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สารบญั  

 ย่อหน้าที่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 

เรือ่ง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

อา้งอิง    

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 5 

ขอ้สรุป 6 

วนัถอืปฏิบติั 16–16 ก 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 17 

ตวัอย่าง  

 

ตัวอย่างของข้อตกลงที่ประกอบด้วยสญัญาเช่า 

ตัวอย่างของข้อตกลงที่ไม่ได้ประกอบด้วยสญัญาเช่า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1- 17 นอกจากน้ี การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 แนบท้ายด้วยตัวอย่าง 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรงุ 2552) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

 มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรงุ 2552) สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรงุ 2552) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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ความเป็นมา 

1. กิจการอาจจะมีการเข้าทาํข้อตกลงซ่ึงประกอบด้วยรายการหรือชุดของรายการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึง

ไม่ได้มีรปูแบบของสญัญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ที่ดิน 

อาคาร หรืออุปกรณ์) โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  

ตัวอย่างของข้อตกลง เช่น กจิการหน่ึง (ผู้ขาย) อาจให้สทิธิแก่กิจการอกีแห่งหน่ึง (ผู้ซ้ือ) ในการ

ใช้สนิทรัพย์ซ่ึงควบคู่ไปกบัการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงดังกล่าวรวมถงึ 

 ข้อตกลงจัดจ้างคนภายนอก เช่น จัดจ้างคนภายนอกเพ่ือทาํหน้าที่ประมวลข้อมูลให้กจิการ 

 ข้อตกลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายทําสัญญาให้สิทธิแก่ผู้ ซ้ือใน 

การใช้โครงข่าย 

 สัญญา take-or-payและสัญญาที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ ซ้ือจะต้องจ่ายเงินตามจํานวนที่ 

กาํหนดไว้ โดยไม่คาํนึงว่าผู้ซ้ือจะได้รับสนิค้าหรือบริการตามสญัญา หรือไม่ (ตัวอย่าง เช่น 

สญัญา take-or-pay ที่รับซ้ือผลผลิตเกอืบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า) 

2. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางในการกาํหนดว่าข้อตกลงดังกล่าว

เป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาเช่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่าสัญญาเช่าดังกล่าวควรจัดประเภทอย่างไร ภายใต้มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

3. ในข้อตกลงบางรายการ สินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงเข้าข่ายเป็นสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ 

ที่ใหญ่กว่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึง วิธีพิจารณาข้อตกลง

ประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ สาํหรับส่วนของสนิทรัพย์อ้างอิงที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ใหญ่

กว่าในการนาํมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่ามาใช้ อย่างไรกต็าม

ข้อตกลงดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี 

ขอบเขต 

4. การตีความฉบับน้ีไม่ถอืปฏบิัติกบัข้อตกลงซ่ึง 

4.1 เป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

4.2 เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการจากภาครัฐแก่เอกชน ที่อยู่ในขอบเขตของการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
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ประเด็น 

5. ประเดน็ที่ระบุในการตีความฉบับน้ีได้แก่ 

5.1 วิธกีารประเมินว่าข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ตามที่กาํหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง สญัญาเช่า  

5.2 กิจการต้องประเมินหรือมีการประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบเมื่อใด 

5.3 หากข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบวิธีแยกจาํนวนที่จ่ายสาํหรับ

สญัญาเช่าออกจากจาํนวนที่จ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นในข้อตกลงน้ีเป็นอย่างไร 

ขอ้สรุป 

การพจิารณาว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ หรือไม่ 

6. การพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องพิจารณา 

จากเน้ือหาของข้อตกลงและต้องประเมินว่าข้อตกลงเข้าเง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ 

6.1 การปฏบิัติตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กบัการใช้สนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ 

6.2 ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

 

การปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรพัยท่ี์เฉพาะเจาะจง 

7. ถึงแม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจจะมีการระบุสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน  ข้อตกลง

ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่สญัญาเช่าหากการปฏบิัติตามข้อตกลงน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กบัการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุ

ไว้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายมีภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจาํนวนที่กาํหนดไว้ 

และมีสิทธิและความสามารถที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการโดยใช้สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

ข้อตกลง ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้ขึ้ นอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุไว้ และข้อตกลง

ดังกล่าวไม่ได้มีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบรวมอยู่ ภาระผูกพันจากการประกนัคุณภาพซ่ึงอนุญาต

หรือกาํหนดให้กิจการสามารถจัดหาสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนได้เม่ือ

สนิทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่สามารถดาํเนินการได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ทาํให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นสญัญา

เช่า นอกจากน้ีประมาณการหน้ีสินตามสัญญา (หรือหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้ น) ที่อนุญาตให้หรือ

กาํหนดให้ผู้ขายจัดหาสนิทรัพย์อื่นมาทดแทน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในหรือหลังวันที่ที่ระบุไว้ไม่ได้มี

ผลทาํให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นสญัญาเช่าก่อนวันที่มีการทดแทน 

8. สนิทรัพย์จะถือว่าระบุไว้โดยนัยหากผู้ขายเป็นเจ้าของหรือเช่าสนิทรัพย์น้ัน เพ่ือนาํมาใช้ปฏบิัติตาม

ภาระผูกพันและไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจหรือในทางปฏบิัติที่ผู้ขายจะปฏบิัติตามภาระ

ผูกพันดังกล่าวด้วยการใช้สนิทรัพย์อื่นที่เป็นทางเลือก 
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ขอ้ตกลงท่ีเป็นการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรพัย ์

9. ข้อตกลงเป็นการให้สทิธิในการใช้สนิทรัพย์หากข้อตกลงน้ันทาํให้ผู้ซ้ือ (ผู้เช่า) มีสทิธิควบคุมการ

ใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุ สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์จะเกิดขึ้นเม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปน้ี 

9.1 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสทิธทิี่จะดาํเนินการกบัสนิทรัพย์ หรือสั่งการให้ผู้อื่นดาํเนินการ

ในรูปแบบหรือลักษณะที่ตนเองกําหนด ในขณะที่ ผู้ซ้ือได้รับหรือควบคุมจํานวนของ

ผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นของสนิทรัพย์ในจาํนวนที่มากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ  

9.2 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสทิธิควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพสนิทรัพย์น้ัน ในขณะที่ผู้ซ้ือ

ได้รับหรือควบคุมจาํนวนของผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นของสินทรัพย์ในจาํนวนที่

มากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

9.3 ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ ช้ีบ่งว่าเป็นไปได้ยากที่ บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลอื่น

นอกเหนือไปจากผู้ซ้ือที่จะได้รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นในจาํนวนที่มากกว่าจาํนวน

ที่ไม่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงผลิตหรือเกิดจากสินทรัพย์น้ันในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง และ

ราคาที่ผู้ซ้ือจะจ่ายสาํหรับผลผลิตน้ันไม่เป็นราคาคงที่ต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่เท่ากบัราคา

ตลาดในปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต 

 

การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

10. การประเมินว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบต้องปฏิบัติ ณ วันที่เร่ิมต้นของข้อตกลง  

ซ่ึงเป็นวันใดวันหน่ึงที่เกดิก่อน ระหว่างวันที่ทาํข้อตกลงหรือวันที่ผูกพันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเง่ือนไข

หลักตามข้อสัญญา โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การประเมิน

ใหม่ว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องทาํภายหลังวันที่เร่ิมต้นของข้อตกลง  

เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

10.1 มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา เว้นแต่จะเป็นการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในลักษณะ

ของการต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลา 

10.2 มีการเลือกใช้สิทธิต่อสัญญา หรือใช้สิทธิขยายระยะเวลาที่เห็นร่วมกันโดยผู้เกี่ยวข้องกับ

ข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่ข้อตกลงในการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาได้มีการกาํหนดไว้

ตั้งแต่เร่ิมต้นและได้รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่าตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 4 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า การต่อสัญญาหรือการ

ขยายระยะเวลาของข้อตกลงซ่ึงไม่รวมถึงการแก้ไขเง่ือนไขในข้อตกลงเดิมก่อนวันสิ้นสุด 

ของระยะเวลาตามข้อตกลงเดิม ต้องมีการประเมินโดยใช้ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 6-9 

สาํหรับการต่อสญัญาหรือขยายระยะเวลาเท่าน้ัน 

10.3 มีการเปล่ียนแปลงในการกาํหนดว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงขึ้ นอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 
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10.4 มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในสินทรัพย์ เช่น มีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ

อย่างมากของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

 

11. การประเมินใหม่ของข้อตกลงต้องขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันที่มีการประเมินใหม่ 

ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขที่เหลืออยู่ของข้อตกลง การเปล่ียนแปลงประมาณการ (ตัวอย่างเช่น ประมาณ

การของจาํนวนผลผลิตที่ส่งมอบให้กับผู้ซ้ือหรือผู้อื่นที่มีศักยภาพเป็นผู้ซ้ือ) ไม่ใช่เง่ือนไขที่ทาํให้

เกิดการประเมินใหม่ หากข้อตกลงมีการประเมินใหม่ และพิจารณาได้ว่ามีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบ (หรือไม่มีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ) กจิการต้องนาํการบัญชีสาํหรับสญัญาเช่ามา

ถอืปฏบิัติ (หรือยุติการนาํสญัญาเช่ามาถอืปฏบิัติ) นับจาก 

11.1 ในกรณีของข้อ 10.1 10.3 และ10.4 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่นาํไปสู่การ

ประเมินใหม่ได้เกดิขึ้น 

11.2 ในกรณขีองข้อ 10.2 ตามวันเร่ิมต้นของการต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลา 

 

การแยกจํานวนท่ีจ่ายสาํหรบัสญัญาเช่าออกจากรายการจ่ายอ่ืน 

12. หากข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องนํามาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏบิัติกับองค์ประกอบที่เป็นข้อตกลงที่เป็น

สญัญาเช่า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามข้อกาํหนดที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า ดังน้ันหากข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

สญัญาเช่าน้ันต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงานตามย่อหน้าที่ 7-19 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า องค์ประกอบอื่นๆ ของ

ข้อตกลงที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า 

ต้องถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

 

13. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สัญญาเช่า การจ่ายหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ต้องมีการแยก  

ณ วันที่เร่ิมต้นทาํข้อตกลงหรือวันที่มีการประเมินใหม่ โดยแยกเป็นส่วนค่าตอบแทนสาํหรับ 

สัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก ตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าจะรวมเฉพาะจาํนวนที่จ่ายตามสัญญาเช่าเท่าน้ัน (เช่น 

สทิธใินการใช้สนิทรัพย์) และไม่รวมจาํนวนที่จ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นในข้อตกลง (เช่น สาํหรับ

ค่าบริการ และต้นทุนของปัจจัยการผลิต) 
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14. ในบางกรณี การแยกจาํนวนที่จ่ายสาํหรับสญัญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่นในข้อตกลง ผู้ซ้ืออาจ

ใช้เทคนิคในการประมาณการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจจะประมาณจาํนวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าโดย

อ้างอิงจากข้อตกลงเช่าของสินทรัพย์ที่เปรียบเทยีบกันได้โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น หรือประมาณ

จากการจ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นตามข้อตกลง โดยอ้างองิจากข้อตกลงที่เปรียบเทยีบกนัได้ แล้ว

นาํจาํนวนน้ันมาหักจากจาํนวนทั้งหมดตามข้อตกลง 

 

15. หากผู้ซ้ือมีข้อสรุปว่า ในทางปฏิบัติไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้ซ้ือต้อง

ปฏบิัติ ดังน้ี 

15.1  ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน ให้รับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินในจํานวนที่ เท่ากับมูลค่า

ยุติธรรม
1
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 และย่อหน้าที่ 8 เป็นส่วนของ 

สัญญาเช่า หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงเม่ือมีการจ่ายชําระ และให้รับรู้ ต้นทุน 

ทางการเงินจากหน้ีสนิโดยใช้อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้ซ้ือ
2
 

15.2  ในกรณีของสัญญาเช่าดําเนินงาน การจ่ายทั้งหมดตามข้อตกลงให้ถือว่าเป็นการจ่าย 

ตามข้อตกลงสาํหรับสญัญาเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 17 

15.2.1เปิดเผยการจ่ายเงินแยกต่างหากจากค่าเช่าขั้นตํ่าของข้อตกลงอื่นซ่ึงไม่รวมการจ่ายสาํหรับ

ส่วนที่มิใช่ค่าเช่า และ 

15.2.2 ระบุว่าจาํนวนเงินที่เปิดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ไม่ใช่ค่าเช่า 

 

วนัถอืปฏิบติั 

16. กิจการต้องนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้นาํการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ และกิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

16 ก หากกจิการมีการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏบิัติใช้ก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ ให้กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 มาปฏบิัติใช้ด้วย  

 

 

                                                 
1
หมายเหตุ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ใช้คาํว่ามูลค่ายุติธรรม ในบางลักษณะที่แตกต่างจากความหมายที่กาํหนดในมาตรฐาน 

ฉบบัที่ 13 ดงันั้นเมื่อมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานฉบบัที่17 กจิการวดัมูลค่ายุตธิรรมตามข้อกาํหนดของฉบบัที่ 17 และมใิช่ฉบบัที่ 13 
2
หมายเหตุ 2 อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ตามนิยามในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สญัญาเช่า 
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การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

17. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด ระบุว่ากิจการต้องปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง

นโยบายบัญชีอันเป็นผลจากการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาเร่ิมถือ

ปฏบิัต ิกจิการไม่จาํเป็นต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดดังกล่าวเม่ือนาํการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบิัติเป็นคร้ังแรก หากกจิการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวกจิการต้องถือปฏบิัติ

ตามย่อหน้าที่ 6-9 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สาํหรับข้อตกลงที่มีอยู่ 

ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาล่าสุดของข้อมูลที่นาํมาเปรียบเทยีบ โดยใช้เกณฑ์จากข้อเทจ็จริง

และสถานการณท์ี่ปรากฏอยู่ ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาน้ัน 

  



 

 10 

ตวัอย่าง 

ตวัอย่างแนบทา้ย ไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตวัอย่างของขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 

ขอ้เท็จจริง 

1 บริษัทผู้ผลิต (ผู้ซ้ือ) เข้าทาํข้อตกลงกบับุคคลที่ 3 (ผู้ขายสนิค้า) เพ่ือการจัดหากา๊ซในปริมาณขั้น

ตํ่าที่ต้องการเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตของกิจการ สาํหรับระยะเวลาที่กาํหนดไว้ ผู้ขายเป็น

ผู้ออกแบบและก่อสร้างสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ติดอยู่กบัโรงงานของผู้ซ้ือเพ่ือผลิตกา๊ซตามปริมาณ

ที่ต้องการ และผู้ขายสนิค้ายังคงเป็นเจ้าของและมีอาํนาจควบคุมโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาํคัญใน

สิ่งอาํนวยความสะดวกที่ใช้ในการดาํเนินงานข้อตกลงที่กาํหนดไว้มีดังน้ี 

 ในข้อตกลงได้มีการระบุสิ่งอาํนวยความสะดวกไว้อย่างชัดเจน และผู้ขายมีสทิธิตามสญัญาที่

จะจัดหากา๊ซจากแหล่งอื่น อย่างไรกต็าม การจัดหากา๊ซจากแหล่งอื่นไม่มีความเป็นไปได้ใน

เชิงเศรษฐกจิหรือเป็นไปยากในทางปฏบิัติ 

 ผู้ขายมีสิทธิจะส่งมอบก๊าซให้กับลูกค้ารายอื่นและสามารถเคล่ือนย้ายและเปล่ียนแทน

อุปกรณ์ และดัดแปลงหรือขยายสิ่งอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ขายสามารถส่งมอบกา๊ซให้

ลูกค้ารายอื่น อย่างไรกต็าม ณ วันที่เร่ิมต้นข้อตกลง ผู้ขายไม่มีแผนที่จะดัดแปลงหรือ

เพ่ิมเติมสิ่งอาํนวยความสะดวก  สิ่งอาํนวยความสะดวกดังกล่าวถูกออกแบบเพ่ือให้เป็นไป

ตามความต้องการของผู้ซ้ือเท่าน้ัน 

 ผู้ขายเป็นผู้รับผดิชอบในการซ่อมแซม การบาํรงุรักษา และรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ผู้ขายต้องมีความพร้อมที่จะส่งมอบปริมาณกา๊ซขั้นตํ่าในแต่ละเดือน 

 ในแต่ละเดือน ผู้ซ้ือจะจ่ายค่าความพร้อม capacity ในจาํนวนคงที่ และค่าใช้จ่ายที่ผันแปร

ตามการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ผู้ซ้ือต้องจ่ายค่าความพร้อมที่มีจาํนวนคงที่โดยไม่คาํนึงว่าใช้สิ่ง

อาํนวยความสะดวกในการผลิตหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรให้รวมถึงต้นทุนค่าพลังงานที่

เกิดขึ้นจริงจากการใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกดังกล่าว ซ่ึงมีจาํนวนประมาณร้อยละ 90 ของ

ต้นทุนผันแปรรวมของสิ่งอาํนวยความสะดวกน้ัน ผู้ขายอาจมีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นอนัเป็นผลมา

จากการดาํเนินงานที่ไม่มีประสทิธภิาพในการใช้สิ่งอาํนวยความสะดวก 

 หากสิ่งอาํนวยความสะดวกไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณขั้นตํ่าที่ระบุไว้ ผู้ขายต้องส่งคืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าความพร้อมที่มีจาํนวนคงที่ให้กบัผู้ซ้ือ 
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การประเมิน  

2 ข้อตกลงดังกล่าวมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า สินทรัพย์ (สิ่งอาํนวยความสะดวก) มีการระบุไว้อย่างชัดเจน

ในข้อตกลง และการปฏิบัติตามข้อตกลงขึ้ นอยู่กับสิ่งอาํนวยความสะดวก ถึงแม้ว่าผู้ขายมีสิทธิ

จัดหากา๊ซจากแหล่งอื่น ความสามารถในการกระทาํดังกล่าวไม่ถือเป็นเน้ือหาสาระ ผู้ซ้ือได้รับสทิธิ

ในการใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกเน่ืองจากมีโอกาสเป็นไปได้ยากที่บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากผู้ซ้ือที่

จะได้รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นในจาํนวนที่มากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงผลิตหรือเกดิ

จากการใช้สนิทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง และราคาที่ผู้ซ้ือจะจ่ายสาํหรับผลผลิตน้ันไม่

เป็นราคาคงที่ต่อหน่วยตามสัญญาหรือไม่เท่ากับราคาตลาดในปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต  

ณ เวลาส่งมอบ ตามข้อเทจ็จริงที่ปรากฏ ในบางกรณีที่เฉพาะเจาะจง สิ่งอาํนวยความสะดวกจะได้

ออกแบบมาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซ้ือเท่าน้ันและผู้ขายไม่มีแผนที่จะขยายหรือ

ดัดแปลงสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตวัอย่างของขอ้ตกลงทีไ่ม่มีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

ขอ้เท็จจริง 

3 บริษัทผู้ผลิต (ผู้ซ้ือ) ได้เข้าทาํข้อตกลงกับบุคคลที่สาม (ผู้ขาย) ที่จะจัดส่งช้ินส่วนประกอบที่

เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการผลิตสนิค้าตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ ผู้ขายออกแบบและก่อสร้างโรงงานที่อยู่

ติดกบัโรงงานของผู้ซ้ือเพ่ือผลิตช้ินส่วนประกอบ กาํลังการผลิตของโรงงานได้ออกแบบไว้เกนิกว่า

ความต้องการของผู้ซ้ือในปัจจุบัน และผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของและมีอาํนาจควบคุมอย่าง

มีนัยสาํคัญในทุกด้านในการดาํเนินงานของโรงงาน ข้อตกลงที่กาํหนดไว้มีดังน้ี 

 โรงงานของผู้ขายถูกระบุอย่างชัดเจนในข้อตกลง แต่ผู้ขายมีสทิธิที่จะปฏบิัติตามข้อตกลงใน

การจัดส่งช้ินส่วนประกอบจากโรงงานผลิตอื่นที่ผู้ขายเป็นเจ้าของ อย่างไรกต็าม การกระทาํ

ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกจิหากเป็นระยะเวลานาน 

 ผู้ขายเป็นผู้รับผดิชอบในการซ่อมแซม การบาํรงุรักษา และรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ผู้ขายต้องพร้อมที่จะส่งมอบปริมาณขั้นตํ่า ผู้ซ้ือต้องจ่ายราคาคงที่ต่อหน่วยสาํหรับปริมาณที่

ใช้จริง แม้ผู้ซ้ือไม่ได้มีความต้องการปริมาณขั้นตํ่าที่ระบุไว้ ผู้ซ้ือจะจ่ายเฉพาะปริมาณที่ใช้จริง  

 ผู้ขายมีสทิธขิายช้ินส่วนประกอบให้กบัลูกค้าอื่น และมีประวัติที่เคยทาํเช่นน้ัน (ด้วยการขาย

ในตลาดช้ินส่วนเปล่ียนแทน) ดังน้ัน ผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ใช่ผู้ซ้ือจะใช้ช้ินส่วนประกอบที่ผลิต

จากโรงงานผู้ขายในจาํนวนมากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

การประเมิน  

4 ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่าสินทรัพย์ (โรงงาน)มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลง 

และการปฏิบัติตามข้อตกลงขึ้ นอยู่กับสิ่งอาํนวยความสะดวก ถึงแม้ว่าผู้ขายมีสิทธิจัดหาช้ินส่วน

ประกอบจากแหล่งอื่น ผู้ขายจะไม่สามารถทาํเช่นน้ันเน่ืองจากไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ี 
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ผู้ซ้ือไม่ได้รับสทิธใินการใช้โรงงาน เน่ืองจากผู้ซ้ือไม่มีความสามารถหรือไม่มีสทิธใินการดาํเนินการ

กบัโรงงานหรือสั่งการให้ผู้อื่นดาํเนินการกบัโรงงาน หรือไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงโรงงาน และ

ตามเกณฑ์ข้อเทจ็จริงที่ปรากฏ มีความเป็นไปได้ที่ ผู้เกี่ยวข้องอื่น นอกจากผู้ซ้ือจะใช้ช้ินส่วน

ประกอบที่ผลิตจากโรงงานในจาํนวนที่มากกว่าจาํนวนทมีีนัยสาํคัญนอกจากน้ี ราคาที่ผู้ซ้ือจ่ายเป็น

ราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตที่ใช้ไป  


