เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๙/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
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
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๗๓/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRIC Interpretation 4 : Determining whether an Arrangement contains
a Lease (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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16
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อ การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 17

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ที ่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

กิจการอาจมีการเข้ าทาข้ อตกลงซึ่งประกอบด้ วยรายการหรื อชุ ดของรายการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งไม่ได้
มีรูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ (เช่ น ที่ดิน อาคาร หรื อ
อุ ป กรณ์ ) โดยได้ รั บ ผลตอบแทนในลั ก ษณะของการจ่ า ยคื น ครั้ ง เดี ย วหรื อหลายครั้ ง ตั ว อย่ า ง
ของข้ อตกลง เช่น กิจการหนึ่ง (ผู้ขาย) อาจให้ สทิ ธิแก่กจิ การอีกแห่งหนึ่ง (ผู้ซ้ ือ) ในการใช้ สินทรัพย์
ซึ่งควบคู่ไปกับการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง ข้ อตกลงดังกล่าวรวมถึง
 ข้ อตกลงจัดจ้ างคนภายนอก (เช่น จัดจ้ างคนภายนอกเพื่อทาหน้ าที่ประมวลข้ อมูลให้ กจิ การ)
 ข้ อตกลงในอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมที่ ผ้ ู ให้ บริ ก ารโครงข่ า ยท าสั ญ ญาให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู ซื้ อใน
การใช้ โครงข่าย
 ข้ อตกลงในการซื้ อหรื อจ่ ายชาระ (take-or-pay contract) และสัญ ญาที่คล้ า ยคลึ งกัน ซึ่ งผู้ ซ้ ื อ
จะจ่ ายเงินตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยไม่ คานึ งว่ าผู้ ซ้ ื อจะได้ รับสินค้ าหรื อบริ การตามสัญญา
หรื อ ไม่ (เช่ น ข้ อ ตกลงในการซื้ อหรื อ จ่ า ยช าระ (take-or-pay contract) ที่ รั บ ซื้ อผลผลิ ต
เกือบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ า)

3

2

3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แนวทางในการประเมินว่าข้ อตกลงดังกล่าว
เป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) การตีค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ให้ แนวทางในการกาหนดว่าสัญญาเช่าดังกล่าวควรจัดประเภทอย่างไร ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในบางข้ อ ตกลง สิ นทรั พย์ อ้ า งอิ งซึ่ งเข้ าข่ ายเป็ นสั ญญาเช่ าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของสิ นทรั พย์ ท่ีใหญ่ กว่ า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึง วิธีพิจารณาข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ สาหรั บส่วนของสินทรั พย์อ้างอิงที่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรั พย์ท่ใี หญ่ กว่าในการนา
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาใช้
อย่างไรก็ตามข้ อตกลงดังกล่ าวอาจจะเกี่ยวข้ องกับหน่ วยของสินทรั พย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งอยู่ในขอบเขตของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ขอบเขต
4

การตีความฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั ข้ อตกลงซึ่ง
4.1 เป็ นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
4.2 เป็ นข้ อตกลงสัมปทานบริการจากภาครัฐแก่เอกชน ที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

ประเด็น
5

ประเด็นที่ระบุในการตีความฉบับนี้ได้ แก่
5.1 วิธีการประเมินว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
5.2 กิจ การควรประเมิ น หรื อ มี ก ารประเมิ น ใหม่ ว่ า ข้ อ ตกลงเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า
เป็ นส่วนประกอบเมื่อใด และ
5.3 หากข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ วิธีแยกจานวนที่จ่ายสาหรั บ
สัญญาเช่าออกจากจานวนเงินที่จ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่นในข้ อตกลงนี้เป็ นอย่างไร

4

มติ
การประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่
6

7

8

การประเมิน ว่ า ข้ อ ตกลงเป็ นสัญ ญาเช่ า หรื อ มีสัญ ญาเช่ า เป็ นส่วนประกอบหรื อไม่ ต้ องพิ จารณา
จากเนื้อหาของข้ อตกลงและต้ องประเมินว่าข้ อตกลงเข้ าเงื่อนไขต่อไปนี้หรือไม่
6.1 การปฏิบัติตามข้ อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี ฉพาะเจาะจง และ
6.2 ข้ อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
การปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงดังกล่าวอาจจะมีการระบุสนิ ทรัพย์ท่เี ฉพาะเจาะจงไว้ อย่างชัดเจน ข้ อตกลงดังกล่าว
อาจจะไม่ ใ ช่ สัญ ญาเช่ า หากการปฏิบั ติต ามข้ อ ตกลงนั้ น ไม่ ไ ด้ ข้ ึ นอยู่ กั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ว้
ตัวอย่างเช่ น หากผู้ขายมีภาระผูกพันที่ส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามจานวนที่กาหนดไว้ และมีสิทธิ
และความสามารถที่จะจัดหาสินค้ าหรือบริการโดยใช้ สินทรัพย์อ่ ืนที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลง ในกรณี
ดังกล่าวการปฏิบัติตามข้ อตกลงไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ และข้ อตกลงดังกล่าวไม่ได้ มีสัญญา
เช่าเป็ นส่วนประกอบรวมอยู่ ภาระผูกพันจากการประกันคุณภาพซึ่งอนุญาตหรือกาหนดให้ กิจการ
สามารถจัดหาสินทรัพย์ท่เี หมือนกันหรือคล้ ายคลึงกันมาทดแทนได้ เมื่อสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ อย่างเหมาะสมไม่ได้ ทาให้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็ นสัญญาเช่า นอกจากนี้ประมาณการ
หนี้สนิ ตามสัญญา (หรือหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้น) ที่อนุ ญาตให้ หรือกาหนดให้ ผ้ ูขายจัดหาสินทรัพย์อ่ นื
มาทดแทน ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ในหรื อหลังวันที่ท่ีระบุไว้ ไม่ได้ มีผลทาให้ ข้อตกลงดังกล่ าวไม่ เป็ น
สัญญาเช่าก่อนวันที่มีการทดแทน
สิน ทรั พ ย์จะถื อ ว่ า ระบุ ไ ด้ โดยนัยหากผู้ ขายเป็ นเจ้ าของหรื อเช่ า สิน ทรั พย์น้ั น ได้ ป ฏิบั ติตามภาระ
ผูกพั นและไม่มีความเป็ นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจหรื อในทางปฏิบัติท่ผี ้ ูขายจะปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดังกล่าวด้ วยการใช้ สนิ ทรัพย์อ่นื ที่เป็ นทางเลือก

ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์
9

ข้ อตกลงจะถือว่าเป็ นข้ อตกลงที่ให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ หากข้ อตกลงนั้นทาให้ ผ้ ูซ้ ือ (ผู้เช่า) มีสิทธิ
ควบคุมการใช้ สินทรัพย์ อ้างอิง สิทธิในการควบคุมการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงจะเกิดขึ้นเมื่อเข้ าเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
9.1 ผู้ซ้ ื อมีความสามารถหรื อมีสิทธิท่ีจะดาเนินการกับสินทรั พย์ หรื อสั่งการให้ ผ้ ู อ่ ืนดาเนิ นการ
ในรูปแบบหรื อลักษณะที่ตนเองกาหนด ในขณะที่ผ้ ูซ้ ือได้ รับหรื อควบคุมจานวนของผลผลิต
หรืออรรถประโยชน์อ่นื ของสินทรัพย์ในจานวนที่มากกว่าจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ
9.2 ผู้ซ้ ือมีความสามารถหรือมีสิทธิควบคุมการเข้ าถึง ทางกายภาพสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ในขณะที่
ผู้ซ้ ือ ได้ รับหรื อ ควบคุมจานวนของผลผลิตหรื ออรรถประโยชน์ อ่ืนของสินทรั พย์ในจานวน
ที่มากกว่าจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ
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9.3 ข้ อเท็จ จริ ง หรื อ สถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า เป็ นไปได้ ยากที่ บุ ค คลหนึ่ งหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น
นอกเหนือไปจากผู้ ซ้ ือจะได้ รับผลผลิ ตหรื ออรรถประโยชน์ อ่ ืนในจานวนที่มากกว่ าจานวนที่
ไม่มีนัยสาคัญ ซึ่งผลิตหรือเกิดจากสินทรัพย์ น้ันในระหว่างระยะเวลาตามข้ อตกลง และราคา
ที่ผ้ ูซ้ ือจะจ่ายสาหรับผลผลิตนั้นไม่เป็ นราคาคงที่ต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่เท่ากับราคาตลาดใน
ปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต
การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
10 การประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลงมี สัญ ญาเช่ า เป็ นส่ ว นประกอบต้ อ งปฏิบั ติ ณ วั น ที่เ ริ่ ม ต้ น ของข้ อ ตกลง
ซึ่งเป็ นวันใดวันหนึ่งที่เกิดก่อน ระหว่างวันที่ทาข้ อตกลงหรื อวันที่ผูกพันโดยผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเงื่อนไข
หลักตามข้ อตกลง โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมด การประเมินใหม่
ว่ า ข้ อ ตกลงมี สั ญ ญาเช่ า เป็ นส่ ว นประกอบหรื อ ไม่ ต้ อ งท าภายหลั ง วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ของข้ อ ตกลง
เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขในสัญ ญา เว้ น แต่ จ ะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงข้ อ ตกลงในลั ก ษณะ
ของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาข้ อตกลง
10.2 มีการเลื อกใช้ สิ ทธิ ต่ อสั ญญา หรื อใช้ สิทธิ ขยายระยะเวลาที่เห็นชอบร่ วมกันโดยผู้ เกี่ ยวข้ อง
กับข้ อตกลงดังกล่ าว เว้ นแต่ เงื่อนไขในการต่ อสัญญาหรื อขยายระยะเวลาได้ มีการกาหนดไว้
ตั้งแต่เริ่มต้ นและได้ รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่า ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 4
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาของข้ อตกลงซึ่งไม่รวมถึงการแก้ ไขเงื่อนไขในข้ อตกลงเดิม
ก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามข้ อตกลงเดิม ต้ องมีการประเมินโดยใช้ ข้อกาหนดตามที่ระบุไว้
ในย่อหน้ าที่ 6 ถึง 9 สาหรับการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาเท่านั้น
10.3 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการก าหนดว่ า การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงขึ้ นอยู่ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ
เฉพาะเจาะจงหรือไม่
10.4 มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในสินทรัพย์ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่สาคัญ
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11 การประเมินใหม่ของข้ อตกลงต้ องขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ณ วันที่มีการประเมินใหม่ ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขที่เหลืออยู่ของข้ อตกลง การเปลี่ยนแปลงประมาณการ (เช่น ประมาณการของจานวน
ผลผลิตที่ส่งมอบให้ กับผู้ซ้ ือหรื อผู้อ่ ืนที่มีศักยภาพเป็ นผู้ซ้ ือ) ไม่ใช่ เงื่อนไขที่ทาให้ เกิดการประเมิน
ใหม่ หากข้ อตกลงมีการประเมินใหม่ และพิ จารณาได้ ว่ามีสัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ (หรือไม่มี
สัญญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ) กิจการต้ องนาการบัญชีสาหรับสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ (หรือยุติการนา
สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ) นับจาก
11.1 ในกรณี ของย่อ หน้ า 10.1 10.3 และ10.4 เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีนาไปสู่
การประเมินใหม่ได้ เกิดขึ้น
11.2 ในกรณีของย่อหน้ า 10.2 ตามวันเริ่มต้ นของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลา
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การแยกจานวนทีจ่ ่ ายสาหรับสัญญาเช่าออกจากรายการจ่ ายอื่น
หากข้ อ ตกลงมี สั ญ ญาเช่ า เป็ นส่ ว นประกอบ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงต้ อ งน ามาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับองค์ประกอบ
ที่เป็ นข้ อตกลงที่เป็ นสัญญาเช่า เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้น
หากข้ อตกลงมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือ
สัญญาเช่าดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 7 ถึง 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของข้ อ ตกลงที่ไ ม่ อ ยู่ ใ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ อง
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การจ่ายเงินและสิ่งตอบแทนอื่นที่ต้องปฎิบัติตามข้ อตกลง
มีการแยก ณ วั นที่เริ่ มต้ นทาข้ อตกลงหรื อวั นที่มีการประเมินใหม่ โดยแยกเป็ นส่วนค่าตอบแทน
สาหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก ตามที่
กาหนดไว้ ในย่ อหน้ า ที่ 4 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 17 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าจะรวมเฉพาะจานวนที่จ่ายตาม
สัญญาเช่าเท่านั้น (เช่น สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์) และไม่รวมจานวนที่จ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่นใน
ข้ อตกลง (เช่น สาหรับค่าบริการ และต้ นทุนของปัจจัยการผลิต)
ในบางกรณี การแยกจานวนที่จ่ายสาหรับสัญญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่นในข้ อตกลง ผู้ซ้ ืออาจใช้
เทคนิ คในการประมาณการ เช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจจะประมาณจานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ า โดยอ้ างอิง
จากข้ อตกลงเช่ าของสินทรั พย์ท่เี ปรี ยบเทียบกันได้ โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น หรื อประมาณจากการ
จ่ายสาหรับองค์ประกอบอื่นตามข้ อตกลง โดยอ้ างอิงจากข้ อตกลงที่เปรียบเทียบกันได้ แล้ วนาจานวน
นั้นมาหักจากจานวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้ อตกลง
หากผู้ซ้ ือมีข้อสรุปว่า ในทางปฏิบัติไม่สามารถแบ่งแยกจานวนที่ต้องจ่ายดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ผู้ซ้ ือต้ องปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน ให้ รับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม1
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7 และย่อหน้ าที่ 8 เป็ นส่วนของสัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ใช้ คาว่ ามูลค่ายุติธรรม
ในบางลักษณะที่แตกต่างจากนิยามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้นเมี่อมีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และไม่ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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หลังจากนั้นจานวนหนี้สนิ จะลดลงเมื่อมีการจ่ายชาระ และให้ รับรู้ต้นทุนทางการเงินจาหนี้สนิ
โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้ซ้ ือ2
15.2 ในกรณีของสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้ อตกลงให้ ถือว่าเป็ นการจ่าย
ตามข้ อตกลงสาหรับสัญญาเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ให้
เปิ ดเผยข้ อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) แต่
15.2.1 เปิ ดเผยการจ่ายเงินแยกต่างหากจากค่าเช่าขั้นต่าของข้ อตกลงอื่นซึ่งไม่รวมการจ่าย
สาหรับส่วนที่มิใช่ค่าเช่า และ
15.2.2 ระบุว่าจานวนเงินที่เปิ ดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ไม่ใช่ค่าเช่า

วันถือปฏิบตั ิ
16 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวั นที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นาไปใช้ ก่อน
วันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับ
งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
16ก หากกิจ การมีก ารน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ มาถือปฏิบั ติก่อ นวั นที่มี
ผลบังคับใช้ ให้ กจิ การนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ข้ อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติด้วย

การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ระบุว่ากิจการต้ องปฏิบัติอย่างไรในกรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบั ญชีอันเป็ นผลจากการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ มาเริ่ ม ถื อ ปฏิบั ติ กิจ การไม่ จาเป็ นต้ อ งปฏิบั ติต ามข้ อก าหนดดั ง กล่ า วเมื่อ น าการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก หากกิจการใช้ ข้อยกเว้ นดังกล่าว
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6 ถึง 9 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรั บ ข้ อ ตกลงที่มีอ ยู่ ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลาล่ า สุ ดของข้ อ มู ล ที่จั ด ท าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่นามาเปรียบเทียบ โดยใช้ เกณฑ์จากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ปี รากฏอยู่
ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลานั้น

2

อัต ราดอกเบี้ย เงิ นกู้ ยื มส่ วนเพิ่ มของผู้ เ ช่ า ตามนิย ามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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