เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๗/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง สัญญาเช่า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๒ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ ๑๗ (ปรับ ปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง สัญ ญาเช่ า
ลําดับที่ ๒.๘ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง สัญญาเช่า
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 17 : Leases (Bound volume 2012 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการแก้ ไขปรับปรุงจากฉบับปรับปรุง 2552 โดยยกเลิกย่อหน้ าที่ 14
และ 15 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 15ก และ 68ก
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อ้ างอิงถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังต่อไปนี้
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้ แก่ผ้ ูเช่า
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่ าที่ทาํ ขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรือไม่
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้ อตกลงสัมปทานบริการ

1

สารบัญ
ย่อหน้าที่
คํานํา
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ตัวอย่างการขายและเช่ากลับคืนซึ่งเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
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คํานํา
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) โดยมีเนื้อหาสาระ
ไม่ แตกต่ างจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) และมีการแก้ ไขปรับปรุงตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับ Bound Volume 2012

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
2
ย่อหน้ านี้ไม่ใช้
3
วัตถุประสงค์การปรับปรุงมีจาํ กัดเพียงเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในเรื่องการจัดประเภทของการเช่า
ที่ดินและอาคาร และการขจัดทางเลือกในการบัญชีสาํ หรับค่าใช้ จ่ายทางตรงในการได้ มาซึ่งสัญญา
เช่าในงบการเงินของผู้ให้ เช่า
4
การปรับปรุงนี้มิได้ พิจารณาถึงหลักการพื้นฐานการบัญชีในเรื่องสัญญาเช่าในมาตรฐานฉบับที่ 17
ดังนั้น จึงยังมิได้ ดาํ เนินการนําการตีความมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องในเรื่องสัญญาเช่ามารวม
ในมาตรฐานฉบับนี้
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญ
5

6

7

ขอบเขต
ถึงแม้ ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้
อธิบายถึงรูปแบบการวัดค่ าที่สามารถนํามาใช้ ได้ สาํ หรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถืออยู่
ั ญาเช่า (ทั้งสัญญาเช่าดําเนินงาน
สําหรับในกรณีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือภายใต้ สญ
และสัญญาเช่าการเงิน) ให้ นาํ เอาวิธกี ารบัญชีแบบสัญญาเช่าการเงินในมาตรฐานฉบับนี้มาใช้
คํานิยาม
ต้นทุนทางตรงเมือ่ เริม่ แรก
ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรก เป็ นต้ นทุนส่วนเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้ องทางตรงกับการเจรจาและการจัดหาสัญญา
เช่า คํานิยามของอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ามีการแก้ ไขเพื่อให้ ชัดเจนว่าเป็ นอัตราคิดลด
ซึ่งทําให้ มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นตํ่าที่จ่ายและมูลค่าคงเหลือที่มิได้ มกี ารประกันเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่าบวกด้ วยต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่า
วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า และวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
มาตรฐานการบัญชีให้ ความแตกต่างระหว่าง วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า (เมื่อมีการจัดประเภท
สัญญาเช่า) และวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล (เมื่อมีการรับรู้)

3

8

9

10

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้ และเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
คําจํากัดความเหล่านี้ง่ายขึ้นและมีการอธิบายให้ เห็นชัดเจนขึ้นเพื่อสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เ กี่ย วกับ ต้ น ทุ น ทางตรงเริ่ ม แรกตามที่อ้ า งอิง ถึ ง ในบทนํา ย่ อ หน้ า 10-12
และการ
เปลี่ยนแปลงในคําจํากัดความของอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาที่อ้างอิงถึงในบทนําย่อหน้ า 6
การจัดประเภทสัญญาเช่า
เมื่อมีการจัดประเภทสัญญาเช่ าที่ดินและอาคาร โดยปกติกิจการพิจารณาองค์ประกอบของที่ดิน
และอาคารแยกจากกัน จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายมีการจัดสรรระหว่างองค์ประกอบของที่ดินและ
อาคารตามสัด ส่ ว นของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของส่ ว นได้ เ สีย ในสัญ ญาเช่ า ส่ ว นของที่ดิ น และอาคาร
องค์ ป ระกอบส่ ว นของที่ดิ น โดยปกติ จั ด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน ยกเว้ น มี ก ารโอน
กรรมสิทธิ์ไปให้ ผ้ ูเช่ าเมื่อสิ้นสุดสัญญา องค์ประกอบส่วนของอาคารจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้ เงื่อนไขตามที่กาํ หนดในมาตรฐานฉบับนี้
ต้นทุนทางตรงเมือ่ เริม่ แรก
ผู้ให้ เช่ารวมต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกในการเจรจาสัญญาเช่าในการวัดค่าของลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การปฎิบัติเช่ น นี้ ไม่ นํา มาใช้ กับ ผู้ ผลิ ตหรื อตัวแทนจํา หน่ ายซึ่งเป็ นผู้ ใ ห้ เช่ า ผู้ ผ ลิต หรื อตัวแทน
จําหน่ายซึ่งเป็ นผู้ให้ เช่ารับรู้ต้นทุนลักษณะดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อรับรู้กาํ ไรจากการขาย

11

ต้ นทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้ให้ เช่าในการเจรจาสัญญาเช่าดําเนินงานนํามาบวกเพิ่ม
ในมูลค่าของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่า และรับรู้ตลอดอายุของของสัญญาเช่าเช่นเดียวกับรายได้ ค่าเช่า

12

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้ นาํ ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่ามาบันทึกเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

13

การปฎิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ตามที่ระบุในย่ อหน้ า 68 กิจการซึ่งเคยปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2552) ต้ องนําการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้มาปฎิบัติใช้ โดยวิธีปรั บ
ย้ อ นหลั ง สํา หรั บ สัญ ญาเช่ า ทุ ก รายการ หรื อ หากเมื่ อ กิจ การนํา มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 17
(ปรับปรุง 2552) มาใช้ แต่มิได้ มีการปฎิบัติใช้ โดยวิธีปรับย้ อนหลัง ให้ นาํ การปรับปรุงแก้ ไขมา
ปฎิบัติใช้ โดยวิธปี รับย้ อนหลังสําหรับสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นหลังจากมีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่
17 (ปรับปรุง 2552) มาปฎิบัติใช้

4

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1-70 และภาคผนวก ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคํานึ งถึงข้ อกําหนดของแม่ บทการบัญชี ในกรณีท่ีไม่ ได้ ใ ห้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สัญญาเช่า
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เหมาะสมทั้ง ทางด้ า นผู้ เช่ า และผู้ ใ ห้ เช่ า เพื่ อ นํา ไปปฏิบั ติ กับ สัญ ญาเช่ า การเงิ น และสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเว้นรายการ
ต่อไปนี้
1) สัญ ญาเช่ า เพื่ อ การสํ า รวจหรื อ การใช้ท รัพ ยากรแร่ นํ้ ามัน ก๊า ซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรอื่นทีค่ ล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้
2) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิ ของรายการประเภทฟิ ล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดีทศั น์ ละคร
บทประพันธ์ สิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้กบั การวัดมูลค่าของรายการต่อไปนี้
1) อสังหาริ มทรัพย์ที่ ผู เ้ ช่ าถื อครองอยู่ และบันทึ กเป็ นอสังหาริ ม ทรัพย์เ พื่อการลงทุ น
(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน)
2) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนที่ผูใ้ ห้เช่ าบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน (มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน)
3) สินทรัพย์ชีวภาพที่ผูเ้ ช่าถือครองภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))
4) สิ น ทรัพย์ชี ว ภาพที่ผู ใ้ ห้เ ช่ า บันทึ ก เป็ นสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิน งาน (มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั ข้ อตกลงที่มีการโอนสิทธิการใช้ สนิ ทรัพย์ แม้ ว่าผู้ให้ เช่ายังคง
ให้ บริการส่วนใหญ่ในการดําเนินงานหรือซ่อมบํารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไม่ ต้องนํามาถือปฏิบัติกับข้ อตกลงในการให้ บริการที่ไม่ ได้ โอนสิทธิการใช้ สินทรั พย์จาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

5

คํานิยาม
4.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเช่า

หมายถึง

สัญญาหรือข้อตกลงที่ผูใ้ ห้เช่ าให้สิทธิแก่ผูเ้ ช่าในการใช้
สินทรัพย์สําหรับช่วงเวลาที่ตกลงกันเพือ่ แลกเปลีย่ นกับ
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รบั ชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด

สัญญาเช่าการเงิน

หมายถึง

สัญญาเช่าทีท่ ําให้เกิดการโอนความเสีย่ ง
และผลตอบแทนทั้ง หมดหรื อ เกื อ บทั้ง หมดที่ ผู เ้ ป็ น
เจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ให้แก่ผูเ้ ช่า ไม่ว่าในที่สุด
การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้ นหรือไม่

สัญญาเช่าดําเนินงาน

หมายถึง

สั ญ ญาเช่ า ที่ บ อกเลิ ก หมายถึง
ไม่ได้

สัญญาเช่าทีม่ ิใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าที่จะบอกเลิกได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) เมื่อเกิดเหตุ การณ์บางอย่างซึ่ งโอกาสที่จะเกิ ดขึ้ น
น้อยมาก
2) เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
3) เมื่อ ผู เ้ ช่ า ทํ า สัญ ญาเช่ า ใหม่ ก บั ผู ใ้ ห้เ ช่ า รายเดิ ม
เพื่อ เช่ า สิ น ทรัพ ย์เ ดิ ม หรื อ สิ น ทรัพ ย์ที่ เ ที ย บเท่ า
ของเดิม
4) เมือ่ ผูเ้ ช่าต้องจ่ ายเงินเพิม่ โดยที่ ณ วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่ าเป็ นที่เชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผลว่ า
สัญญาเช่าจะดําเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง

วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หมายถึง

วันที่ทําสัญญาเช่ า หรื อวันที่คู่สญ
ั ญาได้ก่อให้เกิดผล
ผูกพันตามเงื่อนไขหลักของสัญญาเช่า แล้วแต่วนั ใด
จะเกิดขึ้ นก่อน ซึ่ง ณ วันนี้
1) สั ญ ญาเช่ าจะถู กจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า
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ดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน
2) ในกรณีของสัญญาเช่ าการเงิน กิจการต้องกําหนด
จํ านวนเงินทีจ่ ะต้องรับรู ้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล

วั น ที่ สั ญ ญ า เ ช่ า เ ริ่ ม หมายถึง
มีผล

วันที่ผูเ้ ช่ าสามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่ าในสินทรัพย์ที่
เช่ า ซึ่ ง คื อ วัน รับ รู ้ร ายการเริ่ ม แรกตามสัญ ญาเช่ า
( กล่าวคือ การรับรู ส้ ินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ หรือ
ค่าใช้จ่าย อันเป็ นผลมาจากสัญญาเช่า)

อายุสัญญาเช่า

หมายถึง

ระยะเวลาเช่ า สิ น ทรัพ ย์ที่ ผู เ้ ช่ า ทํ า สัญ ญาที่ บ อกเลิ ก
ไม่ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาที่ผูเ้ ช่ามีสิทธิที่จะเลือก
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสินทรัพย์น้ นั ออกไปอีก ไม่ว่าจะมีการ
จ่ ายเงินเพิ่มอี กหรื อไม่ หาก ณ วันเริ่มต้นของสัญญา
เช่ า สามารถเชื่ อ ได้อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า ผู ้เ ช่ า จะ
เลือกใช้สิทธิเพือ่ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

จํ า น ว น เ งิ น ขั้ น ตํ่ า ที่ หมายถึง
ต้องจ่าย

จํ านวนเงินทีผ่ ูเ้ ช่าต้องจ่ ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยไม่
รวมค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้ น ต้นทุนการให้บริการ และภาษี
ที่ผูใ้ ห้เช่ าจ่ ายและเรียกคืนได้จากผูใ้ ห้เช่ า แต่ รวม
รายการต่อไปนี้
1) ทางด้า นผู เ้ ช่ า – จํ า นวนเงิน ใดๆที่ผู เ้ ช่ า หรื อ
บุ ค คลที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ช่าประกันว่าต้องจ่ ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่าตามทีป่ ระกัน หรือ
2) ทางด้านผูใ้ ห้เช่า – มูลค่าคงเหลือทีไ่ ด้รบั ประกัน
จาก
2.1) ผูเ้ ช่า หรือ
2.2) บุคคลที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ช่า หรือ
2.3) บุคคลที่สามทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้เช่าและมี
ฐานะการเงินทีส่ ามารถให้การประกันแก่ผูใ้ ห้เช่าได้
อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่ า ถ้าผูเ้ ช่ ามี
สิทธิทีจ่ ะเลือกซื้ อสินทรัพย์ดว้ ยราคาที่คาดว่าจะตํา่ กว่า
มู ลค่ ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ ณ วันที่สามารถ
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ใช้สิทธิเลือกดังกล่าวและเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนจํี้ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ ง
จ่ ายประกอบด้วยจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตลอดอายุ
ของสัญญาเช่าจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สิทธิเลือกซื้ อและ
จํ านวนเงิ นที่ต อ้ งจ่ ายเมื่อใช้สิทธิ เลือกซื้ อสินทรัพย์ที่
เช่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ หมายถึง
เชิงเศรษฐกิจ

จํ านวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
หรือจ่ ายชําระหนี้ กันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย น และสามารถต่ อ รอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไ่ ม่มีความ
เกีย่ วข้องกัน

ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ ค าดว่ า สิ น ทรัพ ย์จ ะให้ป ระโยชน์เ ชิ ง
เศรษฐกิจกับผูใ้ ช้รายเดียวหรือหลายราย
2) จํ านวนผลผลิตหรื อจํ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่
คล้ายคลึงกันซึ่ งผูใ้ ช้รายเดียวหรือหลายรายคาด
ว่าจะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

ระยะเวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่สญ
ั ญา
เช่ าเริ่มมีผล ซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้รบั ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย์ โดยไม่คํานึงถึงอายุสญ
ั ญาเช่า

มูลค่ าคงเหลือที่ไ ด้รับ หมายถึง
การประกัน

1) ทางด้านผูเ้ ช่า-ส่วนของมู ลค่าคงเหลือที่ผูเ้ ช่าหรือ
บุคคลที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ช่ารับประกันที่จะจ่ ายให้แก่
ผูใ้ ห้เช่า (จํ านวนทีร่ บั ประกันคือ จํ านวนเงินสูงสุดที่
จะต้องจ่ ายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม) และ
2) ทางด้านผู ใ้ ห้เช่ า-ส่ วนของมู ลค่ าคงเหลือที่ผูเ้ ช่ า
หรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะจ่ ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า
บุคคลทีส่ ามทีร่ บั ประกันนี้ ต้องไม่เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้
เช่ าและบุ คคลดังกล่ าวต้องมีความสามารถทาง
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การเงินทีจ่ ะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันทีร่ บั ประกันไว้

มูล ค่ า คงเหลือ ที่ไ ม่ ไ ด้ หมายถึง
รับการประกัน

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่า ซี่งผูใ้ ห้เช่า
อาจไม่ ไ ด้ร ับ คื น หรื อ ส่ ว นของมู ล ค่ า คงเหลื อ ของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ ใ ห้เ ช่ า ซึ่ ง ได้ร ับ การประกัน จากบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้เช่าเท่านั้น

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก

หมายถึง

ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกิดขึ้ นโดยตรงจากการต่ อรองและ
การทําสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงต้นทุนใน
ส่วนของผูใ้ ห้เช่าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจํ าหน่าย

เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต้น ตาม หมายถึง
สัญญาเช่า

ผลรวมของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายให้กบั ผู ใ้ ห้เช่ า
ตามสัญญาเช่าการเงินกับมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รบั การ
ประกันให้กบั ผูใ้ ห้เช่า

เงิ นลงทุ นสุ ท ธิ ต า ม หมายถึง
สัญญาเช่า

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย
ตามนัยของสัญญาเช่า

รายได้ท างการเงิ น รอ หมายถึง
การรับรู้

ผลต่ างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ากับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

อั ตราดอกเบี้ ยตามนัย หมายถึง
ของสัญญาเช่า

อัต ราคิ ด ลด ณ วัน เริ่ ม ต้น สัญ ญาเช่ า ที่ทํ า ให้ผ ลรวม
ของมูลค่าปั จจุบนั ของ
1) จํ านวนเงินขั้นตํา่ ทีต่ อ้ งจ่ ายและ
2) มู ล ค่ า คงเหลื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ การประกัน มี จํ า นวน
เท่ากับผลรวมของ
2.1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่าและ
2.2) ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกของผูใ้ ห้เช่า

อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ มื หมายถึง
ส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า

อัต ราดอกเบี้ ยที่ ผู เ้ ช่ า จะต้อ งจ่ า ยตามสัญ ญาเช่ า ที่
คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถกําหนดอัตรานั้นได้ให้
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ใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่ผูเ้ ช่ าจะต้องจ่ าย ณ วันเริ่มต้นของ
สัญ ญาเช่ า ในการกู ย้ ื ม เงิ น ที่ มี ร ะยะเวลาและการคํ้ า
ประกัน คล้า ยคลึ ง กับ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาเช่ า เพื่อ ซื้ อ
สินทรัพย์น้นั

ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น

หมายถึง

ส่ วนของจํ านวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าซึ่ งไม่ได้
กําหนดไว้อย่างคงที่แต่ กําหนดให้ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยอื่นใน
อนาคตซึ่งเปลีย่ นแปลง นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลง
ตามระยะเวลาทีผ่ ่านไป (เช่น อัตราร้อยละของยอดขาย
ปริ มาณการใช้ในอนาคต ดัชนีราคาในอนาคต หรื อ
อัตราดอกเบี้ ยตลาดในอนาคต)

5.

ในช่วงระยะเวลานับจากวันเริ่มต้ นทําสัญญาเช่าถึงวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล สัญญาเช่าหรือข้ อผูกพัน
ตามสัญญาเช่ าอาจมีข้อกําหนดให้ มีการปรับปรุงจํานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าได้ เช่ น ใน
กรณีของการเปลี่ยนแปลงต้ นทุนการก่อสร้ างหรือต้ นทุนการได้ มาของสินทรัพย์ท่เี ช่า การปรับราคาตาม
ระดับดัชนีราคาที่เปลี่ยนไป หรือต้ นทุนทางการเงินของผู้ให้ เช่ าที่เปลี่ยนไป ในกรณีเช่ นนี้ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ จาํ นวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าเกิดขึ้น ณ วันเริ่มต้ นทําสัญญาเช่า

6.

สัญญาเช่าตามคํานิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ผี ้ ูเช่ามีสทิ ธิท่จี ะได้ รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท่ี
เช่าเมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวในบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าซื้อ

การจํ าแนกประเภทของสัญญาเช่า
7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการจัดประเภทสัญญาเช่ าโดยพิจารณาถึงขอบเขตของ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่าว่าตกอยู่กบั ผู้เช่าหรือผู้ให้ เช่า
ความเสี่ยงดั งกล่ าวรวมถึงโอกาสที่จ ะเกิด ความสูญ เสีย จากกํา ลั ง การผลิ ต ที่ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ หรื อ จาก
วิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการดําเนินงานจะมีกาํ ไรตลอดอายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น
หรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ

8.

กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ไปให้แก่ ผูเ้ ช่ า
และต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยง
หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทีผ่ ูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ไปให้แก่ผูเ้ ช่า
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9.

เนื่องจากรายการบัญชีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้ เช่าเป็ นไปตามข้ อตกลงร่วมในสัญญาเช่ า จึงเป็ นการ
เหมาะสมที่จะยึดถือคํานิยามอย่ างเดียวกันมาใช้ อย่างสมํ่าเสมอ แต่ ในบางครั้งการนําคํานิยามต่ างๆ
มาใช้ กับสถานการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายที่แตกต่างกัน อาจทําให้ ผ้ ูเช่ าและผู้ให้ เช่าจัดประเภท
สัญญาเช่าแตกต่างกันแม้ ว่าจะเป็ นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่ น กรณีท่ผี ้ ูให้ เช่ าได้ รับประโยชน์จาก
มูลค่าคงเหลือที่ได้ รับการประกันจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่า

10.

ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน กิจการต้ องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา1 ตามปกติกจิ การต้ องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ น
สัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นทําให้ เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งสถานการณ์
10.1. สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า
10.2. ผู้เช่ ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกซื้อเกิดขึ้น
โดยราคาตามสิทธิเลือกซื้อนั้นมีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มากเพียงพอที่จะทําให้
เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์
นั้น
10.3. ระยะเวลาของสัญ ญาเช่ า ครอบคลุ ม อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ส่ ว นใหญ่ ข อง
สินทรัพย์ แม้ ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
10.4. ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายมีจาํ นวนเท่ากับ
หรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า
10.5. สินทรั พย์ท่ีเช่ ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ้ ู เช่ าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้ สินทรั พย์น้ัน
โดยไม่จาํ เป็ นต้ องนําสินทรัพย์ดังกล่าวมาทําการดัดแปลงที่สาํ คัญ

11.

ข้ อบ่ งชี้ถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจทําให้ สามารถจัด
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้
11.1. หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้ เช่า
เนื่องจากการยกเลิกนั้น
11.2. ผู้เช่ าเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ ายุติธรรมของมูลค่ า
คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ ส่วนลดค่าเช่าแก่ผ้ ูเช่าเท่ากับส่วนใหญ่ของจํานวน
เงินที่ได้ รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ท่เี ช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)
11.3. ผู้เช่ าสามารถต่อสัญญาเช่ าครั้งที่สองด้ วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจาํ นวนตํ่ากว่าค่าเช่ าในตลาด
อย่างเป็ นนัยสําคัญ
ตัวอย่างและข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ า 10 และ 11 ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้ เป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ถ้ าเป็ นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้ เห็นว่ามิได้ มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่า สัญญาเช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า

12.

1

ดู การตีความมาตรฐานการบัญชี 27 เรื่ อง การประเมินเนื้ อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูป แบบของกฎหมายตามสัญญาเช่ า (เมื่อมี การ
ประกาศใช้ )
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ดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท่เี ช่าโดยมีการจ่าย
ค่ าตอบแทนซึ่งมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ า หรืออีกตัวอย่ างหนึ่งคือ มีการจ่ ายค่ าเช่ า
ที่ไม่ กาํ หนดแน่ นอน (ค่ าเช่ าที่อาจเกิดขึ้น) อันเป็ นผลให้ ผ้ ู เช่ ามิได้ รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ท่เี ช่า
13.

การจัดประเภทสัญญาเช่าต้ องทํา ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและ
ผู้ให้ เช่า ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า (ที่ไม่ใช่การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า) ในลักษณะที่
ทําให้ การจัดประเภทสัญญาเช่ าแตกต่ างไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในย่อหน้ า 7 ถึง 12 และหาก
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่ า ข้ อตกลงที่มีการแก้ ไขถือ
เป็ นข้ อตกลงใหม่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของอายุ การให้ ป ระโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิจหรื อ มู ลค่ า คงเหลื อ ของ
สินทรัพย์ท่เี ช่า) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ทาํ ให้ ต้อง
มีการจัดประเภทสัญญาเช่าใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี

14.

ย่อหน้ านี้ยกเลิก

15.

ย่อหน้ านี้ยกเลิก

15 ก ในกรณีท่สี ญ
ั ญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร กิจการประเมินการจัดประเภทของรายการเป็ น
สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงานแต่ละรายการแยกจากกันตามที่กาํ หนดในย่อหน้ า 7 ถึง 13
ในการพิจารณาว่าส่วนของที่ดินเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดําเนินงานข้ อพิจารณาที่สาํ คัญคือ
โดยปกติท่ดี ินมีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จาํ กัด

16.

ในกรณีท่จี าํ เป็ นต้ องจัดประเภทและการบันทึกบัญชีสาํ หรับการเช่าที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้น
ตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้ อนที่จ่ายให้ ณ วันเริ่มต้ น) จะปั นส่วน
ให้ กบั ที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ
วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่ า ถ้ าจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ ายไม่ สามารถนํามาปั นส่วนตามวิธีสัดส่วน
ดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ สัญญาเช่าทั้งหมดนั้นต้ องถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เว้ นแต่จะเป็ นที่แน่
ชัดว่าส่วนของที่ดินและอาคารเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่าทั้งหมดให้ ถือเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน

17.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจํานวนเงินที่เป็ นส่วนของที่ดินที่ต้องรับรู้ตามย่อหน้ า 20 มี
จํานวนไม่เป็ นสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็ นสินทรัพย์หน่วยเดียวกันและจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหรือสัญญาเช่ าดําเนินงานตามย่ อหน้ า 7 ถึง 13 ในกรณีเช่ นนี้ อายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเป็ นอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ทั้งหมดที่เช่า
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18.

ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่ าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้ าส่วนได้ เสียของผู้เช่ าในที่ดินและอาคารได้ มี
การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบันทึกด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรมตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็
ตามผู้เช่าต้ องแสดงรายละเอียดการคํานวณในการประเมินเมื่อการจัดประเภทสัญญาเช่าที่เป็ นส่วน
ขององค์ประกอบหนึ่งหรือทั้งสององค์ประกอบมีความไม่แน่นอน

19.

ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน มีความเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ูเช่ าจะจัดประเภทส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาเช่ า
ดําเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณีเช่ นนี้ ส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์น้ันจะ
บั น ทึก เสมื อ นหนึ่ ง เป็ นสัญ ญาเช่ า การเงิ น และให้ ใ ช้ วิ ธีมูล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในการรั บ รู้ร ายการตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู้เช่ายังคงต้ องบันทึกสัญญาเช่ าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่า
การเงินได้ ต่อไปแม้ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้เช่ าในอสังหาริมทรัพย์
เปลี่ยนไป จนเป็ นเหตุให้ ไม่ สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
19.1. ผู้ เช่ า ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ในเวลาต่ อ มาได้ เปลี่ ย นแปลงเป็ นการใช้
อสังหาริมทรัพย์น้ันด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงการใช้ งาน
เป็ นเสมือนหนึ่งเป็ นราคาทุน หรือ
19.2. ผู้เช่าทําสัญญาเช่าช่วงซึ่งได้ มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจาก
อสังหาริมทรั พย์ให้ แก่บุคคลที่สามที่ไม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน สัญญาเช่ าช่ วงดังกล่ าวผู้เช่ าจะ
บันทึกเป็ นสัญญาเช่ าการเงินที่มีต่อบุคคลที่สาม แม้ สัญญานั้ นบุคคลที่สามอาจบันทึกเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงานก็ตาม

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
20.

ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่ าต้องรับรู ส้ ญ
ั ญาเช่ าการเงินเป็ นสินทรัพย์และหนี้ สินใน
งบแสดงฐานะการเงินของผูเ้ ช่าด้วยจํ านวนเงินเท่ากับมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
มู ลค่าปั จจุ บนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายแล้วแต่ จํานวนใดจะตํา่ กว่า ซึ่งพิจารณา ณ วัน
เริม่ ต้นของสัญญาเช่า อัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย
คือ อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถกําหนดได้ในทางปฏิบตั ิ หากในทางปฏิบตั ิไม่
สามารถกําหนดได้ ให้ใช้อตั ราดอกเบี้ ยเงินกู ย้ ืมส่ วนเพิ่มของผู เ้ ช่ าเป็ นอัตราคิ ดลด ต้นทุ น
ทางตรงเริม่ แรกของผูเ้ ช่าต้องรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์ทีร่ บั รู ้
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21.

รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีต้องบันทึกและนําเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความ
เป็ นจริงทางการเงินไม่ใช่ ตามรูปแบบของกฎหมาย แม้ ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้ อตกลงใน
สัญญาเช่าจะกําหนดให้ ผ้ ูเช่ าไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท่เี ช่ าตามกฎหมาย แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว
เนื้อหาเชิ งเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริ งทางการเงินของสัญญาเช่ าการเงินคือ ผู้ เช่ าได้ รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี ช่ าตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของสินทรัพย์น้ันโดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพั นที่ต้องจ่ ายเพื่อการได้ สิทธิดังกล่ าวด้ วยจํานวน
ที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง

22.

หากในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่ าไม่ ได้ สะท้ อนถึงรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่ าการเงิน
ข้ างต้ น ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการจะตํ่ากว่าที่ควรเป็ น ซึ่งทําให้ อตั ราส่วน
ทางการเงินบิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล จึงเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูเช่าจะรับรู้รายการ
เกี่ยวกับสัญญาเช่ าการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินที่จะต้ องจ่ายในอนาคต
ด้ วยจํานวนเดียวกัน และต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าให้ รับรู้เป็ นต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี ช่า

23.

เป็ นการไม่สมควรที่ในงบการเงินจะแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินหักด้ วยหนี้สนิ ตามสัญญา
เช่ าการเงิ น หากในงบแสดงฐานะการเงิ นของผู้ เช่ าต้ องแยกแสดงหนี้ สิ นเป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวี ยน
และไม่หมุนเวียน ผู้เช่าต้ องแยกแสดงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
ในลักษณะเดียวกัน

24.

ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและการทํา
ั ญาเช่าการเงินต้ อง
สัญญาเช่า ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าเพื่อให้ ได้ สญ
รวมเป็ นส่วนหนึ่งของจํานวนที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านั้น

25.

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
จํ านวนเงินขั้นตํ า่ ที่ตอ้ งจ่ ายต้องนํามาแยกเป็ นค่ าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะนําไปลด
หนี้ สินที่ยงั ไม่ได้ชําระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปั นส่วนให้กบั งวดต่ างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เพือ่ ทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีส่ ําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด
สําหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ

26.

ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ วิธีประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปั นส่วนค่ าใช้ จ่าย
ั ญาเช่าเพื่อความสะดวกในการคํานวณ
ทางการเงินให้ กบั งวดต่างๆตลอดอายุสญ

27.

สัญญาเช่ าการเงินทําให้เกิดค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพต้อง
สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่กิจการเป็ นเจ้าของ และค่า
เสื ่อ มราคาที ่ร บั รู ต้ อ้ งคํ า นวณตามเกณฑ์ที ่ร ะบุไ ว้ใ นมาตรฐานการบ ญ
ั ชี ฉบ บั ที ่ 16
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(ปรับ ปรุง 2552) เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 38
(ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่า
จะเป็ นเจ้าของสินทรัพย์เมือ่ อายุสญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุดลง ผูเ้ ช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ให้หมดภายในอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
28.

ผู้เช่าต้ องปั นส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ท่เี ช่าให้ กบั งวดบัญชีแต่ละงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดว่าจะใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน การปันส่วนต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสอดคล้ องกับนโยบาย
การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ เ สื่ อ มสภาพที่ผ้ ู เ ช่ า เป็ นเจ้ า ของ หากมี ค วามแน่ น อน
อย่างสมเหตุสมผลที่สนิ ทรัพย์น้ันจะเป็ นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์
จะใช้ งานได้ จะเท่ากับอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็ นของผู้เช่ า
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้ หมดภายในระยะเวลาของสัญญา
เช่าหรือภายในอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

29.

ในแต่ละงวดบัญชี ผลรวมของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กบั ค่าใช้ จ่ายทางการเงินมักจะไม่เท่ากับจํานวนเงิน
ที่ได้ จ่ายตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับงวด ดังนั้น จึงไม่เป็ นการสมควรที่ผ้ ูเช่าจะรับรู้จาํ นวนเงินที่
ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้ จ่าย ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องมักมีจาํ นวนไม่เท่ากัน
ภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล

30.

ในการกําหนดว่าสินทรัพย์ท่เี ช่ าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์

31.

การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากที่ผูเ้ ช่าต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลสํ าหรับเครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้)
ผูเ้ ช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
31.1 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
31.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงานระหว่างจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ ง
จ่ ายทั้งสิ้ นกับมูลค่าปั จจุบนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายทั้งสิ้ น นอกจากนั้น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน กิจการต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายทั้งสิ้ นและมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ทีต่ อ้ งจ่ ายทั้งสิ้ นสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
31.2.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
31.2.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
31.2.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
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31.3 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวด
31.4 จํ านวนเงินขั้นตํา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากการให้เช่ าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน
31.5 คําอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีสาระสําคัญของผูเ้ ช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้
จํ ากัดอยู่เพียงรายการต่อไปนี้
31.5.1 เกณฑ์ในการกําหนดจํ านวนทีต่ อ้ งจ่ ายสําหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
31.5.2 เงื่ อ นไขของการต่ อ อายุ ส ัญ ญาเช่ า หรื อ เงื่ อ นไขของสิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อและ
ข้อกําหนดให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา
31.5.3 ข้อจํ ากัดที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจํ ากัดเกีย่ วกับเงินปั นผล การก่อ
หนี้ เพิม่ เติม และการทําสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม
32.

นอกจากนี้ ผู้ เช่ า ที่มีสิน ทรั พย์ภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่ น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุง 2555)เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 25555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
สัญญาเช่าดําเนินงาน

33.

ผูเ้ ช่าต้องรับรูจ้ ํ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่ า นอกจากว่ าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็ นระบบซึ่ งสะท้อนถึงระยะเวลา2ที่ผูเ้ ช่ าได้รบั
ประโยชน์ได้ดีกว่า2

34.

จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้ นทุนในการให้ บริการ เช่ น ค่าประกันภัย
และค่าบํารุงรักษา) ต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ ืนที่เป็ นระบบซึ่ง
สะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์ แม้ ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์น้ัน

35.

2

การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากทีผ่ ูเ้ ช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผูเ้ ช่ า
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน
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35.1 จํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่ าดําเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้สําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
35.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
35.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
35.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
35.2 จํ านวนเงินขั้นตํา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน
35.3 จํ านวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าและตามสัญญาเช่ าช่ วงที่รบั รู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ
งวด ซึ่งแยกแสดงจํ านวนเงินขั้นตํา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น และค่าเช่าช่วง
35.4 คําอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงสําคัญ ที่ผูเ้ ช่าต้องปฏิ บตั ิตามสัญญาเช่า ซึ่ งรวมถึง
รายการต่อไปนี้
35.4.1 เกณฑ์ในการกําหนดจํ านวนทีต่ อ้ งจ่ ายสําหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
35.4.2 เงื่อนไขของการต่ออายุสญ
ั ญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้ อและข้อกําหนด
ให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา
35.4.3 ข้อจํ ากัดที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจํ ากัดเกีย่ วกับเงินปั นผล การก่อหนี้
เพิม่ เติม และการทําสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
36.

ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงินเป็ นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ด้วยจํ านวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

37.

ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน ผู้ให้ เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูเช่า ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่า คือ สินทรัพย์ท่จี ะทําให้ ผ้ ูให้ เช่า
ได้ รับเงินต้ นพร้ อมกับรายได้ ทางการเงินเพื่อชดเชยและตอบแทนผู้ให้ เช่ าสําหรับการลงทุนและ
บริการที่ให้

38.

ผู้ให้ เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่ านายหน้ า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้ จ่าย
ภายในซึ่งรวมต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงจากการต่ อรองและการจัดทําสัญญาเช่า ต้ นทุน
ดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนทั่วไป เช่ น ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายขายและการตลาด สําหรับสัญญาเช่า
การเงินนอกเหนื อจากสัญญาเช่ าของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิต หรื อผู้ แทนจําหน่ าย ต้ นทุนทางตรง
เริ่มแรกจะรวมคํานวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็ นส่วนหักจากกําไรในช่วงอายุ
ของสัญญาเช่ า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่กาํ หนดขึ้นโดยได้ คาํ นึงถึงต้ นทุน
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ทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่ า ดังนั้น จึงไม่มีความจําเป็ นต้ องรวมยอด
ดังกล่าวแยกต่างหาก ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายไม่รวมอยู่
ในคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และไม่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
จึงต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาํ ไรจากการขายในวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล

39.

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
การรับรูร้ ายได้ทางการเงินต้องขึ้ นอยู่กบั รูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละ
งวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใ้ ห้เช่า

40.

ผู้ให้ เช่ าต้ องปั นส่ วนรายได้ ทางการเงินตลอดอายุ สัญญาเช่ าด้ วยเกณฑ์ท่ีเป็ นระบบและสมเหตุ
สมผล การปั นส่ วนรายได้ ต้องขึ้นอยู่ กับรูปแบบที่สะท้ อนให้ เห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ ละงวด
ของเงินลงทุนสุทธิของผู้ ให้ เช่ า จํานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ าที่เกี่ยวข้ องกับงวดบัญชี (ซึ่งไม่ รวม
ต้ นทุนในการให้ บริการ) ต้ องนํามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้ นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงินเพื่อลดเงินต้ น
และรายได้ ทางการเงินรอการรับรู้

41.

ผู้ให้ เช่าต้ องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันที่ใช้ ในการคํานวณเงินลงทุน
ขั้นต้ นตามสัญญาเช่าอย่างสมํ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกันมีจาํ นวน
ลดลง ผู้ให้ เช่ าต้ องทบทวนการปั นส่วนรายได้ ตลอดอายุสัญญาเช่ า และต้ องรับรู้การลดลงของจํานวน
ที่ต้งั ค้ างรับไว้ ทนั ที

41ก

สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย (หรือได้ รวมอยู่ในกลุ่ม
ของสินทรัพย์ท่เี ลิกใช้ และจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย) ต้ องบันทึกบัญชีตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ
ไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อสินทรัพย์น้ันเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าว

42.

ผูใ้ ห้เช่าที่เป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจํ าหน่ายต้องรับรูก้ ําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
หากอัตราดอกเบี้ ยที่ใช้เป็ นอัตราที่ตํา่ เกินจริง กําไรจากการขายต้องกําหนดขึ้ นโดยสมมติให้ใช้
อัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกต้องรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู ก้ ําไรจาก
การขาย

43.

ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายมักให้ ทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงินของ
สินทรัพย์ท่ที าํ โดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายทําให้ เกิดรายได้ สองประเภทดังต่อไปนี้
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43.1 กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เทียบเท่า กับ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ด ขาดของ
สิน ทรั พย์ท่ีใ ห้ เช่ า ด้ วยราคาขายปกติ ทั้งนี้ จะต้ องคํานึ งถึงส่วนลดปริ มาณหรื อส่ วนลด
การค้ าด้ วย และ
43.2 รายได้ ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
44.

ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ ายจะบันทึกรายได้ จากการขาย
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ผ้ ูเช่าต้ องจ่ายให้ ผ้ ูให้ เช่า
คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในท้ องตลาดแล้ วแต่ จาํ นวนใดจะตํ่ากว่ า และจะบันทึกต้ นทุนขายด้ วย
ต้ นทุนของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่ าหรือมูลค่ าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากต้ นทุนของสินทรัพย์
ที่ให้ เช่า) หักด้ วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้ รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้ จากการขาย
กับต้ นทุนขายถือเป็ นกําไรจากการขายซึ่งต้ องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีท่กี จิ การใช้ สาํ หรับการขาย
เสร็จเด็ดขาด

45.

เพื่อเป็ นการจู งใจลูกค้ า ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่ า
ความเป็ นจริงมากซึ่งทําให้ รายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจาํ นวนสูงเกินไป หากผู้ให้ เช่าเสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ เกินจริง กําไรจากการขายต้ องเป็ นจํานวนที่คาํ นวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยตลาด

46.

ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทําสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย
ต้ องรับรู้เป็ นค่ าใช้ จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล เนื่องจากต้ นทุนดังกล่ าวมักเกี่ยวข้ องกับกําไร
จากการขายของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

47.

การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากที่ผูใ้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่า
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
47.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่า
นอกจากนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน กิจการต้องเปิ ดเผยผลรวมของเงินลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญาเช่ าและมู ลค่ าปั จจุ บนั ของจํ านวนเงิ นขั้นตํ า่ ที่ลูก หนี้ ต้องจ่ ายตาม
สัญญาเช่าสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
47.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
47.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
47.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินกว่าห้าปี
47.2 รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้
47.3 มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การประกันซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผูใ้ ห้เช่า
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48.

47.4 ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของจํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าที่คาดว่า
จะเก็บไม่ได้
47.5 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สําหรับงวด
47.6 คําอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ ําคัญตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
การเปิ ดเผยเงินลงทุนขั้นต้ นหั กด้ วยรายได้ ทางการเงินรอการรับรู้จากสัญญาเช่ าใหม่ ท่ีเพิ่มขึ้น
ระหว่างงวดหลังจากหักด้ วยจํานวนเงินที่เกี่ยวข้ องของสัญญาเช่าที่ได้ ยกเลิกถือเป็ นเครื่องบ่งชี้การ
เติบโตที่มักเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
สัญญาเช่าดําเนินงาน

49.

ผูใ้ ห้เช่ าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่ าดําเนินงานในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ตามลักษณะของสินทรัพย์

50.

ั ญาเช่า เว้ น
ผูใ้ ห้เช่าต้องรับรูร้ ายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
แต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็ นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผูใ้ ห้เช่าได้รบั ประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ที่
ให้เช่าทีด่ ีกว่า3

51.

ผู้ให้ เช่ าต้ องรับรู้ต้นทุน (ซึ่งรวมถึงค่ าเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้ รับรายได้ ค่าเช่ าเป็ น
ค่ าใช้ จ่าย และรั บรู้รายได้ ค่าเช่ า (ไม่ รวมเงินรับจากการให้ บริการ เช่ น การประกันภัยและการ
บํา รุงรั ก ษา) ตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุ สัญญาเช่ า แม้ ว่า การรั บ เงิน จะไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเกณฑ์อ่นื ที่เป็ นระบบซึ่งสะท้ อนถึงระยะเวลาที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับประโยชน์ท่ลี ดลง
จากสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าที่ดีกว่า

52.

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใ้ ห้เช่าที่เกิดขึ้ นในการต่อรองหรือการทําสัญญาเช่าดําเนินงานจะรวม
เป็ นส่วนหนึง่ ของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรูร้ ายได้จากสัญญาเช่า

53.

ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่า
เสือ่ มราคาตามปกติของสินทรัพย์ทีค่ ล้ายคลึงของผูใ้ ห้เช่า และค่าเสือ่ มราคาต้องคํานวณตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

54.

ในการพิจารณาว่ าสินทรัพย์ท่ีเช่ าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์

3

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน
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55.

56.

57.

ผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายเมื่อได้ มีการทําสัญญาเช่ าดําเนินงานต้ องไม่รับรู้เป็ นกําไร
จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเช่นนั้นไม่ถอื ว่าเป็ นการขาย
การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากที่ผูใ้ ห้เช่ าต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่ า
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
56.1 จํ านวนเงินขั้นตํา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่ าดําเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้โดยแสดงจํ านวนรวมสําหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
56.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
56.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
56.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
56.2 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สําหรับงวด
56.3 คําอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ ําคัญตามสัญญาเช่าสําหรับผูใ้ ห้เช่า
นอกจากนี้ ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ในส่ วนที่เกี่ยวกับจํานวนของสินทรั พย์ท่ีให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานซึ่ งผู้ ให้ เช่ าบั นทึกเป็ น
สินทรัพย์ เช่ น ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
41 เรื่อง เกษตรกรรม(เมื่อมีการประกาศใช้ )

การขายและเช่ากลับคืน
58.

การขายและเช่ า กลั บ คื น คื อการที่ผ้ ู ขายขายสิน ทรั พย์ แ ล้ วและผู้ ขายทํา สัญ ญาเช่ า สิน ทรั พย์ น้ั น
กลับคืนมา จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากได้ มี
การต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง

59.

หากรายการขายและเช่ ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่ าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รบั รู เ้ ป็ นรายได้ของผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่าโดยทันที แต่ ตอ้ ง
บันทึกรับรูเ้ ป็ นรายการรอตัดบัญชี และตัดจํ าหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

21

60.

หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวเป็ นวิธีท่ผี ้ ูให้ เช่าจัดหาเงินทุนให้ กบั
ผู้เช่าโดยใช้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน ด้ วยเหตุผลนี้จึงไม่เหมาะสมที่ถอื ว่าสิ่งตอบแทนจากการขาย
ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็ นรายได้ แต่ต้องบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็ นรายการรอการตัดบัญชี
และตัดจําหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

61.

ในกรณีทีก่ ารขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าดําเนินงาน หากราคาขายมีจํานวนเทียบเท่า
กับมู ลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ชดั ผูข้ ายต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือผลขาดทุนจากการขายทันที หาก
ราคาขายมีจํานวนตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม ผูข้ ายต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือผลขาดทุนจากการขายใน
งบกําไรขาดทุนทันที เว้นแต่ ผูข้ ายจะได้รบั ชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้ นโดยการจ่ ายค่ าเช่ าใน
อนาคตที่ตํา่ กว่าราคาตลาด ในกรณีนี้ผูข้ ายต้องบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็ นรายการรอการ
ตัดบัญชี และตัดจํ าหน่ายตามสัดส่ วนของจํ านวนค่ าเช่ าที่จ่ายในแต่ ละงวดตามระยะเวลาที่
ผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่าคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจํานวนสูงกว่ามู ลค่า
ยุติ ธรรม ผู ข้ ายต้องรับรู จ้ ํ านวนที่สู งกว่ ามู ลค่ ายุติ ธรรมเป็ นรายการรอการตัด บัญ ชี แ ละตัด
จํ าหน่ายตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทีเ่ ช่า

62.

หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงาน และจํานวนที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ า และราคา
ขายกําหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็ นรายการขายตามปกติท่กี จิ การสามารถรับรู้
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที

63.

สําหรับสัญญาเช่ าดําเนินงาน หากมู ลค่ ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ ากลับคืนตํา่ กว่ามู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมเป็ น
ผลขาดทุนทันที

64.

สําหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้ นแต่สนิ ทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่า
ซึ่งในกรณีดังกล่ าวกิจการต้ องปรับลดมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนตามข้ อกําหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์

65.

ผู้เช่าและผู้ให้ เช่ าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้ เช่า
ตามสัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อกําหนดที่มีสาระสําคัญ
ในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่ธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเช่ากลับคืน

66.

กิจการอาจเปิ ดเผยรายการขายและเช่ ากลับคืนแยกต่างหากเนื่องจากเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
67.

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

68.

กิจการซึ่งเคยถือปฎิบตั ิตามตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ( ปรับปรุง 2552) ต้องนํา
ส่ ว นที่ มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ขตามมาตรฐานฉบับ นี้ มาปฎิ บ ตั ิ ย อ้ นหลัง สํ า หรับ สัญ ญาเช่ า ทุ ก
รายการ หรือในกรณีที่นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) มาปฎิบตั ิใช้โดย
มิได้ปรับย้อนหลัง ให้ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้ สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่เกิดขึ้ น
ภายหลังจากการนํามาตรฐานฉบับปรับปรุง 2552 มาใช้
68ก กิจการต้องประเมินการจัดประเภทส่วนประกอบที่ดินของสัญญาเช่าซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่
นําการแก้ไขตามที่กล่าวในย่อหน้า 69 ก มาปฏิบตั ิโดยใช้ขอ้ มู ลที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นของ
สัญญา กิจการต้องรับรูส้ ญ
ั ญาเช่าที่มีการจัดประเภทใหม่เป็ นสัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้วิธี
ปรับย้อนหลังตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายบัญชี การ
เปลีย่ นแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาด อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้ มู ลที่จําเป็ นในการ
ปรับปรุงย้อนหลังให้ปฏิบตั ิดงั นี้
68ก.1 นําข้อกําหนดการปรับปรุงมาปฏิ บตั ิ สําหรับสัญญาเช่ าดังกล่าวโดยใช้ขอ้ เท็จจริง
และสถานการณ์ทีม่ ีอยู่ ณ วันทีม่ ีการแก้ไข และ
68ก.2 รับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สินที่เกีย่ วข้องกับสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีการจัดประเภทใหม่เป็ น
สัญ ญาเช่ า การเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วัน นั้น ผลแตกต่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
เหล่านั้นให้รบั รูใ้ นกําไรสะสม

วันถือปฏิบตั ิ
69.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ให้ ถอื ปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1
มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

69ก ยกเลิกย่อหน้ า 14 และ 15 และเพิ่มเติมย่อหน้ า 15ก และย่อหน้ า 68ก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ปรั บปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการต้ องนําการแก้ ไขเหล่ านี้มาใช้ กับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ มาถือปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
70. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
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แนวทางปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง สัญญาเช่า
แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แต่ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17
ตัวอย่างรายการขายและเช่ากลับคืนทีก่ ่อให้เกิดสัญญาเช่าดําเนินงาน
การขายและเช่ ากลับคืนที่เป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงานจะทําให้ เกิดกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที
ซึ่งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะขึ้นอยู่ กับราคาขาย มู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์ และมู ลค่ าตามบัญชีของ
สินทรัพย์

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงวิธปี ฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ
ราคาขายเท่ากับมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชีน้อย มูลค่าตามบัญชีสงู กว่า
เท่ากับมูลค่ายุติธรรม กว่ามูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุตธิ รรม
(ย่อหน้ า 61)
(2)

(3)

(4)

กําไร

ไม่มีกาํ ไร

รับรู้กาํ ไรทันที

-

ขาดทุน

ไม่มีขาดทุน

-

รับรู้ขาดทุนทันที

ไม่มีกาํ ไร

รับรู้กาํ ไรทันที

ไม่มีกาํ ไร (ดูหมายเหตุ 1)

ขาดทุน (ซึ่งไม่ได้ รับการชดเชย รับรู้ขาดทุนทันที
จากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตตามสัญญาเช่าที่ต่าํ กว่า
ราคาตลาด)

รับรู้ขาดทุนทันที

(ดูหมายเหตุ 1)

ขาดทุน (ซึ่งได้ รับการชดเชย
จากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตตามสัญญาเช่าที่ต่าํ กว่า
ราคาตลาด)

รายการรอตัดบัญชี
และตัดจําหน่าย
ขาดทุน

(ดูหมายเหตุ 1)

(1)

ราคาขายตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
(ย่อหน้ า 61)
กําไร

รายการรอตัดบัญชี
และตัดจําหน่าย
ขาดทุน

24

ราคาขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
(ย่อหน้ า 61)
กําไร

ขาดทุน

รายการรอตัดบัญชี รายการรอตัดบัญชี
และตัดจําหน่ายกําไร และตัดจําหน่าย
กําไรส่วนเกิน
(ดูหมายเหตุ 3)
ไม่มีขาดทุน

ไม่มีขาดทุน

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหน่ายกําไร
(ดูหมายเหตุ 2)
(ดูหมายเหตุ 1)

หมายเหตุ 1

ส่วนดังกล่าวของตารางแสดงถึงสถานการณ์ท่อี ยู่ภายใต้ ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 63 ซึ่ง กําหนดให้ กจิ การ
ต้ องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมในกรณีของการขายและเช่ากลับคืน

หมายเหตุ 2

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาขายถือเป็ นผลกําไร ซึ่งมูลค่าตามบัญชีได้ ถูกปรับลดให้ เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 63

หมายเหตุ 3

กําไรส่วนเกิน (ส่วนของราคาขายเกินกว่ามูลค่ายุติธรรม) จะถือเป็ นรายการรอตัดบัญชีและตัดจําหน่าย
ตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ หากมูลค่ายุติธรรมมีส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี จะรับรู้ส่วนเกิน
นั้นทันที
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