เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๐/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่ า หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศที่ สิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRIC Interpretation 4: Determining whether an Arrangement contains a
Lease (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหา
ใดๆ

1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

1
4
5
6
16
17

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 17

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

กิจการอาจมีการเข้ าทาข้ อตกลงซึ่ งประกอบด้ วยรายการหรื อชุ ดของรายการที่ เกี่ ยวข้ องกันซึ่ ง
ไม่ ได้ มีรู ป แบบของสัญ ญาเช่ า ตามกฎหมาย แต่ มีการให้ สิทธิในการใช้ สิน ทรั พย์ (เช่ น ที่ ดิน
อาคาร หรืออุปกรณ์) โดยได้ รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ตัวอย่างของข้ อตกลง เช่น กิจการหนึ่ ง (ผู้ขาย) อาจให้ สทิ ธิแก่กจิ การอีกแห่งหนึ่ ง (ผู้ซ้ ือ) ในการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ซึ่งควบคู่ไปกับการให้ บริการที่ เกี่ ยวข้ อง ข้ อตกลงดังกล่าวรวมถึง

ข้ อตกลงจัดจ้ างคนภายนอก (เช่น จัดจ้ างคนภายนอกเพื่ อทาหน้ าที่ ประมวลข้ อมูลให้
กิจการ)

ข้ อตกลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ ผู้ ให้ บริ การโครงข่ ายทาสัญญาให้ สิทธิแก่ ผ้ ู ซ้ ื อ
ในการใช้ โครงข่าย

ข้ อตกลงในการซื้อหรื อจ่ายชาระ (take-or-pay contract) และสัญญาที่ คล้ ายคลึงกัน
ซึ่ งผู้ ซ้ ื อจะจ่ า ยเงิน ตามจานวนที่ กาหนดไว้ โดยไม่ คานึ ง ว่ า ผู้ ซ้ ื อจะได้ รั บ สิน ค้ า หรื อ
บริ ก ารตามสั ญ ญาหรื อ ไม่ (เช่ น ข้ อ ตกลงในการซื้ อหรื อ จ่ า ยช าระ (take-or-pay
contract) ที่ รับซื้อผลผลิตเกือบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ า)
3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
2

3

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ แ นวทางในการประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลง
ดั ง กล่ า วเป็ นสัญ ญาเช่ า หรื อ มี สัญ ญาเช่ า เป็ นส่ ว นประกอบหรื อ ไม่ ซึ่ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดว่าสัญญาเช่ าดังกล่าวควร
จั ด ประเภทอย่ า งไร ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในบางข้ อตกลง สินทรั พย์อ้างอิงซึ่ งเข้ าข่ายเป็ นสัญญาเช่ าเป็ นส่วนหนึ่ งของสินทรั พย์ที่ใหญ่ กว่ า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึง วิธีพิจารณาข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรือไม่ สาหรับส่วนของสินทรัพย์อ้างอิงที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของสินทรัพย์ทใี่ หญ่กว่าในการนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาใช้
อย่างไรก็ตาม ข้ อตกลงดังกล่ าวอาจจะเกี่ ยวข้ องกับหน่ วยของสินทรั พย์ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ซึ่ งอยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ขอบเขต
4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั ข้ อตกลงซึ่ ง
4.1
เป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ ซึ่ งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ
4.2
เป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริ การจากภาครั ฐแก่ เอกชน ที่ อยู่ในขอบเขตของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้ อตกลง
สัมปทานบริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
5

ประเด็นที่ ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
5.1
วิธีก ารประเมินว่ า ข้ อ ตกลงเป็ นสัญญาเช่ าหรื อมีสัญ ญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ )
5.2
กิจการควรประเมินหรือมีการประเมินใหม่ว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็ นส่วนประกอบเมื่ อใด และ
5.3
หากข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ วิธีแยกจานวนที่ จ่ าย
สาหรับสัญญาเช่าออกจากจานวนเงินที่ จ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่ นในข้ อตกลงนี้เป็ น
อย่างไร

4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

มติ
การประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่
6

การประเมินว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ ต้ องพิจารณา
จากเนื้อหาของข้ อตกลงและต้ องประเมินว่าข้ อตกลงเข้ าเงื่ อนไขต่อไปนี้หรือไม่
6.1
การปฏิบัติตามข้ อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การใช้ สนิ ทรัพย์ทเี่ ฉพาะเจาะจง และ
6.2
ข้ อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์
การปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ท่ ีเฉพาะเจาะจง

7

8

ถึงแม้ ว่าข้ อ ตกลงดังกล่ าวอาจจะมีการระบุสินทรั พย์ที่เฉพาะเจาะจงไว้ อย่างชั ดเจน ข้ อตกลง
ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่สัญญาเช่าหากการปฏิบัติตามข้ อตกลงนั้นไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับการใช้ สินทรัพย์ที่
ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายมีภาระผูกพั นที่ ส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามจานวนที่ กาหนดไว้
และมีสิทธิและความสามารถที่ จะจัดหาสินค้ าหรื อบริ การโดยใช้ สินทรั พย์อื่นที่ ไม่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อตกลง ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติตามข้ อตกลงไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับสินทรัพย์ทรี่ ะบุไว้ และข้ อตกลง
ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี สั ญ ญาเช่ า เป็ นส่ ว นประกอบรวมอยู่ ภาระผู ก พั น จากการประกั น คุ ณ ภาพ
ซึ่ งอนุ ญ าตหรื อ ก าหนดให้ กิ จ การสามารถจั ด หาสิ น ทรั พ ย์ ที่ เหมื อ นกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น
มาทดแทนได้ เมื่ อสินทรัพย์ทระบุ
ี่ ไว้ ไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างเหมาะสมไม่ได้ ทาให้ ข้อตกลง
ดัง กล่ า วไม่ เ ป็ นสัญ ญาเช่ า นอกจากนี้ ประมาณการหนี้ สิน ตามสัญ ญา (หรื อหนี้ สิน ที่ อาจจะ
เกิดขึ้น) ที่ อนุ ญาตให้ หรื อกาหนดให้ ผ้ ูขายจัดหาสินทรั พย์อื่นมาทดแทน ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ในหรื อ หลั งวั น ที่ ที่ ระบุ ไ ว้ ไ ม่ ไ ด้ มี ผลทาให้ ข้ อตกลงดั งกล่ า วไม่ เป็ นสัญ ญาเช่ า ก่ อนวั น ที่ มี การ
ทดแทน
สิน ทรั พ ย์ จ ะถื อ ว่ า ระบุ ไ ด้ โ ดยนั ย หากผู้ ข ายเป็ นเจ้ า ของหรื อ เช่ า สิน ทรั พ ย์ น้ั น ได้ ป ฏิบั ติ ต าม
ภาระผูก พั นและไม่มีความเป็ นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจหรื อในทางปฏิบัติที่ผู้ขายจะปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันดังกล่าวด้ วยการใช้ สนิ ทรัพย์อนื่ ที่ เป็ นทางเลือก
ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์

9

ข้ อตกลงจะถือว่าเป็ นข้ อตกลงที่ ให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ หากข้ อตกลงนั้นทาให้ ผ้ ูซ้ ือ (ผู้เช่า)
มีสทิ ธิควบคุมการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิง สิทธิในการควบคุมการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงจะเกิดขึ้นเมื่ อเข้ า
เงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
9.1
ผู้ ซ้ ื อมี ค วามสามารถหรื อ มี สิ ท ธิที่ จะด าเนิ น การกับ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ สั่ง การให้ ผ้ ู อื่ น
ดาเนินการในรูปแบบหรือลักษณะที่ ตนเองกาหนด ในขณะที่ ผู้ซ้ ือได้ รับหรือควบคุม
จานวนของผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อนของสิ
ื่
นทรัพย์ในจานวนที่ มากกว่าจานวนที่
ไม่มีนัยสาคัญ
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9.2

9.3

ผู้ ซ้ ื อมี ความสามารถหรื อมี สิ ทธิควบคุ มการเข้ าถึ ง ทางกายภาพสิ นทรั พย์ อ้ างอิงนั้ น
ในขณะที่ ผู้ ซ้ ื อได้ รั บ หรื อ ควบคุ ม จ านวนของผลผลิ ต หรื อ อรรถประโยชน์ อื่ นของ
สินทรัพย์ในจานวนที่ มากกว่าจานวนที่ ไม่มีนัยสาคัญ
ข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ สถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า เป็ นไปได้ ยากที่ บุ ค คลหนึ่ งหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น
นอกเหนื อไปจากผู้ ซ้ ือ จะได้ รั บ ผลผลิ ตหรื ออรรถประโยชน์ อื่ นในจานวนที่ มากกว่ า
จานวนที่ ไม่มีนัยสาคัญ ซึ่ งผลิตหรื อเกิดจากสินทรั พย์ น้ัน ในระหว่ า งระยะเวลาตาม
ข้ อตกลง และราคาที่ ผ้ ูซ้ ือจะจ่ายสาหรับผลผลิตนั้นไม่เป็ นราคาคงที่ ต่อหน่วยผลผลิต
หรือไม่เท่ากับราคาตลาดในปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต

การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
10

11

การประเมินว่าข้ อตกลงมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบต้ องปฏิบัติ ณ วันที่ เริ่ มต้ นของข้ อตกลงซึ่ ง
เป็ นวันใดวันหนึ่ งที่ เกิดก่อน ระหว่ างวันที่ ทาข้ อตกลงหรื อวันที่ ผูกพั นโดยผู้ทเกี่
ี่ ยวข้ องกับเงื่ อนไข
หลักตามข้ อตกลง โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทเี่ กี่ ยวข้ องทั้งหมด การประเมิน
ใหม่ว่าข้ อตกลงมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ ต้ องทาภายหลังวันที่ เริ่ มต้ นของข้ อตกลง
เมื่ อเข้ าเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
10.1 มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขในสัญ ญา เว้ น แต่ จ ะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงข้ อ ตกลงใน
ลักษณะของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาข้ อตกลง
10.2 มีการเลือกใช้ สทิ ธิต่อสัญญา หรือใช้ สทิ ธิขยายระยะเวลาที่ เห็นชอบร่วมกันโดยผู้เกี่ ยวข้ อง
กับข้ อตกลงดังกล่าว เว้ นแต่เงื่ อนไขในการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาได้ มีการกาหนด
ไว้ ต้ังแต่เริ่ มต้ นและได้ รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่ า ซึ่ งเป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
ย่ อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาของข้ อตกลงซึ่ งไม่รวมถึง
การแก้ ไขเงื่ อนไขในข้ อตกลงเดิมก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามข้ อตกลงเดิม ต้ องมีการ
ประเมินโดยใช้ ข้อกาหนดตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 6 ถึง 9 สาหรั บการต่อสัญญาหรื อ
ขยายระยะเวลาเท่านั้น
10.3 มีการเปลี่ ยนแปลงในการกาหนดว่าการปฏิบัติตามข้ อตกลงขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ทระบุ
ี่
เฉพาะเจาะจงหรือไม่
10.4 มีการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญในสินทรัพย์ เช่น มีการเปลี่ ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ที่ สาคัญของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
การประเมินใหม่ ของข้ อตกลงต้ องขึ้นอยู่ กับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ ณ วั นที่ มี การประเมินใหม่
ซึ่ งรวมถึงเงื่ อนไขที่ เหลืออยู่ของข้ อตกลง การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ (เช่น ประมาณการของ
จานวนผลผลิตที่ ส่งมอบให้ กับผู้ซ้ ือหรื อผู้อื่นที่ มีศักยภาพเป็ นผู้ซ้ ือ) ไม่ใช่ เงื่ อนไขที่ ทาให้ เกิด
การประเมิ น ใหม่ หากข้ อ ตกลงมี ก ารประเมิ น ใหม่ และพิ จารณาได้ ว่ า มี สั ญ ญาเช่ า เป็ น
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ส่วนประกอบ (หรือไม่มีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ) กิจการต้ องนาการบัญชีสาหรับสัญญาเช่า
มาถือปฏิบัติ (หรือยุติการนาสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ) นับจาก
11.1 ในกรณีของย่อหน้ าที่ 10.1 10.3 และ 10.4 เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ที่
นาไปสู่การประเมินใหม่ได้ เกิดขึ้น
11.2 ในกรณีของย่อหน้ าที่ 10.2 ตามวันเริ่ มต้ นของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลา
การแยกจานวนที่จ่ายสาหรับสัญญาเช่าออกจากรายการจ่ ายอื่น
12

13

14

15

หากข้ อตกลงมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ ผู้เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องนามาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) มาถื อ ปฏิ บั ติ กั บ
องค์ประกอบที่ เป็ นข้ อตกลงที่ เป็ นสัญญาเช่า เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามข้ อกาหนดที่ กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) ดังนั้นหากข้ อตกลงมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 7 ถึง 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) องค์ ป ระกอบอื่ นๆ ของ
ข้ อตกลงที่ ไม่ อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่ น
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การจ่ายเงินและสิ่ งตอบแทนอื่ นที่ ต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อตกลง มีการแยก ณ วันที่ เริ่ มต้ นทาข้ อตกลงหรื อวันที่ มีการประเมินใหม่ โดยแยกเป็ น
ส่วนค่าตอบแทนสาหรั บสัญญาเช่ า และส่วนที่ เป็ นองค์ประกอบอื่ นโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมเป็ น
เกณฑ์ในการแยก ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) จานวนเงินขั้นต่าที่ ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่ าจะ
รวมเฉพาะจานวนที่ จ่ายตามสัญญาเช่าเท่านั้น (เช่น สิทธิในการใช้ สินทรัพย์) และไม่รวมจานวน
ที่ จ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่ นในข้ อตกลง (เช่น สาหรับค่าบริการ และต้ นทุนของปัจจัยการผลิต)
ในบางกรณี การแยกจานวนที่ จ่ายสาหรับสัญญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่ นในข้ อตกลง ผู้ซ้ ือ
อาจใช้ เทคนิคในการประมาณการ เช่น ผู้ซ้ ืออาจจะประมาณจานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่าโดย
อ้ างอิงจากข้ อตกลงเช่าของสินทรัพย์ทเี่ ปรียบเทียบกันได้ โดยไม่มีองค์ประกอบอื่ น หรือประมาณ
จากการจ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่ นตามข้ อตกลง โดยอ้ างอิงจากข้ อตกลงที่ เปรียบเทียบกันได้
แล้ วนาจานวนนั้นมาหักจากจานวนที่ ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้ อตกลง
หากผู้ ซ้ ื อมี ข้ อ สรุ ป ว่ า ในทางปฏิบั ติ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจ านวนที่ ต้ อ งจ่ า ยดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่ อถือ ผู้ซ้ ือต้ องปฏิบัติ ดังนี้
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15.1

15.2

ในกรณี ข องสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ให้ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ในจ านวนที่ เท่ า กั บ
มูลค่ายุติธรรม1ของสินทรัพย์อ้างอิงที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และย่อหน้ าที่ 8 เป็ นส่วน
ของสัญญาเช่า หลังจากนั้นจานวนหนี้สนิ จะลดลงเมื่ อมีการจ่ายชาระ และให้ รับรู้ต้นทุน
ทางการเงินจากหนี้สนิ โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มของผู้ซ้ ือ2
ในกรณีของสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนที่ ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้ อตกลงให้ ถือว่าเป็ น
การจ่ายตามข้ อตกลงสาหรั บสัญญาเช่ าเพื่ อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดที่ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แต่
15.2.1 เปิ ดเผยการจ่ายเงิน แยกต่างหากจากค่าเช่าขั้นตา่ ของข้ อตกลงอื่ นซึ่ งไม่รวม
การจ่ายสาหรับส่วนที่ ไม่ใช่ค่าเช่า และ
15.2.2 ระบุว่าจานวนเงินที่ เปิ ดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ ไม่ใช่ค่าเช่า

วันถือปฏิบตั ิ
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กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้
นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
หากกิจการมีการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่ มี
ผลบังคับใช้ ให้ กิจการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติด้วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่ากิจการต้ องปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่
มีก ารเปลี่ ยนแปลงนโยบายบั ญชี อัน เป็ นผลจากการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ นี้ มาเริ่ มถื อ ปฏิบั ติ กิจการไม่ จาเป็ นต้ อ งปฏิบั ติ ต ามข้ อก าหนดดั ง กล่ า วเมื่ อน า

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ใช้ ค าว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ในบางลั ก ษณะที่ แตกต่ า งจากนิ ย ามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้นเมื่ อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สั ญญาเช่ า (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) กิจ การต้ องวั ดมู ล ค่ ายุ ติธรรมตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และไม่ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
อัตราดอกเบี้ยเงิ น กู้ยืมส่วนเพิ่ มของผู้เช่ า ตามนิ ยามที่ ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้มาถือปฏิบั ติเป็ นครั้ งแรก หากกิจการใช้
ข้ อยกเว้ น ดังกล่ าวกิจ การต้ อ งถื อปฏิบั ติตามย่อหน้ า ที่ 6 ถึง 9 ของการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรั บข้ อตกลงที่ มีอยู่ ณ วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาล่ าสุดของ
ข้ อ มู ล ที่ จั ด ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ น ามาเปรี ย บเทีย บ โดยใช้ เ กณฑ์จ าก
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทปรากฏอยู
ี่
่ ณ วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลานั้น
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