเช่าเงินทุนฉบับใหม่ซ่ึงเข้าทาํสญัญา ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

รายการขายและเช่ากลบัคืนก่อนวนัทีน่าํมาปฏิบติัใชค้รั้งแรก 

 

ค16 กจิการไม่ต้องทาํการประเมินใหม่สาํหรับรายการขายและเช่ากลับคืนที่กิจการเข้าทาํสญัญาก่อน

วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรกในการกาํหนดว่าการโอนสนิทรัพย์อ้างอิงเป็นไปตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า ที่จะรับรู้ เป็น

การขายหรือไม่ 

ค17 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้ เป็นการขายและสัญญาเช่าเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบิัติดังน้ี 

ค17.1 รับรู้ การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้ สัญญาเช่าเงินทุนอื่นๆ ที่มีอยู่  

ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก และ 

ค17.2 ตัดจาํหน่ายกาํไรจากการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุสญัญาเช่า 

ค18 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้ เป็นการขายและสัญญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบิัติดังน้ี 

ค18.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สัญญาเช่าดาํเนินงานอื่นๆ ที่มีอยู่  

ณ วันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก และ 

ค18.2 ปรับปรุงสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ของการเช่ากลับคืนสาํหรับผลกาํไรหรือผลขาดทุนรอการ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเง่ือนไขนอกตลาด (off-market terms) ที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะ

การเงินก่อนวันที่นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

จํานวนทีร่บัรูไ้วก่้อนหนา้จากการรวมธุรกิจ 

 

ค19 หากผู้เช่าเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเกี่ยวกับเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์ของ

สัญญาเช่าดําเนินงานซ่ึงผู้เช่าได้มาโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้เช่าต้องตัดรายการสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิน้ันและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ด้วยจาํนวนที่เท่ากนั ณ วันที่

นาํมาปฏบิัติใช้คร้ังแรก 

 

 การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน  

 

ค20 หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน การอ้างอิงใดๆ  
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ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปยังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ต้องอ่านโดยอ้างองิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรู ้

และการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานฉบบัอ่ืน 

 

ค21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี 

ค21.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง สญัญาเชา่ 

ค21.2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ค21.3 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า

ดาํเนินงาน – ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ และ 

ค21.4 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหา

สญัญาเชา่ทีท่าํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 


