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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีทํ่าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

คําแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย  

ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 (SIC Interpretation 27 : Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease (Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ําข้ึน

ตามรูปแบบกฎหมาย ได้กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 ถึง 11  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีทํ่าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

อา้งอิง 
 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสรา้ง (เม่ือมีการประกาศใช้)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

 

ประเด็น 

1 กิจการที่อาจทํารายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการที่ มีรูปแบบเดียวกันอย่างต่อเน่ือง

(ข้อตกลง) กับบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคล (ในที่น้ี เรียกว่า ผู้ลงทุน)  

ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ผู้ลงทุน

เช่าสินทรัพย์ และกิจการเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา หรือ มีการขายสินทรัพย์ตามกฎหมายและเช่า

สินทรัพย์น้ันกลับคืนมา ซ่ึงข้อตกลงอาจมีรูปแบบและเง่ือนไขของรายการแตกต่างกันไปอย่างมี

นัยสาํคัญ ในกรณีของการให้เช่าและการเช่ากลับคืนตามตัวอย่างข้างต้นอาจเน่ืองมาจากข้อตกลง

ดังกล่าวได้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ทางภาษี และกิจการได้รับประโยชน์ในรูปของ

ค่าธรรมเนียมโดยไม่โอนสิทธใินการใช้สนิทรัพย์ 

2 เม่ือมีการทาํข้อตกลงที่มีรูปแบบตามกฎหมายเป็นสญัญาเช่ากบัผู้ลงทุน ประเดน็จะมีดังน้ี 

2.1 จะพิจารณาอย่างไรว่ารายการดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกันและควรจะบันทึกเป็นรายการ

เดียวกนัหรือไม่ 

2.2 รายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือไม่ และ ถ้าไม่ 

http://fap.or.th/files/st_accounting/TAS11.pdf
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2.2.1 พิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหาก (Separate Investment Account) และ

ภาระผูกพันในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่มีอยู่น้ัน (Lease Payment Obligation) 

เป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการหรือไม่  

2.2.2 กจิการควรรับรู้ภาระผูกพันอื่นที่เป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าวอย่างไร และ 

2.2.3 กจิการควรรับรู้ค่าธรรมเนียมที่อาจจะได้รับจากผู้ลงทุนอย่างไร 

มติ 

3 รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ทาํข้ึนตามรูปแบบของกฎหมายจะถือว่าเป็นรายการที่ มี 

ความเช่ือมโยงกนัและต้องบันทกึเป็นรายการเดียวกนั เม่ือไม่สามารถทาํความเข้าใจถึงผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจโดยรวมได้หากปราศจากการเช่ือมโยงกับรายการดังกล่าวทั้งหมด ตัวอย่างเช่น 

รายการที่มีความสมัพันธก์นั รายการที่มีการต่อรองเสมือนเป็นรายการเดียว หรือรายการที่เกิดข้ึน

พร้อมกนัหรือเกดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองกนั   

4 วิธีปฏิบัติทางบัญชีต้องสะท้อนถึงเน้ือหาสาระของข้อตกลง โดยการประเมินถึงเน้ือหาสาระน้ัน 

ต้องพิจารณาในทุกแง่มุมของข้อตกลง และเน้นไปที่ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ 

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้)  

จะนาํมาถือปฏบัิติเม่ือเน้ือหาสาระของข้อตกลงรวมถึงการโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ในช่วงเวลา

ที่ตกลงกัน ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าภายใต้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) คือ 

5.1 กิจการยังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ และมีสิทธิใน

การใช้สนิทรัพย์เช่นเดียวกบัก่อนทาํข้อตกลง 

5.2 เหตุผลหลักในการทาํข้อตกลงคือ เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ทางภาษี และไม่มีการโอนสิทธิ

ในการใช้สนิทรัพย์ และ 

5.3 สิทธิเลือกที่กาํหนดไว้ในเง่ือนไขของข้อตกลงซ่ึงทาํให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะมี 

การเลือกใช้สิทธิ (เช่น สิทธิที่จะขาย (put option) จะมีการใช้สิทธิหากราคาที่ใช้สิทธิสูง

กว่ามูลค่ายุติธรรมมากเพียงพอ)  

6 กิจการต้องนําคํานิยามและแนวปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 64 ในกรอบแนวคิดสําหรับ 

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติเพ่ือกาํหนดว่าบัญชี

เงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน

ของกจิการหรือไม่ การพิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการควรรับรู้ โดยมีข้อบ่งช้ี

ดังน้ี 

6.1 กิจการไม่สามารถควบคุมบัญชีเงินลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการและ 

ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่า ตัวอย่างเช่น จาํนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเป็นบัญชีเงินลงทุนที่

แยกต่างหากเพ่ือกันไว้สาํหรับผู้ลงทุนและอาจใช้เพ่ือจ่ายผู้ลงทุนเท่าน้ัน ผู้ลงทุนเหน็ด้วย

ในการจ่ายชาํระภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจากเงินกองทุนของบัญชีเงินลงทุน และกิจการ

ไม่สามารถชะลอการจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนจากบัญชีเงินลงทุน 
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6.2 กิจการค่อนข้างที่จะไม่มีความเสี่ยงในการคืนค่าธรรมเนียมทั้งจาํนวนที่ได้รับจากผู้ลงทุน 

และอาจจะต้องจ่ายเพ่ิม หรือเม่ือไม่ได้รับค่าธรรมเนียม กิจการค่อนข้างที่จะไม่มี 

ความเสี่ยงในการจ่ายชาํระภายใต้ภาระผูกพันอื่น (เช่น การคํา้ประกัน) ความเสี่ยงของ 

การจ่ายชาํระที่ยากจะเกิดข้ึน เม่ือเง่ือนไขของข้อตกลงกาํหนดว่าจาํนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้า

ต้องนําไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดได้

เพียงพอสาํหรับจ่ายภาระผูกพันดังกล่าว 

6.3 นอกเหนือจากกระแสเงินสดเร่ิมแรกที่ต้องจ่ายในตอนเร่ิมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่าย

ภายใต้ข้อตกลงจะต้องเป็นเพียงการจ่ายชําระค่าเช่า โดยจ่ายจากเงินกองทุนในบัญชี 

เงินลงทุนที่แยกต่างหากเทา่น้ัน 

7 ภาระผูกพันอื่นตามข้อตกลงรวมถึงการคํา้ประกันใดๆ และภาระผูกพันอื่นที่เกิดข้ึนจากข้อตกลง

สิ้ นสุดก่อนกําหนด  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ บัญชี  ฉบับที่  37 (ปรับปรุง  2558)  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของรายการ 

8 เกณฑ์ที่ก ําหนดตามย่อหน้าที่  20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องใช้ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของข้อตกลงแต่ละ

ฉบับเพ่ือกาํหนดว่าค่าธรรมเนียมที่กิจการอาจได้รับควรรับรู้เป็นรายได้เม่ือใด ปัจจัยที่ใช้ใน 

การพิจารณารับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ เช่น ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของ 

ภาระผูกพันในการดาํเนินงานในอนาคตที่จาํเป็นต่อการได้รับรายได้ค่าธรรมเนียม กิจการยังคงมี 

ความเสี่ยงในเง่ือนไขของข้อตกลง มีเง่ือนไขการคํา้ประกันและมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายคืน

ค่าธรรมเนียมหรือไม่ ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการไม่ควรรับรู้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นรายได้

เม่ือได้รับ ได้แก่ 

8.1 ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นเง่ือนไขในการได้รับ

ค่าธรรมเนียมน้ัน และการปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ใช่การปฏิบัติที่มีความสาํคัญที่สุด

ตามที่ได้กาํหนดไว้ในข้อตกลง 

8.2 มี ข้อจํากัด ในการ ใ ช้สินทรัพย์ อ้ างอิ ง  ซ่ึ ง มีผลในทางปฏิ บั ติ ต่อการจํากัดและ 

การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของกิจการ (เช่น 

สนิทรัพย์สญูหาย ขาย หรือนาํไปเป็นหลักประกนั) 

8.3 ความเป็นไปได้ในการเบิกชดเชยและจ่ายเพ่ิมค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถระบุได้ เช่น 

8.3.1 สนิทรัพย์อ้างองิไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพาะของกจิการ ที่ใช้ในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงเป็นไป

ได้ที่กจิการอาจจ่ายเพ่ือให้ข้อตกลงสิ้นสดุก่อนกาํหนด 

8.3.2 กิจการมีการกาํหนดเง่ือนไขตามข้อตกลงหรือตามดุลพินิจว่าการจ่ายเงินล่วงหน้า

บางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

เพียงเล็กน้อย (เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนหรือ 
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ความเสี่ยงด้านเครดิต) ในสถานการณ์เช่นน้ีความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนที่ไม่

เพียงพอไม่ถือว่าเป็นไปได้ยากย่ิงที่จะเกดิข้ึน จึงเป็นไปได้ที่กจิการอาจจ่ายค่าเช่าที่

ยังไม่สามารถระบุได้ 

9 ค่าธรรมเนียมต้องแสดงไว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยพิจารณาจากเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและ

ลักษณะของรายการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

10 เน้ือหาของข้อตกลงที่ ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องนํามาพิจารณาเพ่ือกาํหนด 

การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมซ่ึงจาํเป็นต่อความเข้าใจในการพิจารณาประเภทของข้อตกลงและ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีที่จะนําไปใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในรอบระยะเวลาบัญชี 

แต่ละรอบที่ข้อตกลงยังมีผลอยู่ 

10.1 คาํอธบิายของข้อตกลง รวมถึง 

10.1.1 สนิทรัพย์อ้างองิและข้อจาํกดัการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

10.1.2 อายุและเง่ือนไขอื่นที่มีนัยสาํคัญของข้อตกลง 

10.1.3 รายการที่เช่ือมโยงกนัรวมถึงสทิธใิดๆ และ 

10.2 วิธปีฏบัิติทางบัญชีที่ใช้กับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ จาํนวนที่รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลา 

และรายการที่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

11 การเปิดเผยข้อมูลที่ก ําหนดตามย่อหน้าที่ 10 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ 

แสดงแยกตามข้อตกลงหรือรวมตามประเภทของข้อตกลงแต่ละประเภท ประเภทของข้อตกลงให้ 

จัดกลุ่มตามสนิทรัพย์อ้างองิที่มีลักษณะคล้ายกนั (เช่น โรงงานพลังไฟฟ้า) 

 

วนัถอืปฏิบติั  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
 

 


