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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๑/๒๕๕๗ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗) 
เร่ือง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี   
ในการประชุมคร้ังที่  ๓๘  (๓/๒๕๕๗)  เม่ือวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๑๑/๒๕๕๖  การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๒๗  เร่ือง  การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๗)  เร่ือง  การประเมิน

เนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีท่ าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

 

ค าแถลงการณ ์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย  

ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 (SIC Interpretation 27: Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease (Bound volume 2013 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ าขึ้น

ตามรูปแบบกฎหมาย ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 ถึง 11  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง  การประเมินเนื้ อหาสญัญาเช่าทีท่ าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 

อา้งอิง 
 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสรา้ง (เมื่อมีการประกาศใช้) 

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

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น 

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

-     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 

ประเด็น 

 

1 กิจการที่อาจท ารายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการที่ มีรูปแบบเดียวกันอย่างต่อเน่ือง

(ข้อตกลง) กับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ในที่น้ี เรียกว่า ผู้ลงทุน)  

ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ท  าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กิจการ

อาจให้ผู้ลงทุนเช่าสินทรัพย์ และกิจการกเ็ช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา หรือ มีการขายสินทรัพย์ตาม

กฎหมายและเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา ซ่ึงข้อตกลงอาจมีรูปแบบและเง่ือนไขของรายการแตกต่าง

กนัไป ในกรณีของการให้เช่าและการเช่ากลับคืนตามตัวอย่างข้างต้นอาจเน้ือมาจากข้อตกลงดังกล่าว

ได้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ทางภาษี และกิจการกไ็ด้รับประโยชน์ในรูปของ

ค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องโอนสิทธิในการใช้สนิทรัพย์ 

2 เมื่อมีการท าข้อตกลงที่มีรูปแบบตามกฎหมายเป็นสญัญาเช่ากบัผู้ลงทุน ประเดน็จะมีดังน้ี 

2.1 จะพิจารณาอย่างไรว่ารายการดังกล่าวมีความเช่ือมโยงกันและควรจะบันทึกเป็นรายการ

เดียวกนัหรือไม่ 

2.2 รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ และ ถ้าไม่ 

http://fap.or.th/files/st_accounting/TAS11.pdf
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2.2.1 พิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหาก (Separate Investment Account) และ

ภาระผูกพันในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ มีอยู่น้ัน (Lease Payment 

Obligation) เป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของกจิการหรือไม่  

2.2.2 กจิการต้องรับรู้ภาระผูกพันอื่นที่เป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าวอย่างไร และ 

2.2.3 กจิการต้องรับรู้ค่าธรรมเนียมที่อาจจะได้รับจากผู้ลงทุนอย่างไร 

 

มติ 

 

3 รายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ท  าข้ึนตามรูปแบบของกฎหมายจะถือว่าเป็นรายการที่ มี 

ความเช่ือมโยงกนัและต้องบันทกึเป็นรายการเดียวกนั เมื่อไม่สามารถท าความเข้าใจถึงผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจโดยรวมได้หากปราศจากการเช่ือมโยงกับรายการดังกล่าวทั้งหมด ตัวอย่างเช่น 

รายการที่มีความสมัพันธก์นั รายการที่มีการต่อรองเสมือนเป็นรายการเดียว หรือรายการที่เกิดข้ึน

พร้อมกนัหรือเกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองกนั   

4 วิธีปฏิบัติทางบัญชีต้องสะท้อนถึงเน้ือหาสาระของสัญญา โดยการประเมินถึงเน้ือหาสาระน้ัน  

ต้องพิจารณาในทุกแง่มุมของสญัญา และเน้นไปที่ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ 

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

จะน ามาถือปฏบัิติเม่ือเน้ือหาสาระของสัญญารวมถึงการโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ในช่วงเวลาที่

ตกลงกัน ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่าสัญญาดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) คือ 

5.1 กิจการยังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ และมีสิทธิใน

การใช้สนิทรัพย์เช่นเดียวกบัก่อนท าสญัญา 

5.2 เหตุผลหลักในการท าสัญญาคือ เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ทางภาษี และไม่มีการโอนสิทธิ

ในการใช้สนิทรัพย์ และ 

5.3 สิทธิเลือกที่ก  าหนดไว้ในเง่ือนไขของสัญญาซ่ึงท าให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะมี 

การเลือกใช้สิทธิ (เช่น สิทธิที่จะขาย (put option) จะมีการใช้สิทธิหากราคาที่ใช้สิทธิสูง

กว่ามูลค่ายุติธรรมมากเพียงพอ)  

6 กิจการต้องน าค านิยามและแนวปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 49 ถึง 64 ในกรอบแนวคิดส าหรับ 

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาปฏบัิติเพ่ือก าหนดว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหาก

และภาระผูกพันในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการหรือไม่  

การพิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

ไม่เป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่กจิการควรรับรู้ โดยมีข้อบ่งช้ีดังน้ี 

6.1 กิจการไม่สามารถควบคุมบัญชีเงินลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการและ 

ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่า ตัวอย่างเช่น จ านวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าเป็นบัญชีเงิน

ลงทุนที่แยกต่างหากเพ่ือกันไว้ส าหรับผู้ลงทุนและอาจใช้เพ่ือจ่ายผู้ลงทุนเท่า น้ัน  
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ผู้ลงทุนเห็นด้วยในการจ่ายช าระภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจากเ งินกองทุนของ 

บัญชีเงินลงทุน และกจิการไม่สามารถชะลอการจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนจากบัญชีเงินลงทุน 

6.2 กิจการค่อนข้างที่จะไม่มีความเสี่ยงในการคืนค่าธรรมเนียมทั้งจ านวนที่ได้รับจากผู้ลงทุน 

และอาจจะต้องจ่ายเพ่ิม หรือเมื่ อไม่ได้รับค่าธรรมเนียม กิจการค่อนข้างที่จะไม่มี 

ความเสี่ยงในการจ่ายช าระภายใต้ภาระผูกพันอื่น (เช่น การค า้ประกัน) ความเสี่ยงของ 

การจ่ายช าระที่ยากจะเกิดข้ึน เม่ือเง่ือนไขของข้อตกลงก าหนดว่าจ านวนเงินที่จ่ายล่วงหน้า

ต้องน าไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดได้

เพียงพอส าหรับจ่ายภาระผูกพันดังกล่าว 

6.3 นอกเหนือจากกระแสเงินสดเร่ิมแรกที่ต้องจ่ายในตอนเร่ิมกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้อง

จ่ายภายใต้ข้อตกลงจะต้องเป็นเพียงการจ่ายช าระค่าเช่า โดยจ่ายจากเงินกองทุนในบัญชี 

เงินลงทุนที่แยกต่างหากเทา่นั้น 

7 ภาระผูกพันอื่นตามสัญญารวมถึงการค า้ประกันใด ๆ และภาระผูกพันอื่นที่เกิดข้ึนจากสัญญา

สิ้ นสุดก่อนก าหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของรายการ 

8 เกณฑ์ที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องใช้ตามข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ของข้อตกลงแต่ละ

ฉบับเพ่ือก าหนดว่าค่าธรรมเนียมที่กิจการอาจได้รับควรรับรู้เป็นรายได้เมื่อใด ปัจจัยที่ใช้ใน 

การพิจารณารับรู้ค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ เช่น ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของ 

ภาระผูกพันในการด าเนินงานในอนาคตที่จ าเป็นต่อการได้รับรายได้ค่าธรรมเนียม กิจการยังคงม ี

ความเสี่ยงในเง่ือนไขของข้อตกลง มีเง่ือนไขการค า้ประกันและมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายคืน

ค่าธรรมเนียมหรือไม่ ข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการไม่ควรรับรู้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นรายได้

เมื่อได้รับ ได้แก่ 

8.1 ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นเง่ือนไขในการได้รับ

ค่าธรรมเนียมน้ัน และการปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่ใช่การปฏิบัติที่มีความส าคัญที่สุด

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลง 

8.2 มีข้อจ ากัดในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง ซ่ึงมีผลในทางปฏิบัติ ต่อการจ ากัดและการ

เปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของกิจการ (เช่น สินทรัพย์

สญูหาย ขาย หรือน าไปเป็นหลักประกนั) 

8.3 ความเป็นไปได้ในการเบิกชดเชยและจ่ายเพ่ิมค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถระบุได้ เช่น 

8.3.1 สนิทรัพย์อ้างองิไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพาะของกจิการ ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจซ่ึงเป็นไป

ได้ที่กจิการอาจจ่ายเพ่ือให้ข้อตกลงสิ้นสดุก่อนก าหนด 
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8.3.2 กิจการมีการก าหนดเง่ือนไขตามข้อตกลงหรือตามดุลพินิจว่าต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

บางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

เพียงเล็กน้อย (เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนหรือ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต) ในสถานการณ์เช่นน้ีความเสี่ยงของมูลค่าเงินลงทุนที่ไม่

เพียงพอไม่ถือว่าเป็นไปได้ยากย่ิงที่จะเกิดข้ึน จึงเป็นไปได้ที่กิจการอาจต้องจ่าย 

ค่าเช่าที่ยังไม่สามารถระบุได้ 

9 ค่าธรรมเนียมต้องแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยพิจารณาจากเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและ

ลักษณะของรายการ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

10 เน้ือหาของข้อตกลงที่ ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17 

(ปรับปรุง2557) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนด 

การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมซ่ึงจ าเป็นต่อความเข้าใจในการพิจารณาประเภทของสัญญาและ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีที่จะน าไปใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในรอบระยะเวลาบัญชี 

แต่ละรอบที่สญัญายังมีผลอยู่ 

10.1 ค าอธบิายสญัญา รวมถึง 

10.1.1 สนิทรัพย์อ้างองิและข้อจ ากดัการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

10.1.2 อายุสญัญาและเง่ือนไขอื่นที่มีนัยส าคัญของข้อตกลง 

10.1.3 รายการที่เช่ือมโยงกนัรวมถึงสทิธใิดๆ และ 

10.2 วิธปีฏบัิติทางบัญชีที่ใช้กับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ จ านวนที่รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลา 

และรายการที่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

11 การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดตามย่อหน้าที่ 10 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ 

แสดงแยกตามสัญญาหรือรวมตามประเภทของสัญญาแต่ละประเภท ประเภทของสัญญาให้  

จัดกลุ่มตามสนิทรัพย์อ้างองิที่มีลักษณะคล้ายกนั (เช่น โรงงานพลังไฟฟ้า) 

 

วนัถอืปฏิบติั   

 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 

 




