
 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๓/๒๕๕๗ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗) 
เร่ือง   การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   

ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙  (๔/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ขอ้  ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๐/๒๕๕๕  การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  เร่ือง  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ข้อ  ๓  ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 4: Determining whether an Arrangement contains a 

Lease (Bound Volume 2013 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

อา้งอิง    

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 5 

มติ 6 

วนัถอืปฏิบติั 16 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 17 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 17  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 กิจการอาจมีการเข้าท าข้อตกลงซ่ึงประกอบด้วยรายการหรือชุดของรายการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงไม่ได้มี

รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ (เช่น ที่ดิน อาคาร หรือ

อุปกรณ์) โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  ตัวอย่างของ

ข้อตกลง เช่น กิจการหน่ึง (ผู้ขาย) อาจให้สิทธิแก่กิจการอีกแห่งหน่ึง (ผู้ซ้ือ) ในการใช้สินทรัพย์ซ่ึง

ควบคู่ไปกบัการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึง 

    ข้อตกลงจัดจ้างคนภายนอก (เช่น จัดจ้างคนภายนอกเพ่ือท าหน้าที่ประมวลข้อมูลให้กจิการ) 

     ข้อตกลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ ผู้ ให้บริการโครงข่ายท าสัญญาให้สิทธิแก่ ผู้ ซ้ือใน 

การใช้โครงข่าย 

    ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ่ายช าระ (take-or-pay contract) และสัญญาที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ซ้ือ

จะต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ก  าหนดไว้ โดยไม่ค านึงว่าผู้ซ้ือจะได้รับสินค้าหรือบริการตามสัญญา 

หรือไม่ (เช่น ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ่ายช าระ (take-or-pay contract) ที่ รับซ้ือผลผลิต

เกอืบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า) 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางในการประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าว

เป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ให้แนวทางในการก าหนดว่าสญัญาเช่าดังกล่าวต้องจัดประเภทอย่างไร ตามที่
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ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง สัญญาเช่า(เมื่ อมีการ

ประกาศใช้) 

3 ในบางข้อตกลง สินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงเข้าข่ายเป็นสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่า       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึง วิธีพิจารณาข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ ส าหรับส่วนของสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่าในการน า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) มาใช้ 

อย่างไรกต็ามข้อตกลงดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

ขอบเขต 

4 การตีความฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัข้อตกลงซ่ึง 

4.1 เป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

4.2 เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการจากภาครัฐแก่เอกชน ที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

ประเด็น 

5 ประเดน็ที่ระบุในการตีความฉบับน้ีได้แก่ 

5.1 วิธีการประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ตามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

5.2 กิจการต้องประเมินหรือมีการประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบเมื่อใด และ 

5.3 หากข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ วิธีแยกจ านวนที่จ่ายส าหรับ

สญัญาเช่าออกจากจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับองค์ประกอบอื่นในข้อตกลงน้ีเป็นอย่างไร 
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มติ 

การประเมินว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

6 การประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องพิจารณา 

จากเน้ือหาของข้อตกลงและต้องประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปน้ีหรือไม่ 

6.1 การปฏบัิติตามข้อตกลงดังกล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้สนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ 

6.2 ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

 

การปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรพัยที์เ่ฉพาะเจาะจง 

7 ถึงแม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจจะมีการระบุสนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน  ข้อตกลงดังกล่าว

อาจจะไม่ใช่สัญญาเช่าหากการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้ 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายมีภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจ านวนที่ก  าหนดไว้ และมี

สิทธิและความสามารถที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการโดยใช้สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง ใน

กรณีดังกล่าวการปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้ข้ึนอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุไว้ และข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มี

สัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบรวมอยู่ ภาระผูกพันจากการประกันคุณภาพซ่ึงอนุญาตหรือก าหนดให้

กิจการสามารถจัดหาสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนได้เม่ือสินทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่

สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ท าให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาเช่า นอกจากน้ี

ประมาณการหน้ีสนิตามสญัญา (หรือหน้ีสนิที่อาจจะเกดิข้ึน) ที่อนุญาตให้หรือก าหนดให้ผู้ขายจัดหา

สินทรัพย์อื่นมาทดแทน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในหรือหลังวันที่ที่ระบุไว้ไม่ได้มีผลท าให้ข้อตกลง

ดังกล่าวไม่เป็นสญัญาเช่าก่อนวันที่มีการทดแทน 

8 สินทรัพย์จะถือว่าระบุได้โดยนัยหากผู้ขายเป็นเจ้าของหรือเช่าสินทรัพย์น้ัน ได้ปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันและไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจหรือในทางปฏบัิติที่ผู้ขายจะปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ดังกล่าวด้วยการใช้สนิทรัพย์อื่นที่เป็นทางเลือก 

 

ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ิทธิในการใชส้ินทรพัย ์

9 ข้อตกลงจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่ให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ หากข้อตกลงน้ันท าให้ผู้ซ้ือ (ผู้เช่า) มีสิทธิ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์อ้างอิง สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์อ้างอิงจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าเง่ือนไข 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

9.1 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสิทธิที่จะด าเนินการกับสินทรัพย์ หรือสั่งการให้ผู้อื่นด าเนินการใน

รูปแบบหรือลักษณะที่ตนเองก าหนด ในขณะที่ผู้ซ้ือได้รับหรือควบคุมจ านวนของผลผลิตหรือ

อรรถประโยชน์อื่นของสนิทรัพย์ในจ านวนที่มากกว่าจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ  

9.2 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสิทธิควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพสินทรัพย์อ้างอิงน้ัน ในขณะที่  

ผู้ซ้ือได้รับหรือควบคุมจ านวนของผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นของสินทรัพย์ในจ านวนที่

มากกว่าจ านวนที่ไม่มีนัยส าคัญ 
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9.3 ข้อเท็จจ ริงหรือสถานการณ์ บ่ง ช้ี ว่ า เ ป็นไปได้ยากที่ บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลอื่ น

นอกเหนือไปจากผู้ซ้ือจะได้รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นในจ านวนที่มากกว่าจ านวนที่ไม่

มีนัยส าคัญ ซ่ึงผลิตหรือเกิดจากสินทรัพย์น้ันในระหว่างระยะเวลาตามข้อตกลง และราคาที่   

ผู้ซ้ือจะจ่ายส าหรับผลผลิตน้ันไม่เป็นราคาคงที่ต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่เท่ากับราคาตลาดใน

ปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต 

 

การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

10 การประเมินว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบต้องปฏิบัติ ณ วันที่เร่ิมต้นของข้อตกลง  

ซ่ึงเป็นวันใดวันหน่ึงที่เกิดก่อน ระหว่างวันที่ท  าข้อตกลงหรือวันที่ผูกพันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไข

หลักตามข้อตกลง โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การประเมินใหม่

ว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องท าภายหลังวันที่ เ ร่ิมต้นของข้อตกลง  

เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

10.1 มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา เว้นแต่จะเป็นการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในลักษณะของ

การต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลาข้อตกลง 

10.2 มีการเลือกใช้สิทธิต่อสัญญา หรือใช้สิทธิขยายระยะเวลาที่เห็นชอบร่วมกันโดยผู้เกี่ยวข้องกับ

ข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เง่ือนไขในการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาได้มีการก าหนดไว้ตั้งแต่

เร่ิมต้นและได้รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้)   

การต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาของข้อตกลงซ่ึงไม่รวมถึงการแก้ไขเง่ือนไขในข้อตกลงเดิม

ก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามข้อตกลงเดิม ต้องมีการประเมินโดยใช้ข้อก าหนดตามที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 9 ส าหรับการต่อสญัญาหรือขยายระยะเวลาเทา่น้ัน 

10.3 มีการเปล่ียนแปลงในการก าหนดว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงข้ึนอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

10.4 มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในสินทรัพย์ เช่น มีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 การประเมินใหม่ของข้อตกลงต้องข้ึนอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันที่มีการประเมินใหม่ ซ่ึง

รวมถึงเง่ือนไขที่เหลืออยู่ของข้อตกลง การเปล่ียนแปลงประมาณการ (เช่น ประมาณการของจ านวน

ผลผลิตที่ส่งมอบให้กับผู้ซ้ือหรือผู้อื่นที่มีศักยภาพเป็นผู้ซ้ือ) ไม่ใช่เง่ือนไขที่ท  าให้เกิดการประเมิน

ใหม่ หากข้อตกลงมีการประเมินใหม่ และพิจารณาได้ว่ามีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ (หรือไม่มี

สญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ) กจิการต้องน าการบัญชีส าหรับสัญญาเช่ามาถือปฏบัิติ (หรือยุติการน า

สญัญาเช่ามาถือปฏบัิติ) นับจาก 

11.1 ในกรณีของย่อหน้า 10.1 10.3 และ10.4 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่น าไปสู่การ

ประเมินใหม่ได้เกดิขึ้น 

11.2 ในกรณีของย่อหน้า 10.2 ตามวันเร่ิมต้นของการต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลา 

 



 

 7 

การแยกจ านวนทีจ่่ายส าหรบัสญัญาเช่าออกจากรายการจ่ายอื่น 

12 หากข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องน ามาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติกับองค์ประกอบ

ที่เป็นข้อตกลงที่เป็นสญัญาเช่า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามข้อก าหนดที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังน้ัน

หากข้อตกลงมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ สัญญาเช่าน้ันต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือ

สัญญาเช่าด าเนินงานตามย่อหน้าที่ 7 ถึง 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) องค์ประกอบอื่นๆ ของข้อตกลงที่ไม่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

13 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) การจ่ายเงินและสิ่งตอบแทนอื่นที่ต้องปฎิบัติตามข้อตกลง 

ต้องมีการแยก ณ วันที่เร่ิมต้นท าข้อตกลงหรือวันที่มีการประเมินใหม่ โดยแยกเป็นส่วนค่าตอบแทน

ส าหรับสญัญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก ตามที่

ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าจะรวมเฉพาะจ านวนที่จ่ายตาม

สญัญาเช่าเทา่น้ัน (เช่น สทิธใินการใช้สนิทรัพย์) และไม่รวมจ านวนที่จ่ายส าหรับองค์ประกอบอื่นใน

ข้อตกลง (เช่น ส าหรับค่าบริการ และต้นทุนของปัจจัยการผลิต) 

14 ในบางกรณี การแยกจ านวนที่จ่ายส าหรับสญัญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่นในข้อตกลง ผู้ซ้ืออาจใช้

เทคนิคในการประมาณการ เช่น ผู้ซ้ืออาจจะประมาณจ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าโดยอ้างอิงจาก

ข้อตกลงเช่าของสินทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น หรือประมาณจากการจ่าย

ส าหรับองค์ประกอบอื่นตามข้อตกลง โดยอ้างองิจากข้อตกลงที่เปรียบเทยีบกันได้ แล้วน าจ านวนน้ัน

มาหักจากจ านวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้อตกลง 

15 หากผู้ซ้ือมีข้อสรุปว่า ในทางปฏิบัติไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนที่ต้องจ่ายดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ  

ผู้ซ้ือต้องปฏบัิติ ดังน้ี 

15.1  ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน ให้รับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสินในจ านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
1

ของสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  7 และย่อหน้าที่  8 เป็นส่วนของสัญญาเช่า 

                                                 
1
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ใช้ค าว่ามูลค่ายุติธรรม ในบาง

ลักษณะที่แตกต่างจากนิยามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ดังนั้นเมี่อมีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)  กจิการต้องวัดมูลค่ายุตธิรรมตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สญัญา

เช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และไม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 
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หลังจากน้ันจ านวนหน้ีสินจะลดลงเมื่อมีการจ่ายช าระ และให้รับรู้ต้นทุนทางการเงินจาก

หน้ีสนิโดยใช้อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้ซ้ือ
2
 

15.2  ในกรณีของสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้อตกลงให้ถือว่าเป็นการจ่าย

ตามข้อตกลงส าหรับสัญญาเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ให้

เปิดเผยข้อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมี

การประกาศใช้) แต่ 

15.2.1  เปิดเผยการจ่ายเงินแยกต่างหากจากค่าเช่าขั้นต ่าของข้อตกลงอื่นซ่ึงไม่รวมการจ่าย

ส าหรับส่วนที่มิใช่ค่าเช่า และ 

15.2.2  ระบุว่าจ านวนเงินที่เปิดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ไม่ใช่ค่าเช่า 

 

วนัถอืปฏิบติั 

16 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

16ก หากกิจการมีการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ ให้กิจการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติด้วย  

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ระบุว่ากิจการต้องปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีอันเป็นผลจากการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาเร่ิมถือปฏิบัติ กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวเมื่อน าการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก หากกิจการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าว

กจิการต้องถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 ถึง 9 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ส าหรับข้อตกลงที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาล่าสุดของข้อมูลที่ จัดท าตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงินที่น ามาเปรียบเทยีบ โดยใช้เกณฑ์จากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่  

ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาน้ัน 
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   อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้ เช่า ตามนิยามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สญัญาเช่า (เมื่อมกีารประกาศใช้) 

 




