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กลุ่มธุรกิจทีน่่าจะไดร้บัผลกระทบจาก TFRS 16 

• ขนส่งและโลจิสติกส ์(เช่น ธุรกิจสายการบนิ) 

• รบัเหมาก่อสรา้ง 

• สือ่สาร 

• การแพทย ์

• อุตสาหกรรมการผลิต 
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ผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน 

• ROA 

• D/E Ratio 

• Current Ratio 

• Interest and debt coverage ratio 
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เทา้ความ TAS 17 

• สญัญาเช่า คือ  
• สญัญาหรือขอ้ตกลง 

• ผูใ้หเ้ช่าใหส้ิทธิแก่ผูเ้ช่าในการใชส้ินทรพัยส์ าหรบัช่วงเวลาทีต่ก
ลงกนัเพือ่แลกเปลีย่นกบัค่าตอบแทน 

• ค าตอบแทนอาจไดร้บัช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 
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การจดัประเภทสญัญาเช่า 

• ก าหนดใหกิ้จการจดัประเภทสญัญาเช่าโดยพจิารณาถงึ
ขอบเขตของ 

• ความเสีย่ง และ 

• ผลตอบแทนทีผู่เ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสินทรพัยที์เ่ช่า 

• ความเสีย่งและผลตอบแทนนั้นโดยส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูเ้ช่าหรือ
ผูใ้หเ้ช่า ?? 
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ประเภทของสญัญาเช่า 

• สญัญาเช่าการเงิน (finance lease) 

• มีการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่
ผูเ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสินทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า ไม่ว่าในทีสุ่ดจะ

โอนกรรมสิทธ์ิหรือไม่  

• สญัญาเช่าด าเนนิงาน (operating lease)  

• สญัญาเช่าทีม่ิใช่สญัญาเช่าการเงิน 
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สญัญาเช่าการเงิน - ผูเ้ช่า 

•ณ วนัทีส่ญัญาเช่ามีผลบงัคบัใช ้ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูส้ญัญาเช่า
การเงินเป็นสินทรพัยแ์ละหนี้ สินในงบแสดงฐานะฯ ดว้ย 

• จ านวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์เ่ช่า หรือ 

• มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต า่ทีต่อ้งจ่าย 

 แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ซ่ึงพจิารณา ณ วนัเริม่ตน้ของ

สญัญาเช่า   
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สญัญาเช่าการเงิน - ผูเ้ช่า 

• จ านวนเงินทีจ่่ายตามสญัญาเช่าตอ้งน ามาแยกเป็น 

• ค่าใชจ่้ายทางการเงินและ 

• ส่วนทีจ่ะน าไปลดหนี้ สินทีย่งัไม่ไดช้ าระ   

• นโยบายการคิดค่าเสือ่มราคาส าหรบัสินทรพัยเ์สือ่มสภาพ
ทีเ่ช่าตอ้งสม า่เสมอกบัวิธีการคิดค่าเสือ่มราคาของ

สินทรพัยเ์สือ่มสภาพซ่ึงกิจการเป็นเจา้ของ 
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สญัญาเช่าการเงิน - ผูเ้ช่า 

• ค่าเสือ่มราคาทีร่บัรูต้อ้งค านวณตามเกณฑที์ร่ะบุไวใ้น 
TAS 16 และ TAS 38  

• หากไม่แน่นอนทีผู่เ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรพัยเ์มือ่อายุของ
สญัญาเช่าส้ินสุดลง  

• ตอ้งตดัค่าเสือ่มราคาใหห้มดภายในอายุของสญัญาเช่าหรืออายุการใชง้านแลว้แต่

อายุใดจะสั้นกว่า 

• ในการก าหนดว่าสินทรพัยที์เ่ช่าเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ 

กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ TAS 36 
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สญัญาเช่าด าเนนิงาน - ผูเ้ช่า 

• ตอ้งรบัรูจ้ านวนเงินทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด าเนนิงาน (ซ่ึงไม่
รวมตน้ทุนในการใหบ้ริการ เช่น ค่าประกนัภยัและค่า

บ ารุงรกัษา) เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

• ตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า  

• เวน้จะมีเกณฑอ่ื์นทีเ่ป็นระบบซ่ึงแสดงถึงรูปแบบของเวลาทีผู่ใ้ช้
ไดร้บัประโยชน ์แมว่้าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑน์ั้น 
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สญัญาเช่า - ผูใ้หเ้ช่า 

• ไม่ขอทบทวน เนือ่งจากขอ้ก าหนดทางทางบญัชีตาม
มาตรฐานฯ ใหม่แทบไม่แตกต่างจากขอ้ก าหนดทางบญัชีตาม 

TAS 17  
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• ถอืปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที ่1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

• สามารถน าไปใชก่้อนวนัทีม่ีผลบงัคบัใช ้ 
• หากน า TFRS 15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมือ่มี

การประกาศใช)้ มาถอืปฏิบติั ณ หรือก่อนวนัที่ TFRS 16 มีผล

บงัคบัใช ้ 

12 



TFRS 16 สญัญาเช่า 

• ก่อนผูเ้ช่าจะรบัรูสิ้นทรพัยส์ าหรบัสิทธิและหนี้ สินส าหรบัภาระ
ผูกพนัทีเ่กิดข้ึนโดยสญัญาเช่า ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญา ผูเ้ช่า

ตอ้งประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ 

• สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ถา้
สญัญานั้นเป็นการใหส้ิทธิในการควบคุมการใชส้ินทรพัยที์ร่ะบุไว้

ส าหรบัช่วงเวลาเพือ่แลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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ตวัอย่างที ่1 

• สญัญาระหว่างลูกคา้กบับริษทัใหบ้ริการขนส่งสินคา้ (ผู ้
จดัหา) จดัหาการใชร้ถขนส่งสินคา้ประเภทเฉพาะเจาะจง 20 

คนัใหลู้กคา้เป็นระยะเวลา 5 ปี  

• ผูจ้ดัหาจดัหาเครือ่งยนตแ์ละพนกังานขบัตามค าขอของลูกคา้ 

• สินทรพัยร์ะบุไดห้รือไม่ ระบุได ้เนือ่งจากมีการระบุรถขนส่ง
เฉพาะเจาะจงไวใ้นสญัญา 
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ตวัอย่างที ่1 

• ผูจ้ดัหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรพัยห์รือไม่ 
ไม่มี สามารถทดแทนรถขนส่งต่อเมือ่มีการซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรกัษา  

• ลูกคา้มีสิทธิทีจ่ะควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์ร่ะบุไดน้ ั้นหรือไม่ มี 

• ลูกคา้มีสิทธิไดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจาก
การใชง้านรถขนส่งสินคา้นั้นตลอดระยะเวลา 5 ปี 

• ลูกคา้มีสิทธิทีจ่ะเปลีย่นการใชร้ถนั้นอย่างไรและเพือ่วตัถุประสงค์
อะไรก็ได ้ลูกคา้สามารถสัง่การทีจ่ะใชร้ถเมือ่ไรและทีไ่หนก็ได ้

รวมทั้งสินคา้ทีจ่ะขนส่ง  
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ตวัอย่างที ่1 

• ลูกคา้มีสิทธิทีจ่ะควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์ร่ะบุไดน้ ั้นหรือไม่ 
(ต่อ) 

• สิทธิของผูจ้ดัหาเป็นสิทธิเพือ่การคุม้ครองเท่านั้น (ขอ้จ ากดัใน
การขนส่งสินคา้ทีร่ะบุไว)้ 

• การควบคุมเครือ่งยนตที์จ่ าเป็นต่อการขนส่งรถขนส่งสินคา้ของผู ้
จดัหาไม่ไดใ้หส้ิทธิแก่ผูจ้ดัหาในการควบคุมการใชร้ถขนส่งนั้น   

• สญัญานี้ เป็นสญัญาเช่าหรือไม่ ..................... 
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ตวัอย่างที ่2 

• บริษทักาแฟท าสญัญากบัผูด้ าเนินการท่าอากาศยาน (ผู ้
จดัหา) เพือ่ทีจ่ะใชพ้ื้ นทีจ่ านวนหนึง่ในท่าอากาศยานนั้น 

(บริเวณทีแ่น่นอนไม่ไดม้ีการระบุไว)้ ในการขายสินคา้เป็น

ระยะเวลา 3 ปี 

• สินทรพัยร์ะบุไดห้รือไม่ ไม่ เนือ่งจากมีพื้ นทีอ่ยู่หลายบริเวณที่
พรอ้มส าหรบัลูกคา้ทีจ่ะน าแผงขายกาแฟไปลงและไม่มีพื้ นที่

บริเวณใดระบุไวใ้นสญัญาโดยเฉพาะ 

 



ตวัอย่างที ่2 

• ผูจ้ดัหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรพัยห์รือไม่ 
มี สามารถทดแทนพื้ นทีบ่ริเวณอ่ืนโดยมีตน้ทุนต า่ ผูจ้ดัหา

ไดร้บัประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจโดยการใชพ้ื้ นทีค่า้ปลีกทีม่ีอยู่

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• ลูกคา้มีสิทธิทีจ่ะควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์ร่ะบุไดน้ ั้นหรือไม่ 
ไม่ ผูจ้ดัหาเลือกพื้ นทีที่จ่ะจดัสรรใหก้บัลูกคา้และไดร้บั

ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใชพ้ื้ นที่

สมัปทานนั้น 

• สญัญานี้ เป็นสญัญาเช่าหรือไม่ .................... 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• ใชแ้บบจ าลองเดียวของการบญัชีส าหรบัผูเ้ช่า (single-lease 

model) 

• ก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินส าหรบัทุกสญัญาเช่า
ทีม่ีระยะเวลาในการเช่านานกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต า่ 

• ผูเ้ช่าสามารถเลือกทีจ่ะไม่รบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินส าหรบั
สญัญาเช่านั้นเป็นรายสญัญา (lease-by-lease basis) 

• สญัญาเช่าระยะสั้น 

• สญัญาเช่าส าหรบัสินทรพัยอ์า้งอิงทีม่ีมูลค่าต า่  
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• หากผูเ้ช่าเลือกทีจ่ะไม่รบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินส าหรบัสญัญา
เช่าระยะสั้นหรือสญัญาเช่าส าหรบัสินทรพัยอ์า้งอิงทีม่ีมูลค่า

ต า่  

• จะตอ้งรบัรูค่้าเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่านั้นเป็นค่าใชจ่้ายตาม
วิธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่า หรือ 

• ตามเกณฑอ่ื์นทีเ่ป็นระบบหากเกณฑน์ั้นสะทอ้นถงึรูปแบบทีผู่เ้ช่า
ไดร้บัประโยชนไ์ดดี้กว่า 

20 



TFRS 16 สญัญาเช่า 

•ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ผูเ้ช่าจะวดัมูลค่าสิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัย์
โดยใชร้าคาทุน  

• จ านวนของการวดัมูลค่าเริม่แรกของหนี้ สินจากสญัญาเช่า 

• การจ่ายค่าเช่าใดที่ท าก่อนหรือ ณ วนัเริ่มตน้สญัญาหกัสิ่งจูงใจที่

ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กิดจากผูเ้ช่า 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

•ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ผูเ้ช่าจะวดัมูลค่าสิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัย์
โดยใชร้าคาทุน (ต่อ) 

• ประมาณการของตน้ทุนทีจ่ะเกิดข้ึนกบัผูเ้ช่าในการ 

• ร้ือถอน  

• บูรณะสินทรพัยอ์า้งอิง  

• ปรบัปรุงที่ตั้งและซ่อมแซมสินทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงเป็นผลมาจากเงือ่นไขทีก่ าหนดของสญัญาเช่า   
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การบนัทึกรายการ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา 

dr. สิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัย ์    xx 

     ดอกเบี้ ยจ่ายรอการตดับญัชี   xx 

  cr. หนี้ สินตามสญัญาเช่า   xx 

      เงินสด (ถา้ม)ี    xx 

      ประมาณการร้ือถอน (ถา้ม)ี  xx 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

•ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินจากสญัญาเช่า
ดว้ย PV ของจ านวนเงินทีจ่ะจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งั

ไม่ได ้จ่าย ณ วนันั้น  

• จ านวนเงินทีจ่ะจ่ายตามสญัญาเช่าตอ้งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ ย
ตามนยัในสญัญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดไดท้นัที  

• หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดท้นัที ใหใ้ชอ้ตัราการกูย้ืมส่วน
เพิม่ของผูเ้ช่า 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• จ านวนเงินทีจ่ะจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ได ้จ่าย ณ วนั
นั้น ประกอบดว้ย 

• ค่าเช่าคงที่หกัสิง่จูงใจที่ไดร้บัจากสญัญาเช่า 

• ค่าเช่าผนัแปรที่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงวดัมูลค่าเริ่มแรกโดยใชด้ชันี

หรืออตัรา ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

• ดชันรีาคาผูบ้ริโภค  

• อตัราดอกเบี้ ยเทียบเคียง  

• การเปลีย่นแปลงของอตัราค่าเช่าในตลาด 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• จ านวนเงินทีจ่ะจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ได ้จ่าย ณ วนั
นั้น ประกอบดว้ย (ต่อ) 

• จ านวนที่ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายภายใตมู้ลค่าคงเหลือที่รบัประกนั 

• ราคาใชสิ้ทธ์ิของสิทธ์ิในการซ้ือสินทรพัย ์ถา้หากผูเ้ช่ามีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ในการใชสิ้ทธ์ินั้น 

• ค่าปรบัที่จ่ายเพือ่การยุติสญัญาเช่า ถา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าสะทอ้นว่า

ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธ์ิยุติสญัญาเช่า 

 

 

 
26 



TFRS 16 สญัญาเช่า 

• หลงัจากวนัเริม่ตน้สญัญา ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์เ่ป็น
สิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัยโ์ดยใชวิ้ธีราคาทุน เวน้แต่ผูเ้ช่าจะใช้

วิธีการวดัมูลค่าวิธีอ่ืน 

• ราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม (TAS 16) และ  

• ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (TAS 36) 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• หากสญัญาเช่ามีการโอนความเป็นเจา้ของสินทรพัยอ์า้งอิง
เป็นของผูเ้ช่าเมือ่ส้ินสุดสญัญาหรือหากราคาทุนของสินทรพัย์

ทีเ่ป็นสิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัย ์สะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธ์ิ

ในการซ้ือสินทรพัย ์

• ผูเ้ช่าตอ้งคิดค่าเสือ่มราคาสินทรพัยที์เ่ป็นสิทธ์ิในการใชสิ้นทรพัย์
จากวนัเริม่ตน้สญัญาจนถงึวนัส้ินสุดอายใุชป้ระโยชนข์อง

สินทรพัยอ์า้งอิง 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• หากสินทรัพยที์่เป็นสิทธ์ิในการใช้สินทรัพยเ์กี่ยวขอ้งกบั  

PPE ที่ผูเ้ช่าใชวิ้ธีราคาที่ตีใหม่ตาม TAS 16 ผูเ้ช่าอาจ

เลือกใชวิ้ธีราคาที่ตีใหม่กบัสินทรพัยที์่เป็นสิทธ์ิในการใช้

สินทรพัยท์ั้งหมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั PPE ประเภทนั้น 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• ถา้ผูเ้ช่าใชวิ้ธีมูลค่ายุติธรรมตาม TAS 40 กบั IP ของผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าตอ้งใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมส าหรบัสินทรพัยที์เ่ป็นสิทธ์ิใน

การใชสิ้นทรพัยที์เ่ป็นไปตามค านิยามของ TAS 40 ดว้ย 
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TFRS 16 สญัญาเช่า 

• หลงัจากวนัเริ่มตน้สญัญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหนี้ สิน

จากสญัญาเช่า โดยการ  

• การเพิม่มูลค่าตามบญัชีใหส้ะทอ้นดอกเบี้ ยของหนี้ สินจากสญัญาเช่า 

• การลดมูลค่าตามบญัชีใหส้ะทอ้นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า 

Dr. หนี้ สินตามสญัญาเช่า   xx 

 cr. เงินสด      xx 

Dr. ดอกเบี้ ยจ่าย    xx 

 cr. ดอกเบี้ ยจ่ายรอการตดับญัชี   xx 
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TFRS 16 สญัญาเช่า: การเปิดเผยขอ้มูล 

• ผูเ้ช่าตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการตดัสินว่าขอ้มูลนั้นๆ ตอ้งเปิดเผย

เพื่อให้ขอ้มูลพื้ นฐานแก่ผูใ้ช้งบการเงินในการประเมินผล

กระทบของสญัญาเช่าทีม่ีต่อ 

• สถานะทางการเงิน  

• ผลการด าเนนิงานทางการเงิน และ 

• กระแสเงินสดของผูเ้ช่า 

 

32 



TFRS 16 สญัญาเช่า 

• ไม่เปลีย่นแปลงการบญัชีของผูใ้หเ้ช่าอย่างมีสาระส าคญั 

• น าขอ้ก าหนดส่วนใหญ่ของการบญัชีของผูใ้หเ้ช่าใน TAS 17 มา

ใช ้  

• ผูเ้ช่าจึงยงัคงจัดประเภทสญัญาเช่าเป็น OL/FL และบนัทึก

สญัญาเช่าทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกนั 
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TFRS 16 สญัญาเช่า: การเปิดเผยขอ้มูล 

• ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลที่

เปิดเผยเกี่ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี่ยงของผูใ้ห้เช่าดีข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 

(residual value risk) 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and 
timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information 
without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. 
Materials published may only be reproduced with the consent of FAP. 
 

Thank you 
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