เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๐/๒๕๕๕
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ เรื่อง การประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

1

สารบัญ
ย่อหน้ าที่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
ข้อสรุป
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ตัวอย่าง
ตัวอย่างของข้ อตกลงที่ประกอบด้ วยสัญญาเช่า
ตัวอย่างของข้ อตกลงที่ไม่ได้ ประกอบด้ วยสัญญาเช่า

1
4
5
6
16–16 ก
17

1-2
3-4
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ า
หรือไม่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1- 17 นอกจากนี้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 แนบท้ ายด้ วยตัวอย่าง

อ้างอิง







มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้ อตกลงสัมปทานบริการ
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ความเป็ นมา
1.

กิจการอาจจะมีการเข้ าทําข้ อตกลงซึ่งประกอบด้ วยรายการหรือชุดของรายการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่ง
ไม่ได้ มีรปู แบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ที่ดิน
อาคาร หรืออุปกรณ์) โดยได้ รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ ายคืนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ตัวอย่างของข้ อตกลง เช่น กิจการหนึ่ง (ผู้ขาย) อาจให้ สทิ ธิแก่กิจการอีกแห่งหนึ่ง (ผู้ซ้ ือ) ในการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ซ่ึงควบคู่ไปกับการให้ บริการที่เกี่ยวข้ อง ข้ อตกลงดังกล่าวรวมถึง

ข้ อตกลงจัดจ้ างคนภายนอก เช่น จัดจ้ างคนภายนอกเพื่อทําหน้ าที่ประมวลข้ อมูลให้ กจิ การ

ข้ อตกลงในอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ ให้ บริ การโครงข่ ายทําสั ญญาให้ สิ ทธิ แก่ ผ้ ู ซ้ ื อใน
การใช้ โครงข่าย

สั ญ ญา take-or-payและสั ญ ญาที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ ง ผู้ ซ้ ื อจะต้ องจ่ า ยเงิ น ตามจํา นวนที่
กําหนดไว้ โดยไม่คาํ นึงว่าผู้ซ้ ือจะได้ รับสินค้ าหรือบริการตามสัญญา หรือไม่ (ตัวอย่าง เช่น
สัญญา take-or-pay ที่รับซื้อผลผลิตเกือบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ า)

2.

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แนวทางในการกําหนดว่าข้ อตกลงดังกล่าว
เป็ นสัญญาเช่ าหรือมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ ได้ ให้ แนวทางในการกําหนดว่ าสัญญาเช่ าดังกล่ าวควรจัดประเภทอย่ างไร ภายใต้ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า

3.

ในข้ อตกลงบางรายการ สิน ทรั พย์ อ้ า งอิงซึ่ งเข้ าข่ ายเป็ นสัญญาเช่ า เป็ นส่ วนหนึ่ งของสินทรั พย์
ที่ใหญ่ กว่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่ าวถึง วิธีพิจารณาข้ อตกลง
ประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรือไม่ สําหรับส่วนของสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ท่ใี หญ่
กว่าในการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้ อย่างไรก็ตาม
ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วอาจจะเกี่ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยของสิน ทรั พ ย์ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรั บปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้

ขอบเขต
4.

การตีความฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบัติกบั ข้ อตกลงซึ่ง
4.1 เป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
4.2 เป็ นข้ อ ตกลงสั ม ปทานบริ ก ารจากภาครั ฐ แก่ เ อกชน ที่อ ยู่ ใ นขอบเขตของการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
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ประเด็น
5.

ประเด็นที่ระบุในการตีความฉบับนี้ได้ แก่
5.1 วิธกี ารประเมินว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ ตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
5.2 กิจการต้ องประเมินหรือมีการประเมินใหม่ว่าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่ าหรือมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่วนประกอบเมื่อใด
5.3 หากข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่ าหรือมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบวิธีแยกจํานวนที่จ่ายสําหรับ
สัญญาเช่าออกจากจํานวนที่จ่ายสําหรับองค์ประกอบอื่นในข้ อตกลงนี้เป็ นอย่างไร

ข้อสรุป
การพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ หรือไม่
6.

การพิ จารณาว่ าข้ อตกลงเป็ นสัญญาเช่ าหรือมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบหรื อไม่ ต้ องพิจารณา
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 การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง
7.

ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงดังกล่ าวอาจจะมีการระบุ สิน ทรั พย์ท่ีเฉพาะเจาะจงไว้ อย่ า งชั ดเจน ข้ อตกลง
ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่สญ
ั ญาเช่าหากการปฏิบัติตามข้ อตกลงนั้นไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั การใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ
ไว้ ตัวอย่ างเช่ น หากผู้ขายมีภาระผู กพันที่ต้องส่งมอบสินค้ าหรือบริการตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
และมีสิทธิและความสามารถที่จ ะจัด หาสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยใช้ สิน ทรั พย์อ่ืน ที่ไ ม่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ น
ข้ อตกลง ในกรณีดังกล่าวการปฏิบัติตามข้ อตกลงไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ และข้ อตกลง
ดังกล่าวไม่ได้ มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบรวมอยู่ ภาระผูกพันจากการประกันคุณภาพซึ่งอนุญาต
หรื อกําหนดให้ กิจการสามารถจัดหาสินทรั พย์ท่ีเหมือนกันหรื อคล้ ายคลึงกันมาทดแทนได้ เมื่อ
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างเหมาะสมไม่ได้ ทาํ ให้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็ นสัญญา
เช่ า นอกจากนี้ ประมาณการหนี้สินตามสัญญา (หรื อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น) ที่อนุ ญาตให้ หรื อ
กําหนดให้ ผ้ ูขายจัดหาสินทรัพย์อ่นื มาทดแทน ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ในหรือหลังวันที่ท่รี ะบุไว้ ไม่ได้ มี
ผลทําให้ ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็ นสัญญาเช่าก่อนวันที่มีการทดแทน

8.

สินทรัพย์จะถือว่าระบุไว้ โดยนัยหากผู้ขายเป็ นเจ้ าของหรือเช่าสินทรัพย์น้ัน เพื่อนํามาใช้ ปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันและไม่มีความเป็ นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจหรือในทางปฏิบัติท่ผี ้ ูขายจะปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันดังกล่าวด้ วยการใช้ สนิ ทรัพย์อ่นื ที่เป็ นทางเลือก
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ข้อตกลงที่เป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์
9.

ข้ อตกลงเป็ นการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์หากข้ อตกลงนั้นทําให้ ผ้ ูซ้ ือ (ผู้เช่า) มีสทิ ธิควบคุมการ
ใช้ สินทรัพย์ตามที่ระบุ สิทธิในการควบคุมการใช้ สินทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ต่อไปนี้
9.1 ผู้ซ้ ือมีความสามารถหรือมีสทิ ธิท่จี ะดําเนินการกับสินทรัพย์ หรือสั่งการให้ ผ้ ูอ่นื ดําเนินการ
ในรูป แบบหรื อ ลั ก ษณะที่ต นเองกํา หนด ในขณะที่ผ้ ู ซ้ ื อได้ รั บ หรื อ ควบคุ ม จํา นวนของ
ผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อ่นื ของสินทรัพย์ในจํานวนที่มากกว่าจํานวนที่ไม่มีนัยสําคัญ
9.2 ผู้ซ้ ือมีความสามารถหรือมีสทิ ธิควบคุมการเข้ าถึงทางกายภาพสินทรัพย์น้ัน ในขณะที่ผ้ ูซ้ ือ
ได้ รับหรื อควบคุ มจํานวนของผลผลิตหรื ออรรถประโยชน์อ่ืนของสินทรั พย์ในจํานวนที่
มากกว่าจํานวนที่ไม่มีนัยสําคัญ
9.3 ข้ อเท็จ จริ ง หรื อ สถานการณ์ ช้ ี บ่ ง ว่ า เป็ นไปได้ ยากที่ บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลอื่ น
นอกเหนือไปจากผู้ซ้ ือที่จะได้ รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อ่นื ในจํานวนที่มากกว่าจํานวน
ที่ไม่มีนัยสําคัญ ซึ่งผลิตหรือเกิดจากสินทรัพย์น้ันในระหว่างระยะเวลาของข้ อตกลง และ
ราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะจ่ายสําหรับผลผลิตนั้นไม่เป็ นราคาคงที่ต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่เท่ากับราคา
ตลาดในปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต

การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
10.

การประเมิ นว่ าข้ อตกลงมีสัญ ญาเช่ า เป็ นส่วนประกอบต้ องปฏิบัติ ณ วัน ที่เริ่ มต้ นของข้ อตกลง
ซึ่งเป็ นวันใดวันหนึ่งที่เกิดก่อน ระหว่างวันที่ทาํ ข้ อตกลงหรือวันที่ผูกพันโดยผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเงื่อนไข
หลักตามข้ อสัญญา โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมด การประเมิน
ใหม่ ว่าข้ อตกลงมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบหรือไม่ ต้ องทําภายหลังวันที่เริ่มต้ นของข้ อตกลง
เมื่อเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เว้ นแต่จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงในลักษณะ
ของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลา
10.2 มีการเลือกใช้ สิทธิต่อสัญญา หรือใช้ สิทธิขยายระยะเวลาที่เห็นร่ วมกันโดยผู้เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อตกลงดังกล่ าว เว้ นแต่ ข้อตกลงในการต่ อสัญญาหรือขยายระยะเวลาได้ มีการกําหนดไว้
ตั้งแต่เริ่มต้ นและได้ รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่ าตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 4 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ า การต่อสัญญาหรือการ
ขยายระยะเวลาของข้ อตกลงซึ่งไม่ รวมถึงการแก้ ไขเงื่อนไขในข้ อตกลงเดิมก่อนวันสิ้นสุด
ของระยะเวลาตามข้ อตกลงเดิม ต้ องมีการประเมินโดยใช้ ข้อกําหนดตามย่ อหน้ าที่ 6-9
สําหรับการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาเท่านั้น
10.3 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการกํา หนดว่ า การปฏิบัติ ต ามข้ อ ตกลงขึ้น อยู่ กับ สิน ทรั พย์ ท่ีระบุ
เฉพาะเจาะจงหรือไม่
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10.4 มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมากในสินทรัพย์ เช่ น มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
อย่างมากของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11.

การประเมินใหม่ของข้ อตกลงต้ องขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ณ วันที่มีการประเมินใหม่
ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่เหลืออยู่ของข้ อตกลง การเปลี่ยนแปลงประมาณการ (ตัวอย่างเช่ น ประมาณ
การของจํานวนผลผลิตที่ส่งมอบให้ กับผู้ซ้ ือหรือผู้อ่ืนที่มีศักยภาพเป็ นผู้ซ้ ือ) ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทาํ ให้
เกิ ด การประเมิ น ใหม่ หากข้ อ ตกลงมี ก ารประเมิ น ใหม่ และพิ จ ารณาได้ ว่ า มี สั ญ ญาเช่ า เป็ น
ส่วนประกอบ (หรือไม่มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ) กิจการต้ องนําการบัญชีสาํ หรับสัญญาเช่ามา
ถือปฏิบัติ (หรือยุติการนําสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ) นับจาก
11.1 ในกรณีของข้ อ 10.1 10.3 และ10.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่นี าํ ไปสู่การ
ประเมินใหม่ได้ เกิดขึ้น
11.2 ในกรณีของข้ อ 10.2 ตามวันเริ่มต้ นของการต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลา

การแยกจํ านวนที่จ่ายสําหรับสัญญาเช่าออกจากรายการจ่ ายอื่น
12.

หากข้ อตกลงมีสัญญาเช่ า เป็ นส่ วนประกอบ ผู้ เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงต้ องนํามาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติกับองค์ประกอบที่เป็ นข้ อตกลงที่เป็ น
สัญญาเช่า เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามข้ อกําหนดที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้นหากข้ อตกลงมีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบ
สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงานตามย่อหน้ าที่ 7-19
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ า องค์ประกอบอื่นๆ ของ
ข้ อตกลงที่ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
ต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

13.

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บ ปรุง
2552) เรื่อง สัญญาเช่ า การจ่ ายหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่ต้องปฏิบัติตามข้ อตกลง ต้ องมีการแยก
ณ วัน ที่เริ่ มต้ น ทํา ข้ อ ตกลงหรื อ วัน ที่มี ก ารประเมิน ใหม่ โดยแยกเป็ นส่ ว นค่ า ตอบแทนสํา หรั บ
สัญ ญาเช่ า และส่ ว นที่เป็ นองค์ ประกอบอื่น โดยใช้ มูลค่ า ยุ ติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก ตามที่
กําหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ า
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าจะรวมเฉพาะจํานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ าเท่านั้น (เช่ น
สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์) และไม่รวมจํานวนที่จ่ายสําหรับองค์ประกอบอื่นในข้ อตกลง (เช่น สําหรับ
ค่าบริการ และต้ นทุนของปัจจัยการผลิต)
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14.

ในบางกรณี การแยกจํานวนที่จ่ายสําหรับสัญญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่นในข้ อตกลง ผู้ซ้ ืออาจ
ใช้ เทคนิคในการประมาณการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ืออาจจะประมาณจํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าโดย
อ้ างอิงจากข้ อตกลงเช่าของสินทรัพย์ท่เี ปรียบเทียบกันได้ โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น หรือประมาณ
จากการจ่ายสําหรับองค์ประกอบอื่นตามข้ อตกลง โดยอ้ างอิงจากข้ อตกลงที่เปรียบเทียบกันได้ แล้ ว
นําจํานวนนั้นมาหักจากจํานวนทั้งหมดตามข้ อตกลง

15.

หากผู้ซ้ ือมีข้อสรุปว่า ในทางปฏิบัติไม่ สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่ าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ ผู้ซ้ ือต้ อง
ปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ในกรณี ข องสัญ ญาเช่ า การเงิ น ให้ รั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ในจํา นวนที่เ ท่ า กับ มู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรม 1ของสิน ทรั พ ย์ อ้ า งอิง ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 7 และย่ อ หน้ า ที่ 8 เป็ นส่ ว นของ
สัญ ญาเช่ า หลั ง จากนั้ น จํา นวนหนี้ สิน จะลดลงเมื่ อ มี ก ารจ่ า ยชํา ระ และให้ รั บ รู้ ต้ น ทุ น
ทางการเงินจากหนี้สนิ โดยใช้ อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้ซ้ ือ2
15.2 ในกรณี ข องสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน การจ่ า ยทั้ง หมดตามข้ อ ตกลงให้ ถื อ ว่ า เป็ นการจ่ า ย
ตามข้ อตกลงสําหรับสัญญาเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
15.2.1เปิ ดเผยการจ่ายเงินแยกต่างหากจากค่าเช่าขั้นตํ่าของข้ อตกลงอื่นซึ่งไม่รวมการจ่ายสําหรับ
ส่วนที่มิใช่ค่าเช่า และ
15.2.2 ระบุว่าจํานวนเงินที่เปิ ดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ไม่ใช่ค่าเช่า

วันถือปฏิบตั ิ
16.

กิจ การต้ อ งนํา การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิบั ติ ส ํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยสนับสนุนให้ นาํ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อปฏิบัติ ก่อ นวั น ที่มีผลบั ง คั บ ใช้ และกิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วย

16 ก หากกิจการมีการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ ให้ กจิ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 มาปฏิบัติใช้ ด้วย

1

หมายเหตุ 1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ใช้ คาํ ว่ามูลค่ายุติธรรม ในบางลักษณะที่แตกต่างจากความหมายที่กาํ หนดในมาตรฐาน
ฉบับที่ 13 ดังนั้นเมื่อมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานฉบับที่17 กิจการวัดมูลค่ายุตธิ รรมตามข้ อกําหนดของฉบับที่ 17 และมิใช่ฉบับที่ 13
2
หมายเหตุ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ า ตามนิยามในย่ อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สัญญาเช่า
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การถือปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
17.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ระบุ ว่ า กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ อ ย่ า งไรในกรณี ท่ีมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นโยบายบัญชีอันเป็ นผลจากการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาเริ่มถือ
ปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดดังกล่าวเมื่อนําการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก หากกิจการใช้ ข้อยกเว้ นดังกล่าวกิจการต้ องถือปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 6-9 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับข้ อตกลงที่มีอยู่
ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาล่ าสุดของข้ อมูลที่นาํ มาเปรียบเทียบ โดยใช้ เกณฑ์จากข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ท่ปี รากฏอยู่ ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลานั้น
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างแนบท้าย ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างของข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
ข้อเท็จจริง
1

บริษัทผู้ผลิต (ผู้ซ้ ือ) เข้ าทําข้ อตกลงกับบุคคลที่ 3 (ผู้ขายสินค้ า) เพื่อการจัดหาก๊าซในปริมาณขั้น
ตํ่า ที่ต้ อ งการเพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ของกิจ การ สํา หรั บ ระยะเวลาที่ก าํ หนดไว้ ผู้ ขายเป็ น
ผู้ออกแบบและก่อสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกที่ติดอยู่กบั โรงงานของผู้ซ้ ือเพื่อผลิตก๊าซตามปริมาณ
ที่ต้องการ และผู้ขายสินค้ ายังคงเป็ นเจ้ าของและมีอาํ นาจควบคุมโดยภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญใน
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ ในการดําเนินงานข้ อตกลงที่กาํ หนดไว้ มีดังนี้

ในข้ อตกลงได้ มีการระบุส่งิ อํานวยความสะดวกไว้ อย่างชัดเจน และผู้ขายมีสทิ ธิตามสัญญาที่
จะจัดหาก๊าซจากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม การจัดหาก๊าซจากแหล่งอื่นไม่มีความเป็ นไปได้ ใน
เชิงเศรษฐกิจหรือเป็ นไปยากในทางปฏิบัติ

ผู้ ข ายมี สิท ธิจ ะส่ ง มอบก๊า ซให้ กับ ลู ก ค้ า รายอื่น และสามารถเคลื่ อ นย้ า ยและเปลี่ ย นแทน
อุปกรณ์ และดัดแปลงหรือขยายสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ ูขายสามารถส่งมอบก๊าซให้
ลู กค้ า รายอื่น อย่ า งไรก็ต าม ณ วั น ที่เริ่ ม ต้ น ข้ อ ตกลง ผู้ ขายไม่ มี แ ผนที่จ ะดั ด แปลงหรื อ
เพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อให้ เป็ นไป
ตามความต้ องการของผู้ซ้ ือเท่านั้น

ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม การบํารุงรักษา และรายจ่ายฝ่ ายทุน

ผู้ขายต้ องมีความพร้ อมที่จะส่งมอบปริมาณก๊าซขั้นตํ่าในแต่ละเดือน

ในแต่ละเดือน ผู้ซ้ ือจะจ่ายค่าความพร้ อม capacity ในจํานวนคงที่ และค่าใช้ จ่ายที่ผันแปร
ตามการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ผู้ซ้ ือต้ องจ่ายค่าความพร้ อมที่มีจาํ นวนคงที่โดยไม่คาํ นึงว่าใช้ ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการผลิตหรื อไม่ ค่ าใช้ จ่ายที่ผันแปรให้ รวมถึงต้ นทุนค่ าพลังงานที่
เกิดขึ้นจริงจากการใช้ ส่งิ อํานวยความสะดวกดังกล่าว ซึ่งมีจาํ นวนประมาณร้ อยละ 90 ของ
ต้ นทุนผันแปรรวมของสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น ผู้ขายอาจมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันเป็ นผลมา
จากการดําเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ ส่งิ อํานวยความสะดวก

หากสิ่งอํานวยความสะดวกไม่สามารถผลิตได้ ตามปริมาณขั้นตํ่าที่ระบุไว้ ผู้ขายต้ องส่งคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าความพร้ อมที่มีจาํ นวนคงที่ให้ กบั ผู้ซ้ ือ
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การประเมิน
2

ข้ อตกลงดังกล่าวมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า สินทรัพย์ (สิ่งอํานวยความสะดวก) มีการระบุไว้ อย่างชัดเจน
ในข้ อตกลง และการปฏิบัติตามข้ อตกลงขึ้นอยู่ กับสิ่งอํานวยความสะดวก ถึงแม้ ว่าผู้ขายมีสิทธิ
จัดหาก๊าซจากแหล่งอื่น ความสามารถในการกระทําดังกล่าวไม่ถือเป็ นเนื้อหาสาระ ผู้ซ้ ือได้ รับสิทธิ
ในการใช้ ส่งิ อํานวยความสะดวกเนื่องจากมีโอกาสเป็ นไปได้ ยากที่บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากผู้ซ้ ือที่
จะได้ รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อ่นื ในจํานวนที่มากกว่าจํานวนที่ไม่มีนัยสําคัญ ซึ่งผลิตหรือเกิด
จากการใช้ สนิ ทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาของข้ อตกลง และราคาที่ผ้ ูซ้ ือจะจ่ายสําหรับผลผลิตนั้นไม่
เป็ นราคาคงที่ต่ อ หน่ ว ยตามสัญ ญาหรื อ ไม่ เ ท่า กับ ราคาตลาดในปั จ จุ บัน ต่ อ หน่ ว ยของผลผลิ ต
ณ เวลาส่งมอบ ตามข้ อเท็จจริงที่ปรากฏ ในบางกรณีท่เี ฉพาะเจาะจง สิ่งอํานวยความสะดวกจะได้
ออกแบบมาเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ซ้ ือเท่านั้นและผู้ขายไม่มีแผนที่จะขยายหรือ
ดัดแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก

ตัวอย่างของข้อตกลงทีไ่ ม่มีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบ
ข้อเท็จจริง
3

บริ ษัทผู้ ผลิต (ผู้ ซ้ ือ) ได้ เข้ าทําข้ อตกลงกับบุคคลที่สาม (ผู้ ขาย) ที่จะจัดส่งชิ้นส่วนประกอบที่
เฉพาะเจาะจงที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ ผู้ขายออกแบบและก่อสร้ างโรงงานที่อยู่
ติดกับโรงงานของผู้ซ้ ือเพื่อผลิตชิ้นส่วนประกอบ กําลังการผลิตของโรงงานได้ ออกแบบไว้ เกินกว่า
ความต้ องการของผู้ซ้ ือในปัจจุบัน และผู้ขายยังคงรักษาความเป็ นเจ้ าของและมีอาํ นาจควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญในทุกด้ านในการดําเนินงานของโรงงาน ข้ อตกลงที่กาํ หนดไว้ มีดังนี้

โรงงานของผู้ขายถูกระบุอย่างชัดเจนในข้ อตกลง แต่ผ้ ูขายมีสทิ ธิท่จี ะปฏิบัติตามข้ อตกลงใน
การจัดส่งชิ้นส่วนประกอบจากโรงงานผลิตอื่นที่ผ้ ูขายเป็ นเจ้ าของ อย่างไรก็ตาม การกระทํา
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจหากเป็ นระยะเวลานาน

ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม การบํารุงรักษา และรายจ่ายฝ่ ายทุน

ผู้ขายต้ องพร้ อมที่จะส่งมอบปริมาณขั้นตํ่า ผู้ซ้ ือต้ องจ่ายราคาคงที่ต่อหน่วยสําหรับปริมาณที่
ใช้ จริง แม้ ผ้ ูซ้ ือไม่ได้ มีความต้ องการปริมาณขั้นตํ่าที่ระบุไว้ ผู้ซ้ ือจะจ่ายเฉพาะปริมาณที่ใช้ จริง

ผู้ขายมีสทิ ธิขายชิ้นส่วนประกอบให้ กบั ลูกค้ าอื่น และมีประวัติท่เี คยทําเช่นนั้น (ด้ วยการขาย
ในตลาดชิ้นส่วนเปลี่ยนแทน) ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้ องอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ูซ้ ือจะใช้ ช้ ินส่วนประกอบที่ผลิต
จากโรงงานผู้ขายในจํานวนมากกว่าจํานวนที่ไม่มีนัยสําคัญ

การประเมิน
4

ข้ อตกลงดังกล่ าวไม่ มีสัญญาเช่ าเป็ นส่วนประกอบภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่ าสินทรัพย์ (โรงงาน)มีการระบุไว้ อย่ างชัดเจนในข้ อตกลง
และการปฏิบัติตามข้ อตกลงขึ้นอยู่กับสิ่งอํานวยความสะดวก ถึงแม้ ว่าผู้ขายมีสิทธิจัดหาชิ้นส่วน
ประกอบจากแหล่งอื่น ผู้ขายจะไม่สามารถทําเช่นนั้นเนื่องจากไม่ค้ ุมค่าในเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
11

ผู้ซ้ ือไม่ได้ รับสิทธิในการใช้ โรงงาน เนื่องจากผู้ซ้ ือไม่มีความสามารถหรือไม่มีสทิ ธิในการดําเนินการ
กับโรงงานหรือสั่งการให้ ผ้ ูอ่นื ดําเนินการกับโรงงาน หรือไม่สามารถควบคุมการเข้ าถึงโรงงาน และ
ตามเกณฑ์ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ป รากฏ มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู เ กี่ย วข้ อ งอื่น นอกจากผู้ ซ้ ื อจะใช้ ช้ ิ นส่ ว น
ประกอบที่ผลิตจากโรงงานในจํานวนที่มากกว่าจํานวนทีมีนัยสําคัญนอกจากนี้ ราคาที่ผ้ ูซ้ ือจ่ายเป็ น
ราคาคงที่ต่อหน่วยของผลผลิตที่ใช้ ไป
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