เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๙/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖
เรื่อง สัญญาเช่า
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และปร ะกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง
สัญญาเช่า

คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRS 16: Leases (Bound volume 2019
Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถสรุปภาพรวม เหตุผลสําหรับการออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และลั กษณะที่สาํ คัญ ของหลั กการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้

ภาพรวม
1

2

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า กํา หนดหลั ก การสํา หรั บ
การรั บ รู้ รายการ การวั ด มู ล ค่ า การนํ า เสนอและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของสั ญ ญาเช่ า โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ เช่ า และผู้ ให้ เช่ า ได้ ให้ ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การตั ด สิ น ใจ
ในลั ก ษณะการนํ า เสนอรายการที่ เป็ นตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรม ข้ อ มู ล นี้ ให้ พื้ นฐานแก่ ผ้ ู ใช้
งบการเงิ น ในการประเมิ น ผลกระทบของสัญ ญาเช่ า ที่มี ต่ อ ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ น งาน
ทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ให้ ถอื ปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อน
วัน ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ หากกิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญ ญาที ท่ ํากับลูกค้า ณ วัน ที่หรือก่อนวัน ที่นํามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ แทน
(ก)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
(ข)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การ
ประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
(ค)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 15 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู ้ ช่า และ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
(ง)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าทีท่ าํ ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

เหตุผลสําหรับการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
4

5

6

7

8

การเช่ าเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญ ของหลายๆ กิจการ ซึ่งการเช่ าเป็ นวิธีในการให้ ได้ รับสิทธิในการ
เข้ าถึงสิน ทรัพ ย์ การจัด หาเงิน ทุ น และการลดฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงของความเป็ นเจ้ าของ
สิน ทรั พ ย์ ข องกิจ การ เนื่ อ งจากความแพร่ ห ลายของการเช่ า ดั งนั้ น จึ งมี ค วามสํา คั ญ ที่ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินมีภาพที่ครบถ้ วนและสามารถเข้ าใจได้ เกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการ
วิธกี ารบัญชีเดิมสําหรับสัญญาเช่ากําหนดให้ ผ้ ูเช่าและผู้ให้ เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่า
เงินทุนหรือสัญญาเช่าดําเนินงานและถือปฏิบัติสาํ หรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้อย่างแตกต่าง
กัน ซึ่งการถือปฏิบัติดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่ท่ไี ม่สามารถสนองความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน
ได้ เนื่องจากการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการการเช่าในทุกกรณี
โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูเช่ารับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
ด้ วยเหตุน้ ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (the International Accounting
Standards Board: IASB) และคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
สหรัฐอเมริกา (the Financial Accounting Standards Board: FASB) ได้ ริเริ่มโครงการร่ วมกัน
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ูเช่ารับรู้สนิ ทรัพย์และ
หนี้สนิ สําหรับสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า แนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ ีจะส่งผลให้
การนําเสนอสินทรัพย์และหนี้สินของผู้เช่ าเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมากขึ้น และรวมทั้งยังเพิ่ม
การเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งจะเพิ่มความโปร่งใสของสภาพเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่า
คณะกรรมการทั้งสองคณะตัดสินใจว่าผู้เช่ าต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับสัญญาเช่ าทุก
รายการ (ด้ วยข้ อยกเว้ นที่จาํ กัด) และคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ ให้ คํานิยามสัญ ญาเช่ าใน
แนวทางเดียวกัน คณะกรรมการมีข้อสรุปที่คล้ ายกันเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของหนี้สนิ จากสัญญาเช่า
และวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี สั ญ ญาเช่ า ที่ เ คยจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น นอกจากนี้
คณะกรรมการทั้งสองคณะยังได้ ตัด สิน ใจที่จะไม่ เปลี่ยนแปลงการบั ญ ชีสาํ หรับ ผู้ ให้ เช่ าเกือบ
ทั้งหมด
อย่ างไรก็ตาม คณะกรรมการมีข้อสรุปที่แตกต่ างกันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าที่ก่อนหน้ านี้ได้ เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน ในส่ วนการรั บ รู้ค่ าใช้ จ่ ายจากสัญ ญาเช่ าและการรายงาน
กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ า โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ตัดสินใจเลือกใช้ วิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู้เช่ า (single lessee accounting model) โดยผู้เช่ าบันทึก
สัญญาเช่าทุกรายการในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของสหรั ฐอเมริ ก าตั ด สิน ใจเลื อ กวิธีก ารบั ญ ชี สาํ หรั บ ผู้ เช่ า 2 แบบ โดยมี ก ารจั ด
ประเภทสั ญ ญาเช่ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ข้ อ กํา หนดเดิ ม ในหลั ก การบั ญ ชี ท่ีรั บ รองทั่ ว ไปของ
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9

สหรัฐอเมริกา (US GAAP) เพื่อจําแนกระหว่างสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าเงินทุน และ
มีการบันทึกสัญญาเช่าทั้งสองประเภทอย่างแตกต่างกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 16 เรื่อง สัญ ญาเช่ า ทําให้ แผนของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชีระหว่ างประเทศในการพั ฒ นาการรายงานทางการเงิน ในเรื่ องสัญ ญาเช่ า
สมบูรณ์

ลักษณะสําคัญ
การบัญชีสําหรับผูเ้ ช่า
10

11

12

13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า เริ่มใช้ วิธีการบัญชีเดียวสําหรับ
ผู้เช่ า (single lessee accounting model) และกําหนดให้ ผ้ ูเช่ ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับ
สัญ ญาเช่ าทุ กรายการที่มี ระยะเวลาในการเช่ ามากกว่ า 12 เดื อ น เว้ น แต่ สิน ทรั พ ย์อ้างอิงนั้ น
มีมูลค่าตํ่า โดยผู้เช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ท่แี สดงถึงสิทธิในการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่า
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ผู้เช่าวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ คล้ ายกับสินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เช่น ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์) และหนี้สินตามสัญญาเช่ าคล้ ายกับหนี้สินทางการเงินอื่น ดังนั้น ผู้เช่ารับรู้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และดอกเบี้ยจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และจัดประเภทการ
จ่ายหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเป็ นส่วนของเงินต้ นและส่วนของดอกเบี้ย และนําเสนอรายการดังกล่าว
ในงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่ าถูกวัดมูลค่ าเมื่อเริ่มแรกด้ วยเกณฑ์ของมูลค่ าปั จจุ บัน
การวัดมูลค่าประกอบด้ วยการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ ได้ (รวมถึงค่าเช่าที่แปรผัน
ตามเงินเฟ้ อ) และยังรวมถึงการจ่ายชําระที่จะจ่ายในช่วงเวลาใช้ สทิ ธิเลือกถ้ าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรือไม่ ใช้ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ าอย่างแน่ นอนด้ วยความ
สมเหตุสมผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้ รวมข้ อกําหนดในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําหรับผู้เช่า ผู้เช่าต้ องใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้ อมูลที่เปิ ดเผยเพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการให้ ข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานแก่ผ้ ูใช้ งบการเงินในการประเมินผลกระทบของ
สัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผู้เช่า
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่า

14

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า นําข้ อกําหนดเกือบทั้งหมดของ
การบัญชีสาํ หรับผู้ให้ เช่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า มาใช้
ดังนั้น ผู้ให้ เช่ ายังคงต้ องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงานหรือสัญญาเช่ าเงินทุน
และบันทึกสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนั้นอย่างแตกต่างกัน

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 89/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 16 เรื่อง สัญ ญาเช่ า ยังกําหนดให้ ผ้ ู ให้ เช่ าเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็ นการปรับปรุงข้ อมูลที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงของผู้ให้ เช่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ
**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ **
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง
สัญญาเช่า
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ข้อยกเว้นในการรับรูร้ ายการ
การระบุสญ
ั ญาเช่า

1
3
5
9

การแยกส่วนประกอบของสัญญา

12

อายุสญ
ั ญาเช่า
ผูเ้ ช่า

18
22

การรับรูร้ ายการ
การวัดมูลค่า
การนําเสนอรายการ
การเปิ ดเผยข้อมูล

22
22
47
51

ผูใ้ ห้เช่า

61

การจัดประเภทสัญญาเช่า
สัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าดําเนินงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล

61
67
81
89

รายการขายและเช่ากลับคืน

98

การประเมินว่าการโอนสินทรัพย์เป็ นการขายหรือไม่

99

ภาคผนวก
ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิและการเปลีย่ นแปลง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 103 และ
ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่ อหน้ าที่พิมพ์ ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ
สําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น
ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิด
สําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญ ชี
ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง สัญญาเช่า
วัตถุประสงค์
1

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการรับรู ร้ ายการ การวัด
มูลค่า การนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมู ลของสัญญาเช่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
ทั้ง ทางด้า นผู ้เช่ า และผู ้ใ ห้เช่ า ได้ใ ห้ข ้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจที่ เป็ นตัว แทนอัน
เที่ยงธรรมของรายการ ข้อมู ลนี้ ให้พื้นฐานแก่ผูใ้ ช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบของ
สัญญาเช่าทีม่ ีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ
กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไขและข้ อกําหนดของสัญญาและข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
ทั้งหมดเมื่อถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ อย่ างสมํ่าเสมอกับ สัญ ญาทั้งหมดที่มี ลักษณะและสถานการณ์
ที่คล้ ายคลึงกัน

ขอบเขต
3

กิจการต้ องถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาเช่าทั้งหมด รวมถึงสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้ในสัญญาเช่าช่วง ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
3.1
สัญ ญาเช่ าเพื่ อ การสํารวจหรื อ การใช้ แ ร่ นํ้ามั น ก๊าซธรรมชาติ และทรั พ ยากรที่ไม่
สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ ายคลึงกัน
3.2
สัญ ญาเช่ าสิน ทรั พ ย์ ชีวภาพที่ผ้ ู เช่ าถือ ครองภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
3.3
ข้ อ ตกลงสั ม ปทานบริ ก ารภายใต้ ขอบเขตของการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
3.4
ใบอนุ ญาตของทรัพย์สินทางปั ญญาที่ออกโดยผู้ให้ เช่ าภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า และ
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สิทธิท่ถี อื ครองโดยผู้เช่าภายใต้ ข้อตกลงในการให้ ใช้ สทิ ธิ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สําหรับรายการต่างๆ เช่น ภาพยนตร์
วิดีทศั น์ ละคร ต้ นฉบับงานเขียน สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ผู้เช่าอาจ (แต่ไม่ได้ บังคับ) นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั สัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 3.5

3.5

4

ข้อยกเว้นในการรับรูร้ ายการ (ย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8)
5

6

7

8

ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ถอื ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 49 กับรายการต่อไปนี้
5.1
สัญญาเช่าระยะสัน้ และ
5.2
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข8)
หากผู้เช่ าเลือกที่จะไม่ ถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 49 กับสัญญาเช่ าระยะสั้น
หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ผู้เช่าต้ องรับรู้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
กับสัญญาเช่ านั้นเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าหรือตามเกณฑ์ท่ีเป็ นระบบ
อื่นใด ผู้เช่ าต้ องใช้ เกณฑ์ท่ีเป็ นระบบอื่นใดหากเกณฑ์ดังกล่ าวสะท้ อนถึงรูปแบบที่ผ้ ูเช่ าได้ รับ
ประโยชน์ได้ ดีกว่า
หากผู้เช่ าใช้ ย่อหน้ าที่ 6 กับสัญญาเช่าระยะสั้น ผู้เช่ าต้ องพิจารณาสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่าใหม่
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หาก
7.1
มีการเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า หรือ
7.2
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอายุ สั ญ ญาเช่ า (ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ เช่ า ใช้ สิ ท ธิ เลื อ กที่ ไ ม่ เคยถู ก
นํามาใช้ ในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก่อนหน้ า)
การเลือกดังกล่าวสําหรับสัญญาเช่ าระยะสั้นต้ องเลือกทําทั้งประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งสิทธิ
การใช้ เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์น้ัน ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง คือ กลุ่มของสินทรัพย์อ้างอิงที่มี
ลั กษณะและการใช้ ป ระโยชน์ ท่ีค ล้ ายคลึงกัน ในการดําเนิ น งานของกิจการ การเลื อกดังกล่ าว
สําหรับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่าสามารถเลือกได้ เป็ นรายสัญญา

การระบุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข9 ถึง ข33)
9

10

ณ วัน เริ่ม ต้น ของสัญ ญา กิ จการต้อ งประเมิ น ว่ าสัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้น
เป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีร่ ะบุสําหรับช่วงเวลาหนึง่ เพือ่ การแลกเปลีย่ น
กับ สิ่ ง ตอบแทน ซึ่ งย่ อ หน้าที่ ข9 ถึง ข31 ได้กํ าหนดแนวปฏิ บ ตั ิ สํ าหรับ การประเมิ น ว่ า
สัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ช่วงเวลาอาจกําหนดในรูปของปริมาณการใช้ ของสินทรัพย์ท่รี ะบุ (ตัวอย่างเช่น ตามจํานวนหน่วย
ผลิตซึ่งจะผลิตจากอุปกรณ์น้ัน)
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11

กิจการต้ อ งทําการประเมิ น ใหม่ ว่าสัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้ วยสัญ ญาเช่ าหรื อไม่
เฉพาะเมื่อเงื่อนไขและข้ อกําหนดของสัญญามีการเปลี่ยนแปลง
การแยกส่วนประกอบของสัญญา

12

สําหรับสัญญาที่เป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้ วยสัญญาเช่ า กิจการต้ องแยกแต่ ละส่วนประกอบ
ของสัญญาที่เป็ นการเช่าออกจากส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็ นการเช่ า เว้ นแต่กิจการปฏิบัติ
ตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้ าที่ 15 ทั้งนี้ย่อหน้ าที่ ข32 ถึง ข33 กําหนดแนวปฏิบัติ
สําหรับการแยกส่วนประกอบของสัญญา
ผูเ้ ช่า

13

14

15

16

สําหรับสัญญาที่ประกอบด้ วยส่วนประกอบที่เป็ นการเช่ าและส่วนประกอบอีกหนึ่งหรือมากกว่า
ที่เป็ นการเช่าหรือไม่เป็ นการเช่า ผู้เช่าต้ องปั นส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาให้ แต่ละส่วนประกอบ
ที่เป็ นการเช่ าตามเกณฑ์ราคาเอกเทศเปรียบเทียบของส่วนประกอบที่เป็ นการเช่ าและผลรวม
ราคาเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า
ราคาเอกเทศเปรียบเทียบของส่วนประกอบที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าต้ อง
กําหนดตามเกณฑ์ของราคาที่ผ้ ูให้ เช่ าหรือผู้ขายที่คล้ ายคลึงกันจะเรียกเก็บจากกิจการสําหรับ
ส่วนประกอบนั้นหรือส่วนประกอบที่คล้ ายคลึงกันแยกจากกัน ในกรณีท่รี าคาเอกเทศที่สงั เกตได้
ไม่มีอยู่ทุกเมื่อ ผู้เช่าต้ องประมาณการราคาเอกเทศโดยใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ให้ มากที่สดุ
เพื่ อการผ่ อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้ เช่ าอาจเลือกไม่ แยกส่วนประกอบที่ไม่ เป็ นการเช่ าออกจาก
ส่วนประกอบที่เป็ นการเช่ าตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง และรวมแต่ ละส่วนประกอบที่เป็ น
การเช่ าและส่วนประกอบที่ไม่ เป็ นการเช่ าที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนประกอบที่เป็ นการเช่ าหนึ่งเดียว
แทน ผู้ เช่ า ต้ องไม่ ใ ช้ การผ่ อ นปรนในทางปฏิ บั ติ น้ ี กั บ อนุ พั น ธ์ แ ฝงที่ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ในย่อหน้ าที่ 4.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
หากกิจการไม่ปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 15 ผู้เช่าต้ องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องสําหรับส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า
ผูใ้ ห้เช่า

17

สําหรับสัญญาที่ประกอบด้ วยส่วนประกอบที่เป็ นการเช่ าและส่วนประกอบอีกหนึ่งหรือมากกว่า
ที่เป็ นการเช่ าหรื อไม่ เป็ นการเช่ า ผู้ ให้ เช่ าต้ องปั น ส่ วนสิ่งตอบแทนในสัญ ญาโดยปฏิบั ติ ตาม
ย่อหน้ าที่ 73 ถึง 90 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญา
ที่ทาํ กับลูกค้ า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

อายุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข41)
18

19

20

21

กิจ การต้ อ งกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ าตามระยะเวลาที่บ อกเลิ ก ไม่ ได้ ของสัญ ญาเช่ า โดยให้ รวม
ระยะเวลาต่อไปนี้ด้วย
18.1 ระยะเวลาตามสิ ท ธิ เลื อ กในการขยายอายุ สั ญ ญาเช่ า หากมี ค วามแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกนั้น และ
18.2 ระยะเวลาตามสิ ท ธิ เ ลื อ กในการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หากมี ค วามแน่ น อนอย่ า ง
สมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะไม่ใช้ สทิ ธิเลือกนั้น
ในการประเมินว่าผู้เช่ ามีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ท่จี ะใช้ สิทธิเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่ าหรือที่จะไม่ใช้ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ า กิจการต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริง
และสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดที่ทาํ ให้ เกิดสิ่งจู งใจทางเศรษฐกิจสําหรับผู้เช่ าในการใช้
สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าตามที่ได้ อธิบาย
ในย่อหน้ าที่ ข37 ถึง ข40
ผู้เช่าต้ องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่จี ะใช้ สทิ ธิเลือกในการ
ขยายอายุสญ
ั ญาหรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่มี ีนัยสําคัญหรือ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่มีนัยสําคัญ ซึ่ง
20.1 อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้เช่า และ
20.2 ส่ งผลต่ อ ความแน่ น อนอย่ างสมเหตุ ส มผลของผู้ เช่ าที่จ ะใช้ สิท ธิเลื อ กซึ่ งไม่ เคยถู ก
นํามาใช้ ในการกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ าก่ อ นหน้ า หรื อ ที่จะไม่ ใช้ สิท ธิเลื อ กซึ่ งเคยถู ก
ั ญาเช่าก่อนหน้ า (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข41)
นํามาใช้ ในการกําหนดอายุสญ
กิจการต้ องปรับปรุงอายุสญ
ั ญาเช่า หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ ของสัญญาเช่า
ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ ของสัญญาเช่าจะเปลี่ยนแปลง ถ้ า
21.1 ผู้เช่าใช้ สทิ ธิเลือกที่ไม่เคยถูกนํามาใช้ ในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก่อนหน้ าของกิจการ
21.2 ผู้ เช่ าไม่ ใช้ สิทธิเลือกที่ได้ เคยถูกนํามาใช้ ในการกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ าก่ อนหน้ าของ
กิจการ
21.3 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งทําให้ ผ้ ูเช่ามีข้อผูกพันตามสัญญาในการใช้ สทิ ธิเลือกที่ไม่เคยถูก
นํามาใช้ ในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก่อนหน้ าของกิจการ หรือ
21.4 มี เหตุ ก ารณ์ เกิด ขึ้น ซึ่ งโดยสัญ ญาห้ ามผู้ เช่ าใช้ สิท ธิเลื อ กที่ได้ เคยถู ก นํามาใช้ ในการ
ั ญาเช่าก่อนหน้ าของกิจการ
กําหนดอายุสญ

ผูเ้ ช่า
การรับรูร้ ายการ
22

ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ผูเ้ ช่าต้องรับรูส้ ินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
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การวัดมูลค่า
การวัดมูลค่าเริม่ แรก
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์สิทธิการใช้
23
24

25

ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุน
ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ต้ องประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี้
24.1 จํานวนเงิน ของหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ าจากการวัด มู ลค่ าเริ่ ม แรก ตามที่ได้ อ ธิบ ายใน
ย่อหน้ าที่ 26
24.2 การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่
สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้ รับใดๆ
24.3 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้นของผู้เช่า และ
24.4 ประมาณการต้ นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ ายสินทรัพย์อ้างอิง
การบูรณะสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้ อยู่ในสภาพ
ตามที่กาํ หนดไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่ า เว้ นแต่ต้นทุนเหล่ านั้นเกิดขึ้น
เพื่อการผลิตสินค้ าคงเหลือ ผู้เช่าจะรับภาระต้ นทุนดังกล่าว ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
หรือเมื่อใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงนั้นในระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผู้เช่ าต้ องรับรู้ต้นทุนตามที่ได้ อธิบายในย่ อหน้ าที่ 24.4 เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใช้ เมื่อผู้เช่ ารับภาระต้ นทุนดังกล่ าว ให้ ผ้ ูเช่ าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 2
เรื่อง สินค้าคงเหลือ สําหรับต้ นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างช่ วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อผู้เช่ าใช้ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ เพื่อผลิตสินค้ าคงเหลือในระหว่างช่วงระยะเวลานั้น การรับภาระต้ นทุนดังกล่ าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ
ให้ รับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า

26

27

ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่ าต้องวัดมู ลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมู ลค่ าปั จจุบนั ของ
การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนั้น การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่าต้อง
คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนั ยของสัญ ญาเช่ า หากอัต รานั้นสามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ
แต่ ห ากอัตรานั้นไม่ สามารถกํ าหนดได้ทุ กเมื่อ ผู เ้ ช่ าต้องใช้อั ตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
ของผูเ้ ช่า
ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม
สัญญาเช่า ประกอบด้ วย การจ่ายชําระดังต่อไปนี้สาํ หรับสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุ
สัญญาเช่าที่ยังไม่จ่ายชําระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
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การจ่ายชําระคงที ่ (รวมถึง การจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่
ข42) หักลูกหนี้ส่งิ จูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
27.2 การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ ดัชนี
หรืออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 28)
27.3 จํานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชําระภายใต้ การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
27.4 ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะใช้ สทิ ธิ
เลือกนั้น (ปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเพื่อประเมิน อธิบายในย่อหน้ าที่ ข37 ถึง ข40)
และ
27.5 การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้ อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้ เห็น
ว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรืออัตราตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ 27.2 รวมถึง
ตัวอย่างต่อไปนี้ การจ่ายชําระที่เชื่อมโยงกับดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายชําระที่เชื่อมโยงกับอัตรา
ดอกเบี้ยอ้ างอิง (เช่น LIBOR) หรือ การจ่ายชําระที่ผันแปรเพื่อสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราค่าเช่าของตลาด
27.1

28

การวัดมูลค่าภายหลัง
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้
29

หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ผูเ้ ช่ าต้องวัดมู ลค่ าสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีราคาทุน
เว้นแต่ผูเ้ ช่าใช้วิธีการอื่นในการวัดมูลค่าวิธีใดวิธีหนึง่ ตามทีไ่ ด้อธิบายในย่อหน้าที่ 34 และ 35
วิธีราคาทุน

30

31

32

ในการใช้ วิธรี าคาทุน ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ด้วยราคาทุน
30.1 หักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม และ
30.2 ปรับปรุงด้ วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 36.3
ผู้ เช่ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดเกี่ย วกับ ค่ า เสื่อ มราคาตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
เรื่อง ที ด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ในการคิดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามข้ อกําหนด
ในย่อหน้ าที่ 32
ั ญาเช่าหรือ
หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญ
หากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้ อนว่าผู้เช่ าจะใช้ สิทธิเลือกซื้อ ผู้เช่ าต้ องคิดค่ าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากวันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์อ้างอิง มิเช่ นนั้น ผู้ เช่ าต้ องคิดค่ าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากวันที่สัญ ญาเช่ า
เริ่มมี ผ ลจนถึงวัน สิ้น สุด ของอายุการใช้ป ระโยชน์ของสิน ทรัพ ย์ สิท ธิการใช้ ห รื อวัน สิ้น สุด อายุ
สัญญาเช่าแล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
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33

ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาว่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ด้อยค่าหรือไม่ และเพื่อรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าใดๆ ที่เกิดขึ้น
วิธีการอื่นในการวัดมูลค่า

34

35

ถ้ าผู้เช่ าใช้ วิธีมูลค่ ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื ่อการ
ลงทุน กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้เช่า ผู้เช่าต้ องใช้ วิธมี ูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์
สิทธิการใช้ ท่ีเป็ นไปตามคํานิ ยามของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่ อการลงทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้ วย
หากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เกี่ยวพันกันกับประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าใช้ วิธีการ
ตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าอาจเลือกใช้
วิธีการตีราคาใหม่กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทุกรายการที่เกี่ยวพันกันกับประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์น้ัน
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า

36

37

38

หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดย
36.1 การเพิม่ มูลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่า
36.2 การลดมู ลค่ าตามบัญ ชี เพื่อสะท้อนการชํ าระการจ่ ายชํ าระตามสัญ ญาเช่ าที่จ่าย
ชําระแล้ว และ
36.3 การวัดมู ลค่าใหม่ตามมู ลค่าตามบัญชีเพือ่ สะท้อนการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่ าใดๆ ตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 39 ถึง 46 หรือเพื่อสะท้อนการจ่ ายชํ าระตาม
สัญญาเช่าทีค่ งทีโ่ ดยเนื้ อหาทีม่ ีการปรับปรุง (ดูย่อหน้าที่ ข42)
ดอกเบี้ยจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าในแต่ละรอบระยะเวลาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าต้ องเป็ นจํานวนเงิน
ที่ท าํ ให้ อัต ราดอกเบี้ ยรายงวดเป็ นอัต ราคงที่ส าํ หรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า
อัต ราดอกเบี้ ยรายงวด คื อ อั ต ราคิ ด ลดตามที่ไ ด้ อ ธิบ ายในย่ อ หน้ า ที่ 26 หรื อ อัต ราคิ ด ลด
ที่ปรับปรุงตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 41 43 หรือ 45.3 ถ้ าสามารถปฏิบัติได้
หลั งจากวัน ที่สัญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล ผู้ เช่ าต้ อ งรั บ รู้รายการต่ อ ไปนี้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ น เว้ น แต่
ต้ นทุนดังกล่าวรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อกี รายการหนึ่งที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
38.1 ดอกเบี้ยจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และ
38.2 การจ่ ายชําระค่ าเช่ าผันแปรที่ไม่ ได้ รวมอยู่ ในการวัดมูลค่ าของหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า
ในรอบระยะเวลาที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ การจ่ายชําระเหล่านั้นเกิดขึ้น
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การประเมินหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
39

40

41

42

หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ถึง 43 ในการวัดมูลค่าหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่าใหม่เพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ า ผู้เช่าต้ องรับรู้
จํานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
อย่ างไรก็ตาม ถ้ ามูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ มีมูลค่ าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ ว และ
มีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องรับรู้จาํ นวนเงินคงเหลือ
ของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรือขาดทุน
ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง
โดยใช้ อตั ราคิดลดที่ปรับปรุง หากเป็ นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
40.1 มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า ตามที่ได้ อธิบายในย่ อหน้ าที่ 20 ถึง 21 ผู้เช่ าต้ อง
กําหนดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ของอายุสญ
ั ญาเช่าที่ปรับปรุง
หรือ
40.2 มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง โดยพิจารณา
เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์ ต ามที่ได้ อ ธิบ ายในย่ อ หน้ า ที่ 20 ถึ ง 21 ในบริ บ ทของ
สิท ธิเลื อกซื้ อ ผู้ เช่ าต้ องกําหนดการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ าที่ป รั บ ปรุงเพื่ อสะท้ อ น
การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระภายใต้ สทิ ธิเลือกซื้อ
ในการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ผู้เช่าต้ องกําหนดอัตราคิดลดที่ปรับปรุงเป็ นอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญ ญาเช่ าตลอดอายุ สัญ ญาเช่ า ที่เหลื อ อยู่ ถ้ า อัต ราดั งกล่ า วสามารถกํา หนดได้ ทุ ก เมื่ อ
หากอัต ราดอกเบี้ ยตามนั ย ของสัญ ญาเช่ าไม่ ส ามารถกําหนดได้ ทุ ก เมื่ อ ให้ ใช้ อัต ราดอกเบี้ ย
การกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่มีการประเมินใหม่
ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง
หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
42.1 มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน ที่ค าดว่ าจะต้ องจ่ ายชําระภายใต้ การรับ ประกัน มู ลค่ า
คงเหลื อ ผู้ เช่ า ต้ อ งกํา หนดการจ่ า ยชํา ระตามสัญ ญาเช่ า ที่ป รั บ ปรุง เพื่ อ ให้ สะท้ อ น
การเปลี่ ย นแปลงจํานวนเงิน ที่ค าดว่ าจะต้ อ งจ่ า ยชําระภายใต้ ก ารรั บ ประกัน มู ล ค่ า
คงเหลือ
42.2 มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ดั ช นี ห รื อ อั ต ราที่ใ ช้ ใ นการกํา หนดการจ่ า ยชํา ระเหล่ า นั้ น รวมถึ ง ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้
การเปลี่ ยนแปลงเพื่ อ สะท้ อ นการเปลี่ ยนแปลงอัต ราค่ าเช่ าของตลาดหลั งจากการ
ทบทวนค่าเช่ าของตลาด ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่เพื่อสะท้ อนการ
จ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ปรับปรุงเฉพาะในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
(เช่ น เมื่อการปรับปรุงการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ ามีผล) ผู้เช่ าต้ องกําหนดการจ่ าย
ชําระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงตลอดอายุสัญญาเช่ าที่เหลืออยู่ โดยอ้ างอิงจากการจ่าย
ชําระตามสัญญาที่ปรับปรุง
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43

ในการปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 42 ผู้เช่ าต้ องใช้ อัตราคิดลดเดิม เว้ นแต่ การเปลี่ยนแปลงการจ่ าย
ชําระตามสัญญาเช่าเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าต้ อง
ใช้ อตั ราคิดลดที่ปรับปรุงซึ่งสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

44

45

46

ผู้ เช่ าต้ อ งถือว่ าการเปลี่ยนแปลงสัญ ญาเช่ าเป็ นสัญ ญาแยกต่ างหาก หากเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทั้งสองข้ อต่อไปนี้
44.1 การเปลี่ยนแปลงเป็ นการเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่ าโดยเพิ่มสิทธิในการใช้ สินทรัพย์
อ้ างอิงรายการเดียวหรือหลายรายการ และ
44.2 สิ่งตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงินเท่ากับราคาเอกเทศของการเพิ่ม
ขอบเขตและการปรับปรุงใดๆ ที่เหมาะสมต่อราคาเอกเทศนั้นเพื่อสะท้ อนสถานการณ์
ของสัญญาใดสัญญาหนึ่ง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็ นสัญญาเช่ าแยกต่างหาก ณ วันทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
สัญญาเช่ามีผล ผู้เช่าต้ อง
45.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 13 ถึง 16
45.2 กําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัตติ ามย่อหน้ าที่ 18 ถึง 19
และ
45.3 วัดมูลค่ าหนี้สินตามสัญญาเช่ าใหม่ โดยคิดลดการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ปรับปรุง
ด้ วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง อัตราคิดลดที่ปรับปรุงกําหนดให้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเช่ าตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ถ้าอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถกําหนด
ได้ ทุกเมื่อ หรือหากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถกําหนดได้ ทุกเมื่อ
ให้ ใช้ อตั ราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ผู้เช่าต้ องรับรู้การวัดมูลค่า
ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่โดย
46.1 ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ เพื่อสะท้ อนการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วน
หรือทั้งหมดสําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญาเช่า ผู้เช่ าต้ อง
รั บ รู้ ผ ลกํา ไรหรื อ ผลขาดทุ น ที่เกี่ย วกับ การยกเลิ ก สัญ ญาเช่ าบางส่ ว นหรื อ ทั้งหมด
ในกําไรหรือขาดทุน
46.2 ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ ด้วยจํานวนเดียวกันสําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า
ในกรณีอ่นื ๆ
การนําเสนอรายการ

47

ผู้ เช่ าต้ อ งแสดงรายการต่ อ ไปนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน หรื อ เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน
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50

แสดงหรื อ เปิ ดเผยสิน ทรั พ ย์ สิท ธิก ารใช้ แ ยกต่ า งหากจากสิน ทรั พ ย์ อ่ืน หากผู้ เช่ า
ไม่แสดงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้ อง
47.1.1 รวมสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ในรายการรายบรรทั ด เดี ย วกั บ การนํ า เสนอ
สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว เสมือนว่ากิจการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์น้ัน และ
47.1.2 เปิ ดเผยข้ อมูลว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ถูกรวมไว้ ในรายบรรทัดใดในงบแสดง
ฐานะการเงิน
47.2 แสดงหรือเปิ ดเผยหนี้สินตามสัญญาเช่ าแยกจากหนี้สินอื่น หากผู้เช่ าไม่ แสดงหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลว่าหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่ารวมไว้ ในรายบรรทัดใดในงบแสดงฐานะการเงิน
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 47.1 ไม่ให้ นาํ มาใช้ ปฏิบัติกบั สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ท่เี ป็ นไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งต้ องนําเสนอเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ผู้ เช่ าต้ องแสดงดอกเบี้ ยจ่ ายจากหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ าแยกต่ างหากจากค่ าเสื่อ มราคาสําหรับ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ดอกเบี้ ยจ่ ายจากหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ าถือเป็ นส่ วนประกอบของต้ น ทุ น
ทางการเงินซึ่ งตามย่ อหน้ าที่ 82.2 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 เรื่ อง การนํ าเสนองบการเงิ น
กําหนดให้ แยกแสดงรายการ
ผู้เช่าต้ องจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด ดังนี้
50.1 การจ่ายชําระเงินสดสําหรับส่วนของเงินต้ นของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าให้ จัดประเภทเป็ น
กิจกรรมจัดหาเงิน
50.2 การจ่ายชําระเงินสดสําหรับส่วนของดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่ าให้ ปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดสําหรับดอกเบี้ยจ่ายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
และ
50.3 การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าระยะสั้น การจ่ายชําระเงินสดสําหรับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
มี มู ลค่ าตํ่า และการจ่ ายชําระค่ าเช่ าผั น แปรที่ไม่ รวมอยู่ ในการวัด มู ลค่ าหนี้ สิน ตาม
สัญญาเช่าให้ จัดประเภทเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล

51

วัต ถุ ป ระสงค์ข องการเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่ อ ให้ผู เ้ ช่ า เปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ร่ ว มกัน กับ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น และ
งบกระแสเงินสด เพือ่ ให้พื้นฐานสําหรับผูใ้ ช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญา
เช่ า ที่ มี ต่ อ ฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดของผู ้เช่ า
ย่อหน้าที่ 52 ถึง 60 ระบุขอ้ กําหนดเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์นี้
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52

53

54

55

56

57

ผู้เช่ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสัญ ญาเช่ าในด้ านของผู้เช่ าเป็ นหนึ่งข้ อในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หรือเป็ นส่วนแยกต่ างหากในงบการเงิน อย่ างไรก็ตาม ผู้เช่ าไม่ จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมู ลที่ได้ มี การนําเสนอแล้ วที่ใดที่ห นึ่ งในงบการเงิน ซํ้าอีก หากข้ อมู ล เหล่ านั้ น มี การอ้ างอิง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือส่วนแยกต่างหากที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า
ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินรายการต่อไปนี้สาํ หรับรอบระยะเวลารายงาน
53.1 ค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จาํ แนกตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
53.2 ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
53.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ า ระยะสั้ น ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ าที่ 6 ค่ า ใช้ จ่ า ยนี้
ไม่จาํ เป็ นต้ องรวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 1 เดือนหรือน้ อยกว่า
53.4 ค่ าใช้ จ่ า ยที่เกี่ย วกับ สัญ ญาเช่ าซึ่ งสิน ทรั พ ย์ มี มู ล ค่ าตํ่า ที่ถื อ ปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 6
ค่าใช้ จ่ายนี้ต้องไม่รวมค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่าตาม
ย่อหน้ าที่ 53.3
53.5 ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ การจ่ ายชําระค่ าเช่ าผัน แปรที่ไม่ รวมในการวัด มูลค่ าหนี้สินตาม
สัญญาเช่า
53.6 รายได้ จากการให้ เช่าช่วงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
53.7 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า
53.8 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
53.9 ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากรายการขายและเช่ากลับคืน และ
53.10 มู ลค่ าตามบัญ ชีของสิน ทรั พ ย์สิทธิการใช้ ณ สิ้น รอบระยะเวลารายงานจําแนกตาม
ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
ผู้ เช่ าต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ระบุ ในย่ อ หน้ าที่ 53 ในรูป แบบตาราง เว้ น แต่ รูป แบบอื่น จะ
เหมาะสมกว่ า จํา นวนเงิ น ที่เปิ ดเผยต้ อ งรวมต้ น ทุ น ที่ผ้ ู เช่ าได้ ร วมไว้ ในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์อ่นื ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นที่ถอื ปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 6 หากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งผู้เช่ามีภาระผูกพัน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ไม่คล้ ายคลึงกับกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นที่เปิ ดเผยไว้
ตามย่อหน้ าที่ 53.3
ถ้ าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เป็ นไปตามคํานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผู้เช่าต้ องปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุ น ในกรณี ดั งกล่ าว ผู้ เช่ าไม่ จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 53.1 53.6
53.8 หรือ 53.10 สําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เหล่านั้น
ถ้ าผู้ เช่ าวัด มู ล ค่ าสิน ทรั พ ย์ สิท ธิก ารใช้ ด้ วยราคาที่ตี ใหม่ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 77 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เหล่านั้น

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 89/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

17

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
58

59

60

ผู้เช่าต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์การครบกําหนดของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ตามย่อหน้ าที่ 39 และ
ข11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมื อทางการเงิน
แยกต่างหากจากการวิเคราะห์การครบกําหนดของหนี้สนิ ทางการเงินอื่น
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 53 ถึ ง 58 ผู้ เช่ า ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเช่ า เท่ า ที่ จํา เป็ นเพื่ อให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 51 (ตามที่ ไ ด้ อ ธิบ ายในย่ อ หน้ าที่ ข48)
ซึ่งข้ อมูลที่เปิ ดเผยเพิ่มเติมนี้อาจรวม (แต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่) ข้ อมูลที่ช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการ
ประเมินเรื่องต่อไปนี้
59.1 ลักษณะกิจกรรมการเช่าของผู้เช่า
59.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่มีความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูเช่าจะจ่าย ซึ่งไม่ได้ สะท้ อนในการวัด
มูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า รายการนี้รวมถึงโอกาสที่จะมีกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดจาก
59.2.1 การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข49)
59.2.2 สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าและสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ า
(ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข50)
59.2.3 การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข51) และ
59.2.4 สัญญาเช่าที่ยังไม่เริ่มมีผลโดยมีผลผูกพันกับผู้เช่าแล้ ว
59.3 ข้ อจํากัดหรือพันธะที่กาํ หนดในสัญญาเช่า และ
59.4 รายการขายและเช่ากลับคืน (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข52)
ผู้เช่าที่รับรู้สญ
ั ญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่า โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6
ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว

ผูใ้ ห้เช่า
การจัดประเภทสัญญาเช่า (ย่อหน้าที่ ข53 ถึง ข58)
61
62

63

ผู ใ้ ห้เช่ าต้องจัดประเภทสัญ ญาเช่ าแต่ ละสัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนินงานหรือสัญ ญาเช่ า
เงินทุน
สัญญาเช่าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อา้ งอิงที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั และจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงานหากสัญญาเช่าทีไ่ ม่ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
อ้างอิงทีผ่ ูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั
ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน กิจการต้ องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบของสัญญา ตัวอย่างของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
หรือหลายสถานการณ์รวมกันดังต่อไปนี้ โดยปกติอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
เงินทุน
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63.1
63.2

64

65

66

สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า
ผู้เช่ ามีสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงด้ วยราคาที่ต่ าํ กว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สิทธิเลือกซื้อเกิดขึ้น โดยราคาตามสิทธิเลือกซื้อนั้นมีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งมากเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด ความแน่ น อนอย่ า งสมเหตุ ส มผล
ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์น้ัน
63.3 อายุสญ
ั ญาเช่าครอบคลุมอายุเชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง แม้ ว่าจะไม่มี
การโอนกรรมสิทธิ์
63.4 ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ามีจาํ นวนเงิน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และ
63.5 สินทรัพย์อ้างอิงมีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ้ ูเช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
โดยไม่จาํ เป็ นต้ องนําสินทรัพย์ดังกล่าวมาทําการดัดแปลงที่สาํ คัญ
ข้ อบ่ งชี้ ถึงสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ งหรื อหลายสถานการณ์ รวมกัน ที่อ าจทําให้ สามารถ
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนได้ มีดังต่อไปนี้
64.1 หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้ เช่า
เนื่องจากการยกเลิกนั้น
64.2 ผู้ เช่ าเป็ นผู้ ท่ีได้ รับ ผลกําไรหรื อ ผลขาดทุ น จากการผัน ผวนของมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เหลืออยู่ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ ส่วนลดค่าเช่าแก่ผ้ ูเช่า
เท่ากับจํานวนเงินส่วนใหญ่ท่ไี ด้ รับจากการขายสินทรัพย์อ้างอิงที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า) และ
64.3 ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่สองด้ วยการจ่ายค่าเช่าที่ต่าํ กว่าค่าเช่าของตลาดอย่างมาก
ตัวอย่างและข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ 63 ถึง 64 ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้ เป็ น
สัญญาเช่ าเงินทุน หากเป็ นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้ เห็นว่ามิได้ มีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับ สัญญาเช่านั้นต้ องจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นกรณีข้างต้ น หาก ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า
ได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีการจ่ ายชําระผันแปรซึ่งมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง หรือหากมีการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรอันเป็ นผลให้ ผ้ ูให้ เช่าไม่โอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
การจัดประเภทสัญญาเช่ าให้ ทาํ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่ าและประเมินใหม่ เฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ของอายุเชิงเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง)
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ทาํ ให้ เกิดการจัดประเภท
ใหม่ของสัญญาเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี
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สัญญาเช่าเงินทุน
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
67

ณ วัน ที่ ส ัญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล ผู ใ้ ห้เช่ าต้อ งรับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์ที่ ถื อ ภายใต้ส ัญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น ใน
งบแสดงฐานะการเงินและแสดงเป็ นลูกหนี้ ด้วยจํ านวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
การวัดมูลค่าเริ่มแรก

68

69

ผู้ให้ เช่ าต้ องใช้ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ าเพื่อวัดมูลค่ าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่ า
ในกรณี ท่ีเป็ นการเช่ าช่ วง หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญ ญาเช่ าช่ วงไม่ สามารถกําหนดได้
ทุกเมื่อ ผู้ให้ เช่าช่วงอาจใช้ อตั ราคิดลดที่ใช้ สาํ หรับสัญญาเช่าหลัก (ปรับปรุงด้ วยต้ นทุนทางตรง
เริ่มแรกใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าช่วง) ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าช่วง
ต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกที่ไม่ได้ เกิดขึ้นโดยผู้ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายให้ รวมในการ
วัดมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าและลดจํานวนเงินของรายได้ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่กาํ หนดขึ้นโดยให้ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกรวมอยู่
ในเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติ จึงไม่จาํ เป็ นต้ องบวกต้ นทุนดังกล่าวต่างหาก
การวัด มู ล ค่ าเริ่ม แรกของการจ่ า ยชํ าระตามสัญ ญาเช่ าซึ่ งรวมอยู่ ในเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ต าม
สัญญาเช่า

70

ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่าประกอบด้ วยการจ่ายชําระดังต่อไปนี้ สําหรับสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงตลอด
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
อายุสญ
ั ญาเช่าที่ยังไม่ได้ รับ ณ วันที่สญ
70.1 การจ่ายชําระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่
ข42) หักเจ้ าหนี้ส่งิ จูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
70.2 การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ ดัชนี
หรืออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
70.3 การรับประกันมูลค่าคงเหลือที่ผ้ ูให้ เช่าจะได้ จากผู้เช่ า บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่า หรือ
บุคคลที่สามที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่ าที่มีความสามารถทางการเงินในการชําระภาระ
ผูกพันภายใต้ การรับประกัน
70.4 ราคาใช้ สิท ธิของสิท ธิเลื อกซื้ อ หากมี ค วามแน่ น อนอย่ างสมเหตุ สมผลที่ผ้ ู เช่ าจะใช้
สิทธิเลือกนั้น (ปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาเพื่อประเมิน อธิบายในย่อหน้ าที่ ข37) และ
70.5 การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้ อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้ เห็น
ว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
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ผูใ้ ห้เช่าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจํ าหน่าย
71

72

73

74

ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่มมีผล ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ ายต้ องรับรู้รายการดังต่อไปนี้
สําหรับสัญญาเช่าเงินทุนแต่ละสัญญา
71.1 รายได้ ซ่ึงเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงหรือมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระ
ตามสัญ ญาเช่ า ที่ผ้ ู เช่ า ต้ อ งจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู ใ ห้ เช่ า คิ ด ลดด้ ว ยอัต ราดอกเบี้ ยของตลาด
แล้ วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
71.2 ต้ นทุนขายเท่ากับต้ นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง (หากมูลค่าตามบัญชี
แตกต่ างจากต้ นทุนของสินทรัพย์อ้างอิง) หักด้ วยมูลค่ าปั จจุ บันของมูลค่ าคงเหลือที ่
ไม่ได้รบั การประกัน และ
71.3 กําไรหรือขาดทุนจากการขาย (เท่ากับผลต่างระหว่างรายได้ และต้ นทุนขาย) ซึ่งรับรู้
ตามนโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ การขายเสร็จ เด็ ด ขาดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจําหน่ ายต้ องรับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากการขายจากสัญ ญาเช่ าเงินทุน ณ วันที่
สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผ ล โดยไม่ คํานึ งว่ าผู้ ให้ เช่ าจะโอนสิน ทรัพ ย์อ้างอิงหรือไม่ ต ามที่ได้
อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายมักเสนอทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าเงินทุน
ของสินทรัพย์โดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย ทําให้ เกิดกําไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่า
กับ กําไรหรื อขาดทุ น ที่เกิด จากการขายเสร็จ เด็ด ขาดของสิน ทรั พ ย์อ้ างอิงด้ วยราคาขายปกติ
ซึ่งสะท้ อนส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริงเพื่อ
เป็ นการจู ง ใจลู ก ค้ า การใช้ อั ต ราดั ง กล่ า วจะทํา ให้ ผู้ ใ ห้ เช่ า รั บ รู้ร ายได้ ร วมด้ ว ยจํา นวนเงิ น ที่
สูงเกินไป ณ วันที่สัญ ญาเช่ าเริ่มมีผล ในกรณีท่ีผ้ ู ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ ายเสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริง ให้ จาํ กัดกําไรจากการขายเป็ นจํานวนที่คาํ นวณขึ้นจากอัตรา
ดอกเบี้ยของตลาด
ผู้ ให้ เช่ าที่ เป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อผู้ แทนจําหน่ ายต้ องรั บ รู้ ต้ น ทุ นที่ เกิ ด ขึ้ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การได้ มาซึ่ ง
สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นค่าใช้ จ่าย ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล เนื่องจากต้ นทุนดังกล่าวมักเกี่ยวข้ อง
กับกําไรจากการขายของผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย ต้ นทุนที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจําหน่ ายที่เกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสัญญาเช่าเงินทุนไม่รวมอยู่ในคํานิยามของต้ นทุนทางตรง
เริ่มแรก ดังนั้นจึงไม่รวมในเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
การวัดมูลค่าภายหลัง
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ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรู ร้ ายได้ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ าโดยขึ้ นอยู่กบั รู ปแบบที่สะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนรายงวดคงทีข่ องเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
ผู้ให้ เช่ าประสงค์ท่จี ะปั นส่วนรายได้ ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่ าด้ วยเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและ
สมเหตุสมผล ผู้ให้ เช่าต้ องนําการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องกับงวดนั้น หักจากเงินลงทุน
ขัน้ ต้นตามสัญญาเช่าเพื่อลดทั้งเงินต้ นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู ้
ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดในเรื่ อ งการตั ด รายการและการด้ อยค่ า ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สําหรับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ อ งทบทวนประมาณการมู ล ค่ า คงเหลื อ ที่ไ ม่ ไ ด้ รั บ การประกัน ที่ใ ช้ ใ นการคํา นวณ
เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต้ น ตามสัญ ญาเช่ า อย่ า งสมํ่า เสมอ หากประมาณการมู ล ค่ าคงเหลื อ ที่ไม่ ไ ด้ รั บ
การประกันมีจาํ นวนลดลง ผู้ให้ เช่าต้ องปรับปรุงการปันส่วนรายได้ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และรับรู้
การลดลงของจํานวนเงินคงค้ างทันที
ผู้ให้ เช่ าที่จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าเงินทุนเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขาย (หรือได้
รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย) ซึ่งถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและ
การดําเนินงานทีย่ กเลิก ต้ องปฏิบัติกบั สินทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

79

80

ผู้ให้ เช่ าต้ องถือว่ าการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ าเงินทุนเป็ นสัญญาแยกต่ างหาก หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
79.1 การเปลี่ยนแปลงเป็ นการเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่ าโดยเพิ่มสิทธิในการใช้ สินทรัพย์
อ้ างอิงรายการเดียวหรือหลายรายการ และ
79.2 สิ่งตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงินเท่ากับราคาเอกเทศของการเพิ่ม
ขอบเขตและการปรับปรุงใดๆ ที่เหมาะสมต่อราคาเอกเทศนั้นเพื่อสะท้ อนสถานการณ์
ของสัญญาใดสัญญาหนึ่ง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเงินทุนที่ไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ผู้ให้ เช่าต้ องปฏิบัติ
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี้
80.1 หากการเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขของสัญ ญามี ผ ลตั้ งแต่ วัน เริ่ ม ต้ น ของสัญ ญาเช่ าแล้ ว
จะทําให้ สญ
ั ญาเช่านี้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานตั้งแต่ต้น ผู้ให้ เช่าต้ อง
80.1.1 ถื อ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ใหม่ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่
การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล และ
80.1.2 วัด มู ลค่ าตามบั ญ ชีของสิน ทรัพ ย์อ้างอิงด้ วยเงิน ลงทุ น สุทธิต ามสัญ ญาเช่ า
ทันทีก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ามีผล
80.2 นอกจากกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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สัญญาเช่าดําเนินงาน
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
81

82
83

84

85

86

ผูใ้ ห้เช่าต้องรับรูก้ ารจ่ ายชําระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้โดยใช้วิธี
เส้นตรงหรือเกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นใด ผูใ้ ห้เช่ าต้องใช้เกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นใด หากเกณฑ์น้ นั
สะท้อนได้ดีกว่าถึงรูปแบบทีผ่ ูใ้ ห้เช่าได้รบั ประโยชน์ทีล่ ดลงจากสินทรัพย์อา้ งอิง
ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุนซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้ รับรายได้ จากสัญญาเช่า
เป็ นค่าใช้ จ่าย
ผู้ให้ เช่ าต้ องรวมต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้ มาซึ่งสัญญาเช่ าดําเนินงานรวมใน
มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้ต้นทุนดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้ จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่ า
โดยใช้ เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ จากสัญญาเช่า
นโยบายการคิดค่ าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่ต้องคิดค่ าเสื่อมราคาภายใต้ สัญญาเช่ า
ดําเนินงานต้ องสอดคล้ องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงของ
ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าต้ องคํานวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้ ให้ เช่ า ต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
ั ญาเช่าดําเนินงานด้ อยค่าหรือไม่และรับรู้ผลขาดทุนจาก
เพื่อกําหนดว่าสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้ สญ
การด้ อยค่าที่ระบุได้
ผู้ ใ ห้ เช่ า ที่ เป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจํา หน่ า ยไม่ รั บ รู้ ก ํา ไรจากการขายในการเข้ า ทํา สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงานเนื่องจากรายการดังกล่าวไม่เทียบเท่าการขาย
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

87

ผู้ ให้ เช่ า ต้ องถื อ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งานเป็ นสั ญ ญาเช่ า ใหม่ นั บ ตั้ ง แต่
วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญ ญามีผล โดยให้ พิจารณาการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ าที่จ่ายล่ วงหน้ า
หรือค้ างจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าเดิมเป็ นส่วนหนึ่งของการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ าสําหรับ
สัญญาเช่าใหม่
การนําเสนอรายการ

88

ผู้ ให้ เช่ าต้ องแสดงสิน ทรั พย์อ้างอิงภายใต้ สัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานในงบแสดงฐานะการเงินตาม
ลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิง
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การเปิ ดเผยข้อมูล
89

90

91
92

วัต ถุ ป ระสงค์ของการเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผู ใ้ ห้เช่ าเปิ ดเผยข้อมู ลในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ร่ ว มกัน กับ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น และงบ
กระแสเงินสด เพือ่ ให้พื้นฐานสําหรับผูใ้ ช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่า
มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผูใ้ ห้เช่ า ย่อหน้าที่
90 ถึง 97 ระบุขอ้ กําหนดเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์นี้
ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินรายการต่อไปนี้ สําหรับรอบระยะเวลารายงาน
90.1 สําหรับสัญญาเช่าเงินทุน
90.1.1 กําไรหรือขาดทุนจากการขาย
90.1.2 รายได้ ทางการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และ
90.1.3 รายได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า
ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
90.2 สําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน รายได้ จากสัญญาเช่าให้ เปิ ดเผยแยกต่างหากจากรายได้
ที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา
ผู้ให้ เช่ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุในย่ อหน้ าที่ 90 ในรูปแบบตารางเว้ นแต่ จะมีรูปแบบอื่น
ที่เหมาะสมกว่า
ผู้ให้ เช่ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพิ่ มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่ าเท่าที่
จําเป็ นเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามย่ อ หน้ าที่ 89 ซึ่ งข้ อ มู ลที่เปิ ดเผย
เพิ่มเติมนี้รวม (แต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่) ข้ อมูลที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้
92.1 ลักษณะกิจกรรมการเช่าของผู้ให้ เช่า และ
92.2 วิธีการที่ผ้ ู ให้ เช่ าบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ สิทธิต่ างๆ ที่ผ้ ู ให้ เช่ ายังคงมีอยู่ ใน
สินทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
สํา หรั บ สิ ท ธิ ท่ี ผ้ ู ใ ห้ เช่ า ยั ง คงมี ใ นสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ผ้ ู ใ ห้ เช่ า
ทําเพื่ อลดความเสี่ยงนั้ น วิธีการดั งกล่ าวอาจรวมถึงตัวอย่ างต่ อไปนี้ เช่ น ข้ อตกลง
รับซื้อคืน การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรสําหรับการใช้
ที่เกินกว่าขอบเขตที่กาํ หนด
สัญญาเช่าเงินทุน

93
94

ผู้ให้ เช่าต้ องให้ คาํ อธิบายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าเงินทุน
ผู้ ให้ เช่ าต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์ การครบกําหนดของการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ าที่จะได้ รับ
โดยแสดงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดที่จะได้ รับรายปี ของแต่ละปี สําหรับห้ าปี แรก
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เป็ นอย่างน้ อย และผลรวมของจํานวนเงินสําหรับปี ที่เหลือ ผู้ให้ เช่าต้ องกระทบยอดการจ่ายชําระ
ตามสัญ ญาเช่ าที่ไม่ คิ ด ลดกับ เงิน ลงทุ น สุท ธิต ามสัญ ญาเช่ า การกระทบยอดต้ อ งระบุ รายได้
ทางการเงินรอการรับรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จะได้ รับ และมูลค่าคงเหลือ
ที่ไม่ได้ รับการประกันที่คิดลด
สัญญาเช่าดําเนินงาน
95

96

97

สําหรับรายการต่างๆ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ผู้ให้ เช่าต้ องถือ
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติตามข้ อกําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผู้ ให้ เช่ าต้ องแยกแต่ ละประเภทของที่ดิ น อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิน ทรัพ ย์ภายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน และสินทรัพย์ท่ไี ม่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ดังนั้น ผู้ให้ เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับ สิน ทรัพ ย์ภ ายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงาน (ตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง) แยกต่างหากจากสินทรัพย์ท่ถี ือครอง
และใช้ งานโดยผู้ให้ เช่า
ผู้ ให้ เช่ าต้ อ งถือ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กําหนดการเปิ ดเผยข้ อ มู ลของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน และมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม สําหรับสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ผู้ให้ เช่ าต้ องเปิ ดเผยการวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ า โดยแสดง
การจ่ า ยชํา ระตามสัญ ญาเช่ า โดยไม่ คิ ด ลดที่จ ะได้ รั บ รายปี ของแต่ ล ะปี สํา หรั บ ห้ าปี แรกเป็ น
อย่างน้ อย และผลรวมของจํานวนเงินสําหรับปี ที่เหลือ

รายการขายและเช่ากลับคืน
98

หากกิจการ (ผู้ขาย-ผู้เช่า) โอนสินทรัพย์ให้ แก่กจิ การอื่น (ผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า) และเช่าสินทรัพย์น้ัน
กลับคืนจากผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า ทั้งผู้ขาย-ผู้เช่าและผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่าต้ องถือปฏิบัติสาํ หรับสัญญาการโอน
และสัญญาเช่าตามย่อหน้ าที่ 99 ถึง 103
การประเมินว่าการโอนสินทรัพย์เป็ นการขายหรือไม่

99

กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ในการพิจารณาว่าเมื่อใดที่ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เพื่อกําหนดว่ า
การโอนสินทรัพย์ถอื ว่าเป็ นการขายหรือไม่
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การโอนสินทรัพย์ทีเ่ ป็ นการขาย
100

101

102

หากการโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่ า ถือเป็ นการขายสินทรัพย์ตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
100.1 ผู้ขาย-ผู้เช่ า ต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ท่ีเกิดจากการเช่ ากลับคืนตามสัดส่วน
ของมู ล ค่ าตามบั ญ ชี ก่ อ นหน้ าของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ สิท ธิในการใช้ สิน ทรั พ ย์
ที่ยังคงอยู่กับผู้ขาย-ผู้เช่ า ดังนั้นผู้ขาย-ผู้เช่ าต้ องรับรู้เฉพาะจํานวนเงินของผลกําไร
หรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่โี อนไปยังผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่า
100.2 ผู้ซ้ ือ-ผู้ให้ เช่าต้ องปฏิบัติกบั การซื้อสินทรัพย์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบัติกับ
สั ญ ญาเช่ า ตามข้ อ กํา หนดทางการบั ญ ชี ด้ านผู้ ให้ เช่ า ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่งตอบแทนสําหรั บ การขายสิน ทรั พ ย์ ไม่ เท่ ากับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ หรือหากการจ่ ายชําระสําหรับ สัญ ญาเช่ าไม่ ใช่ อัตราของตลาด กิจการต้ องปรั บปรุง
รายการต่อไปนี้เพื่อวัดมูลค่าจํานวนเงินที่ได้ รับจากการขายให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม
101.1 เงื่อนไขที่ต่าํ กว่าตลาดใดๆ ต้ องถือเป็ นการจ่ายล่วงหน้ าของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
และ
101.2 เงื่ อ นไขที่ สู ง กว่ า ตลาดใดๆ ต้ อ งถื อ เป็ นการกู้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ที่ ผ้ ู ซ้ ื อ-ผู้ ใ ห้ เช่ า ให้ กั บ
ผู้ขาย-ผู้เช่า
กิจการต้ องวัดมูลค่าการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 101 โดยใช้ เกณฑ์
ที่สามารถกําหนดได้ อย่างพร้ อมมากกว่าระหว่าง
102.1 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสําหรับการขายและมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ และ
102.2 ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ าปั จจุ บันของการจ่ ายชําระตามสัญ ญาของสัญญาเช่ า และมูลค่ า
ปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าตามอัตราของตลาด
การโอนสินทรัพย์ทีม่ ิใช่การขาย

103

หากการโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่าไม่ถือเป็ นการขายสินทรัพย์ตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
103.1 ผู้ขาย-ผู้เช่าต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่โี อนต่อไปและรับรู้หนี้สนิ ทางการเงินเท่ากับจํานวนเงิน
จากการโอน โดยกิจการต้ องปฏิบัติต่อหนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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103.2 ผู้ ซ้ ื อ-ผู้ ให้ เช่ าต้ องไม่ รับ รู้สิน ทรั พ ย์ท่ีโอนและต้ องรับ รู้สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน เท่ ากับ
จํานวนเงินจากการโอน โดยกิจการต้ องปฏิบัติต่อสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล

วันที่ผูใ้ ห้เช่าทําให้ สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งานโดยผูเ้ ช่า

อายุเชิงเศรษฐกิจ

ข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
กับผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายราย หรือ
- จํ า นวนผลผลิ ต หรื อ จํ า นวนหน่ ว ยในลั ก ษณะอื่ น ที่
คล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ร ายเดี ย วหรื อ หลายรายคาดว่ า
จะได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์

วันทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสัญญามีผล

วันที่คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงจะเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

มูลค่ายุติธรรม

เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการบัญชี
สําหรับผูใ้ ห้เช่ าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มูลค่ายุติธรรม คือ จํานวนเงินที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือ
ชําระหนี้สินระหว่างบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็ น
อิสระและมีความรอบรู้และเต็มใจ

สัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์อา้ งอิงที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับ

การจ่ ายชําระคงที่

การจ่ายชําระที่ผูเ้ ช่าชําระให้ กับผูใ้ ห้เช่าสําหรับสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อา้ งอิ ง ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า โดยไม่ รวมการจ่ าย
ชําระค่าเช่าผันแปร

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของ
(ก) การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่าที่ผูใ้ ห้เช่าจะได้ รับภายใต้
สัญญาเช่าเงินทุน และ
(ข) มู ลค่าคงเหลือใดๆ ที่ไม่ได้รบั การประกันซึ่งเป็ นของ
ผู้ให้ เช่า
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วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า

วัน ที่ทาํ สัญ ญาเช่ าหรื อวัน ที่คู่ สัญ ญาได้ ก่อให้ เกิด ผลผู กพั น
ตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดหลักของสัญ ญาเช่ าแล้ วแต่ วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน

ต้นทุนทางตรงเริม่ แรก

ต้ นทุนส่วนเพิ่มในการได้ มาของสัญญาเช่าซึ่งจะไม่เกิดขึ้นหาก
ไม่ได้ มาซึ่งสัญญาเช่า ต้ นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนที่เกิดขึ้น
ของผู ใ้ ห้เช่ าที่เป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อผู้ แ ทนจําหน่ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญญาเช่าเงินทุน

อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ยที่ทาํ ให้ มูลค่ าปั จจุ บันของ (ก) การจ่ ายชํ าระ
ตามสั ญ ญ าเช่ า และ (ข) มู ลค่ าคงเหลื อ ที่ ไ ม่ ได้ ร ั บ
การประกัน เท่ า กั บ ผลรวมของ (1) มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิง และ (2) ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกของผู้ให้ เช่า

สัญญาเช่า

สัญ ญาหรือส่วนหนึ่ งของสัญ ญาที่ให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพ ย์
(สิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง ) สํา หรั บ ช่ ว งระยะเวลาที่ ต กลงกั น เพื่ อ
การแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

สิง่ จู งใจตามสัญญาเช่า

การจ่ ายชําระที่เกี่ยวข้ องกับสัญ ญาเช่ าซึ่งผู ใ้ ห้เช่ าจ่ ายให้ กับ
ผู เ้ ช่ า หรื อการชดเชย หรื อการรับ แทนต้ น ทุ น ของผู้ เช่ าโดย
ผู้ให้ เช่า

การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า

การเปลี่ ย นแปลงขอบเขตของสัญ ญาเช่ าหรื อ สิ่งตอบแทน
สํา หรั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงื่ อ นไขและ
ข้ อกําหนดเดิมในสัญญาเช่า (ตัวอย่างเช่น การเพิ่มหรือยกเลิก
สิทธิในการใช้ สินทรัพย์อา้ งอิงรายการเดียวหรือหลายรายการ
หรือการขยายหรือลดอายุสญ
ั ญาเช่าตามสัญญา)

การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่า

การจ่ายชําระที่ผูเ้ ช่าจ่ายให้ กับผูใ้ ห้เช่ าซึ่งเกี่ยวข้ องกับสิทธิใน
การใช้ สินทรัพย์อา้ งอิงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ซึ่งประกอบด้ วย
(ก) การจ่ า ยชํ า ระคงที่ (รวมถึ ง การจ่ า ยชํา ระคงที่ โ ดย
เนื้อหา) หักสิง่ จู งใจตามสัญญาเช่าใดๆ
(ข) การจ่ ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ข้ นึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา
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(ค) ราคาใช้ สทิ ธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกนั้น และ
(ง) การจ่ า ยชําระค่ าปรั บ เพื่ อ การยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า หาก
ข้ อ กําหนดสัญ ญาเช่ าแสดงให้ เห็น ว่ า ผู้ เช่ าจะใช้ สิท ธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
สําหรับผู้เช่า การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าให้ รวมถึงจํานวนเงิน
ที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชําระภายใต้ การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าไม่รวมถึงการจ่ายชําระที่ปันส่วนไป
ให้ ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็ นการเช่า เว้ นแต่ผ้ ูเช่าเลือก
ที่จะรวมส่วนประกอบที่ไม่ เป็ นการเช่ ากับส่วนประกอบที่เป็ น
การเช่าและถือเป็ นส่วนประกอบที่เป็ นการเช่าหนึ่งเดียว
สํา หรั บ ผู้ ให้ เช่ า การจ่ า ยชํ า ระตามสั ญ ญาเช่ า ให้ รวมถึ ง
การรับประกันมูลค่าคงเหลือที่ผ้ ูให้ เช่าจะได้ จากผู้เช่า บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับผู้เช่า หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าที่
มี ค วามสามารถทางการเงิน ในการชําระภาระผู ก พั น ภายใต้
การรับประกัน การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าไม่รวมถึงการจ่าย
ชําระที่ปันส่วนไปให้ ส่วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่า

ระยะเวลาที่บ อกเลิ ก ไม่ ได้ ท่ีผู เ้ ช่ ามี สิท ธิในการใช้ สิ น ทรัพ ย์
อ้างอิง โดยให้ รวมระยะเวลาต่อไปนี้ด้วย
(ก) ระยะเวลาตามสิท ธิเลื อ กในการขยายอายุ ส ญ
ั ญาเช่ า
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผ้ ูเช่าจะใช้ สทิ ธิ
เลือกนั้น และ
(ข) ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่ น อนอย่ างสมเหตุ ส มผลที่ผ้ ู เช่ าจะไม่ ใช้ สิท ธิ
เลือกนั้น

ผูเ้ ช่า

กิ จ การที่ ไ ด้ มาซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง สํา หรั บ
ช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

อัต ราดอกเบี้ ยการกู ย้ ื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของ อั ต ราดอกเบี้ ยที่ ผู ้เ ช่ า จะต้ องจ่ า ยในการกู้ ยื ม เงิ น ที่ จํา เป็ น
เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี มู ล ค่ า ใกล้ เคี ย งกั บ สิ น ทรัพ ย์
ผูเ้ ช่า
สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่คล้ ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ ายคลึง
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ผูใ้ ห้เช่า

กิ จ การที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรัพ ย์ อ ้ า งอิ ง สํ า หรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

เงิน ลงทุ นขั้นต้น ตามสัญ ญาเช่ าคิ ด ลดด้ วยอัต ราดอกเบี้ ย
ตามนัยของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าดําเนินงาน

สัญญาเช่าที่ไม่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์อา้ งอิงที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับ

การจ่ ายชําระค่าเช่าทีเ่ ป็ นทางเลือก

การจ่ายชําระที่ผูเ้ ช่ าจ่ ายให้ กับผูใ้ ห้เช่ าสําหรับสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อา้ งอิงในช่ วงระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย
อายุ สัญ ญาเช่ าหรือยกเลิกสัญ ญาเช่ าซึ่งไม่ ได้ รวมอยู่ ในอายุ
สัญญาเช่า

ระยะเวลาการใช้

ระยะเวลาทั้งหมดที่สนิ ทรัพย์ถูกใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาที่
ทํากับลูกค้ า (ระยะเวลาดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องต่อเนื่องกัน)

การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

การรับประกันที่ผูใ้ ห้เช่าได้ รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้
เช่ า ซึ่ ง รั บ ประกัน ว่ า มู ล ค่ า (หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ) ของ
สินทรัพย์อา้ งอิง ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าจะไม่ต่าํ กว่าจํานวนเงิน
ที่ระบุไว้

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สิน ทรั พ ย์ ท่ีแ สดงสิท ธิข องผู เ้ ช่ า ในการใช้ สิ น ทรัพ ย์อ ้า งอิ ง
สําหรับช่วงอายุสญ
ั ญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้น

สั ญ ญ าเช่ า ที่ มี อ ายุ ส ั ญ ญ าเช่ า 12 เดื อ นหรื อ น้ อยกว่ า
นับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล สัญญาเช่าที่มีสทิ ธิเลือกซื้อ
ไม่จัดเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้น

การเช่าช่วง

รายการที่ ผู เ้ ช่ า (“ผู้ ให้ เช่ าช่ วง”) นําสิ นทรัพย์อ ้างอิ งไปให้
บุคคลที่สามเช่าอีกทอดหนึ่งและสัญญาเช่า (“สัญญาเช่าหลัก”)
ระหว่างผู้ให้ เช่าหลักและผู้เช่าหลักยังคงมีผลใช้ บังคับอยู่
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สินทรัพย์อา้ งอิง

สิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซึ่ ง ผู ้ใ ห้ เ ช่ า ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้
สินทรัพย์น้ันต่อผูเ้ ช่า

รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้

ผลต่างระหว่าง
(ก) เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า และ
(ข) เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การรับประกัน ส่วนของมูลค่ าคงเหลือของสินทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งผู ใ้ ห้เช่ าอาจ
ไม่ได้ รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่ง
ได้ รับการประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าเท่านั้น
การจ่ ายชําระค่าเช่าผันแปร

ส่ ว นของการจ่ า ยชํา ระที่ ผั น แปรที่ ผู เ้ ช่ า จ่ า ยให้ แก่ ผู ใ้ ห้เช่ า
สําหรั บสิทธิในการใช้ สินทรัพย์อา้ งอิ งตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ภายหลังวันที่สญ
ั ญาเช่ าเริ่มมีผล ที่ไม่ ใช่ เรื่องของ
เวลาที่ผ่านไป

คํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นและการใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ในความหมายเดียวกัน
สัญญา

ข้ อตกลงตั้งแต่ สองฝ่ ายขึ้นไป ซึ่งทําให้ เกิด สิทธิและภาระ
ผูกพันที่ใช้ บังคับได้

อายุการใช้ประโยชน์

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ ใช้ หรือ จํานวน
ผลผลิตหรือจํานวนหน่ วยในลักษณะอื่นที่คล้ ายคลึงกันซึ่ง
กิจการคาดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ ง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ ง่ อธิ บายแนวทางปฏิ บัติของ
ย่อหน้าที ่ 1 ถึง 103 และมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วนอืน่ ๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วิธีปฏิบตั ิสําหรับกลุ่มสัญญาเช่า
ข1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุการบัญชีสาํ หรับสัญญาเช่าแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็ นการผ่ อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับ
กลุ่ ม สั ญ ญาเช่ า ที่ มี ลั ก ษณะที่ค ล้ า ยคลึ งกั น หากกิ จ การคาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น จากการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ
กลุ่ ม สั ญ ญาเช่ า จะไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี ส าระสํา คั ญ จากการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ กับ สัญ ญาเช่ าแต่ ล ะสัญ ญาในกลุ่ ม สัญ ญาเช่ านั้ น หากกิ จ การปฏิบั ติ ต าม
กลุ่มสัญญาเช่ า กิจการต้ องใช้ ประมาณการและข้ อสมมติท่ีสะท้ อนขนาดและองค์ประกอบของ
กลุ่มสัญญาเช่า
การรวมสัญญา

ข2

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญา
ขึ้นไปที่กจิ การเข้ าทําสัญญา ณ เวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้ เคียงกันกับคู่สญ
ั ญาเดียวกัน (หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับคู่สญ
ั ญานั้น) และปฏิบัติกบั สัญญาเหล่านั้นเป็ นสัญญาหนึ่งเดียว หากเป็ นไป
ตามเกณฑ์อย่างน้ อยข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข2.1 สัญญาเหล่านั้นมีการต่อรองร่วมกัน ด้ วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยรวมที่ไม่สามารถ
เข้ าใจได้ หากไม่พิจารณาสัญญาเหล่านั้นรวมกัน
ข2.2 จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในสัญญาหนึ่งสัญญาขึ้นอยู่กบั ราคาหรือผลงานของ
อีกสัญญาหนึ่ง หรือ
ข2.3 สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงที่แสดงอยู่ในสัญญา (หรือสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิง
ที่แสดงอยู่ ในสัญ ญาแต่ ละสัญ ญา) ทําให้ เกิด ส่ วนประกอบที่เป็ นการเช่ าหนึ่ งเดี ยว
ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข32
ข้อยกเว้นในการรับรูร้ ายการ - สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา่ (ย่อหน้าที่ 5 ถึง 8)

ข3

ยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญ าตให้ ผ้ ู เช่ า
ปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ าที่ 6 ในการปฏิบั ติ กับ สัญ ญาเช่ าซึ่ งสิน ทรั พ ย์อ้ างอิงมี มู ล ค่ าตํ่า ผู้ เช่ าต้ อ ง
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ข4

ข5

ข6

ข7
ข8

ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงโดยอิงจากมูลค่ าของสินทรัพย์ในสภาพใหม่ โดยไม่คาํ นึงถึง
อายุของสินทรัพย์ท่เี ช่า
การประเมินว่ าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าตํ่าหรือไม่ ให้ ใช้ เกณฑ์สัมบูรณ์ สัญญาเช่ าของสินทรัพย์
มู ลค่ าตํ่าเข้ าเงื่อนไขในการใช้ วิธีป ฏิบั ติท างบั ญ ชี ในย่ อ หน้ าที่ 6 โดยไม่ คํานึ งถึงว่ าสัญ ญาเช่ า
เหล่านั้นมีสาระสําคัญต่อผู้เช่าหรือไม่ ซึ่งขนาด ลักษณะ หรือสถานการณ์ของผู้เช่าไม่กระทบกับ
การประเมินดังกล่าว ดังนั้น ผู้เช่าต่างรายกันน่ าจะได้ ข้อสรุปเหมือนกันว่าสินทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ
มีมูลค่าตํ่าหรือไม่
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่าเฉพาะเมื่อ
ข5.1 ผู้เช่าสามารถได้ รับประโยชน์จากการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยการใช้ สนิ ทรัพย์น้ันเอง
หรือใช้ ร่วมกับทรัพยากรอื่นที่มีพร้ อมอยู่ทุกเมื่อสําหรับผู้เช่า และ
ข5.2 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ พ่ึงพิงอย่างมากกับสินทรัพย์อ่นื หรือไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
อย่างมากกับสินทรัพย์อ่นื
สัญญาเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เข้ าเงื่อนไขเป็ นสัญญาเช่าของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่าหากลักษณะ
ของสินทรัพย์น้ันเมื่ออยู่ในสภาพใหม่โดยทั่วไปจะไม่ใช่สนิ ทรัพย์มีมูลค่าตํ่า ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่า
รถยนต์ จะไม่ เข้ าเงื่อนไขเป็ นสัญ ญาเช่ าของสินทรัพย์มีมูลค่ าตํ่า เนื่องจากรถยนต์สภาพใหม่
โดยทั่วไปจะไม่ใช่สนิ ทรัพย์มมี ูลค่าตํ่า
หากผู้เช่ าให้ เช่ าช่ วงสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะให้ เช่ าช่ วงสินทรัพย์ สัญญาเช่ าหลักไม่ เข้ าเงื่อนไข
เป็ นสัญญาเช่าของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
ตัวอย่างของสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า รวมถึงคอมพิวเตอร์แทบเล็ตและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
รายการเล็กน้ อยของเครื่องตกแต่งสํานักงานและโทรศัพท์
การระบุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ 9 ถึง 11)

ข9

ข10
ข11

ในการประเมินว่าสัญญาแสดงถึงสิทธิในการควบคุมการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ (ดูย่อหน้ าที่ ข13 ถึง
ข20) สําหรับ ช่ วงระยะเวลาหนึ่ งหรือไม่ กิจการต้ องประเมิ น ตลอดระยะเวลาการใช้ว่าลู กค้ า
มีลักษณะสองข้ อดังต่อไปนี้หรือไม่
ข9.1 สิท ธิท่ีจ ะได้ รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ เกือ บทั้งหมดจากการใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีระบุ น้ั น
(ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข21 ถึง ข23) และ
ข9.2 สิทธิในการกํากับการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข24 ถึง ข30)
หากลูกค้ ามีสทิ ธิในการควบคุมการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุเพียงช่วงหนึ่งของอายุของสัญญา ให้ ถือว่า
สัญญานั้นประกอบด้ วยสัญญาเช่าสําหรับช่วงหนึ่งของอายุของสัญญานั้น
สัญญาเพื่อรับสินค้ าหรือบริการอาจทําโดยการร่วมการงานหรือในนามของการร่วมการงานตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ในกรณีน้ ีการร่วม
การงานถือเป็ นลูกค้ าในสัญญา ดังนั้นในการประเมินว่าสัญญาประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรือไม่
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ข12

กิจการต้ องประเมิ น ว่ าการร่ วมการงานนั้ น มี สิท ธิในการควบคุ มการใช้ สิน ทรั พ ย์ท่ีระบุ ต ลอด
ระยะเวลาการใช้ หรือไม่
กิจการต้ องประเมินว่าสัญญาประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่สาํ หรับแต่ละส่วนประกอบสัญญาเช่า
ที่อาจแยกได้ โดยอ้ างอิงย่อหน้ าที่ ข32 สําหรับแนวปฏิบัติของส่วนประกอบของสัญญาเช่าที่แยก
ต่างหาก
สินทรัพย์ทีร่ ะบุ

ข13

โดยทั่วไป สินทรัพย์จะเป็ นสินทรัพย์ท่ีระบุโดยกําหนดไว้ อย่ างชัดแจ้ งในสัญญา อย่างไรก็ตาม
สินทรัพย์จะเป็ นสินทรัพย์ท่รี ะบุโดยกําหนดไว้ ตามนัย ณ เวลาที่สินทรัพย์น้ันพร้ อมเพื่อการใช้
โดยลูกค้ าได้ ด้วย
สิทธิในการทดแทนทีเ่ ป็ นสาระ

ข14

ข15

ข16

แม้ จะมีการกําหนดสินทรัพย์ไว้ ลูกค้ าไม่ มีสิทธิในการใช้ สินทรัพย์ท่ีระบุ หากคู่ ค้ามีสิทธิท่ีเป็ น
สาระในการทดแทนสินทรัพย์น้ันตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิของคู่ค้าในการทดแทนสินทรัพย์ถือ
ว่าเป็ นสาระเฉพาะเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขสองข้ อดังต่อไปนี้
ข14.1 คู่ ค้ า มี ค วามสามารถในทางปฏิ บั ติ ท่ี จ ะทดแทนด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท างเลื อ กได้ ต ลอด
ระยะเวลาการใช้ น้ัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้ าไม่สามารถกีดกันคู่ค้าในการทดแทนสินทรัพย์
และคู่ ค้ ามี สิน ทรั พ ย์ ท างเลื อ กพร้ อ มอยู่ ทุ ก เมื่ อ หรื อ สามารถจั ด หาได้ ในระยะเวลา
ที่สมเหตุสมผล) และ
ข14.2 คู่ ค้าจะได้ รับประโยชน์อย่ างคุ้ มค่ าจากการใช้ สิทธิของคู่ ค้าในการทดแทนสินทรัพ ย์
(ตัวอย่ างเช่ น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับการทดแทนสินทรัพย์คาดว่ าจะ
สูงกว่าต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการทดแทนสินทรัพย์)
หากคู่ค้ามีสทิ ธิหรือภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์เฉพาะในหรือหลังวันใดวันหนึ่งหรือการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ท่ีกาํ หนดไว้ สิทธิในการทดแทนของคู่ค้าไม่ เป็ นสาระเนื่องจากคู่ค้าไม่ มี
ความสามารถในทางปฏิบัติท่จี ะทดแทนสินทรัพย์ทางเลือกได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์
การประเมินของกิจการว่า สิทธิในการทดแทนของคู่ค้าเป็ นสาระหรือไม่ข้ ึนอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาและต้ องไม่ รวมการพิจารณาของเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ง
ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาไม่ถือเป็ นเหตุการณ์ท่นี ่าจะเกิดขึ้น ตัวอย่างของเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ง
ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาไม่ถือเป็ นเหตุการณ์ท่นี ่ าจะเกิดขึ้นและจึงต้ องไม่ รวมไว้ ในการประเมิน
ได้ แก่
ข16.1 ข้ อตกลงของลูกค้ าในอนาคตที่จะจ่ายในอัตราที่สงู กว่าอัตราตลาดเพื่อการใช้ สนิ ทรัพย์
ข16.2 การเริ่ ม ต้ นของเทคโนโลยี ใ หม่ ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ
ณ วันเริ่มต้ นของสัญญา
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ข17

ข18

ข19

ข16.3 ความแตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญระหว่างการใช้ สินทรัพย์ของลูกค้ าหรือผลงานของ
สินทรัพย์และการใช้ หรือผลงานของสินทรัพย์ท่คี าดไว้ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญา และ
ข16.4 ความแตกต่ า งอย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ ระหว่ า งราคาตลาดของสิ น ทรั พ ย์ ใ นระหว่ า ง
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์และราคาตลาดที่คาดไว้ ณ วันเริ่มต้ นของสัญญา
หากสินทรัพย์ต้งั อยู่ ณ สถานที่ของลูกค้ าหรือที่อ่นื ใด ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการทดแทนโดยทั่วไป
จะสูงกว่าในกรณีท่สี ินทรัพย์ต้ังอยู่ในสถานที่ของคู่ค้า ดังนั้นต้ นทุนดังกล่าวจึงมีความเป็ นไปได้
มากที่จะสูงกว่าประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับการทดแทนสินทรัพย์
สิทธิหรือภาระผูกพันของคู่ค้าในการทดแทนสินทรัพย์เพื่อการซ่อมแซมและบํารุงรักษาในกรณีท่ี
สินทรัพย์น้ันไม่สามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมหรือสามารถยกระดับทางเทคนิคได้ ไม่เป็ นการ
กีดกันลูกค้ าจากการมีสทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุ
ถ้ าลู ก ค้ ายังไม่ สามารถกําหนดได้ ว่าคู่ ค้ ามี สิท ธิในการทดแทนที่เป็ นสาระหรื อ ไม่ ลู กค้ าต้ อ ง
สันนิษฐานว่าสิทธิในการทดแทนไม่เป็ นสาระ
ส่วนของสินทรัพย์

ข20

ส่วนที่ใช้ งานได้ ของสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่ีระบุ หากส่วนที่ใช้ งานได้ ของสินทรัพย์แยกกันได้
ชั ด เจนเชิ งกายภาพ (ตั วอย่ างเช่ น ชั้ น หนึ่ งชั้ น ของอาคาร) ส่ วนที่ใช้ งานได้ ห รื อ ส่ วนอื่น ของ
สินทรัพย์ท่แี ยกกันไม่ได้ ชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ส่วนที่ใช้ งานได้ ของสายเคเบิลใยแก้ ว
นําแสง) ไม่ ใช่ สินทรัพย์ท่ีระบุ เว้ นแต่ ส่วนที่ใช้ งานได้ หรือส่วนอื่นของสินทรัพย์น้ันเป็ นส่วนที่
ใช้ งานได้ เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ซ่ึงทําให้ ลูกค้ ามีสิทธิในการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดจากการใช้ สนิ ทรัพย์
สิทธิในการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้

ข21

ข22

ในการควบคุ ม การใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีระบุ ลู ก ค้ าต้ อ งมี สิท ธิในการได้ รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดจากการใช้ สนิ ทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ (ตัวอย่างเช่น การใช้ สนิ ทรัพย์แต่เพียง
ผู้ เดี ย วตลอดระยะเวลาการใช้ น้ั น ) ลู ก ค้ า สามารถได้ รั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ จากการใช้
สินทรัพย์ท้งั ทางตรงหรือทางอ้ อมในหลายลักษณะ เช่ น โดยการใช้ โดยการถือครอง หรือโดย
การให้ เช่ าช่ วงสินทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ สินทรัพย์รวมถึงผลที่ได้ รับหลักและ
ผลพลอยได้ ของสินทรั พย์น้ั น (รวมถึงกระแสเงินสดที่คาดไว้ ท่ีมาจากรายการเหล่ านั้น) และ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ รับจากรายการเชิงพาณิชย์กบั บุคคลที่สาม
เมื่อกิจการประเมินสิทธิในการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใช้ สินทรัพย์
กิจการต้ องพิจารณาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็ นผลจากการใช้ สนิ ทรัพย์ในขอบเขตที่กาํ หนดของ
สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์ของลูกค้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข30) ตัวอย่างเช่น
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ข23

ข22.1 หากสัญญาจํากัดการใช้ ยานยนต์เฉพาะอาณาเขตที่เจาะจงหนึ่งในระหว่างระยะเวลา
การใช้ กิจการต้ องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ ยานยนต์ภายใน
อาณาเขตนั้นและไม่เกินไปกว่านั้น
ข22.2 หากสัญญาระบุว่าลูกค้ าสามารถขับขี่ยานยนต์ได้ ไม่ เกินระยะทางที่เจาะจงในระหว่าง
ระยะเวลาการใช้ กิจการต้ องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ ยานยนต์
ตามจํานวนระยะทางที่อนุญาตและไม่เกินไปกว่านั้น
หากสัญญากําหนดให้ ลูกค้ าต้ องจ่ ายส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สินทรัพย์เป็ น
สิ่งตอบแทนให้ แ ก่ คู่ ค้ าหรื อ บุ ค คลอื่น กระแสเงิน สดที่จ่ า ยเป็ นสิ่งตอบแทนนั้ น ต้ อ งถือ เป็ น
ส่วนหนึ่งของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้ าได้ รับจากการใช้ สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ า
ต้ องจ่ายสิ่งตอบแทนให้ แก่คู่ค้าตามร้ อยละของยอดขายจากการใช้ พ้ ืนที่ค้าปลีก ข้ อกําหนดนั้น
ไม่เป็ นการกีดกันลูกค้ าจากการมีสทิ ธิในการได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากการใช้
พื้ นที่ ค้ าปลี ก นั้ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด ขึ้ นจากการขายนั้ น ถื อ เป็ นประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้ าได้ รับ จากการใช้ พ้ ื นที่ค้าปลีกนั้ น และต่ อมาส่วนหนึ่งของกระแสเงิน สด
ก็นาํ มาจ่ายให้ แก่คู่ค้าเป็ นสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิในการใช้ พ้ ืนที่น้ัน
สิทธิในการกํากับการใช้สินทรัพย์

ข24

ลูกค้ ามี สิทธิในการกํากับ การใช้ สินทรัพ ย์ท่ีระบุตลอดระยะเวลาการใช้ เฉพาะเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
ข24.1 ลูกค้ ามีสิทธิในการกํากับว่าสินทรัพย์จะถูกใช้ อย่ างไรและเพื่ อวัตถุประสงค์ใดตลอด
ระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์ (ตามที่ได้ อธิบายในย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข30) หรือ
ข24.2 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ มีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ า
และ
ข24.2.1 ลู ก ค้ ามี สิท ธิในการใช้ งานสิน ทรั พ ย์ (หรื อ กํากับ ผู้ อ่ืน ให้ ใช้ งานสิน ทรั พ ย์
ในลั ก ษณ ะที่ ก ํ า หนดไว้ ) ตลอดระยะเวลาการใช้ โดยคู่ ค้ าไม่ มี สิ ท ธิ
เปลี่ยนแปลงวิธกี ารใช้ งานนั้น หรือ
ข24.2.2 ลูกค้ าออกแบบสินทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ให้ สอดคล้ อง
กับวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ ท่ีกาํ หนดไว้ ล่วงหน้ าตลอดระยะเวลา
การใช้ สนิ ทรัพย์
วิธีการใช้และวัตถุประสงค์การใช้สินทรัพย์

ข25

ลู ก ค้ ามี สิ ท ธิ ใ นการกํา กั บ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารใช้ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ ถ้ า สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ โดยอยู่ภายใน
ขอบเขตของสิทธิการใช้ ซ่ึงระบุไว้ ในสัญญา การประเมินนี้ให้ พิจารณาจากสิทธิในการตัดสินใจ
ที่เกี่ย วข้ อ งมากที่สุด กับ การเปลี่ ย นแปลงวิ ธีก ารใช้ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ สิน ทรั พ ย์ ต ลอด
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ข26

ข27

ระยะเวลาการใช้ สิทธิในการตัดสินใจถือว่ าเกี่ยวข้ องเมื่อส่งผลต่ อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
การใช้ สิน ทรั พ ย์ สิ ท ธิในการตั ด สิน ใจที่เกี่ย วข้ อ งมากที่สุด น่ า จะแตกต่ า งกั น สํา หรั บ สัญ ญา
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ลักษณะของสินทรัพย์และข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา
ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ให้ สิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้
สินทรัพย์ภายใต้ ขอบเขตที่กาํ หนดของสิทธิในการใช้ ของลูกค้ า แล้ วแต่สถานการณ์ ได้ แก่
ข26.1 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลผลิตที่ผลิตจากสินทรัพย์ (เช่น การตัดสินใจว่า
จะใช้ ต้ ู ค อนเทนเนอร์ เพื่ อ ขนส่ งสิน ค้ า หรื อ เพื่ อ เก็บ รั ก ษาสิน ค้ า หรื อ การตั ด สิน ใจ
เกี่ยวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ท่ขี ายในพื้นที่ค้าปลีก)
ข26.2 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงว่าจะผลิตผลผลิตเมื่อใด (เช่น การตัดสินใจว่าจะใช้ เครื่องจักร
หรือโรงงานไฟฟ้ าเมื่อใด)
ข26.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงว่ าจะผลิตผลผลิตที่ใด (เช่ น การตัดสินใจเกี่ยวกับจุ ดหมาย
ของรถบรรทุกหรือเรือ หรือการตัดสินใจว่าจะใช้ อปุ กรณ์ท่ใี ด) และ
ข26.4 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงว่ าจะผลิตผลิตผลหรือไม่ และจะผลิตผลผลิต เท่าใด (เช่ น
การตั ด สิน ใจว่ าจะผลิ ต พลั งงานจากโรงงานไฟฟ้ าหรื อ ไม่ แ ละจะผลิ ต พลั งงานจาก
โรงงานไฟฟ้ าเท่าใด)
ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ไม่ให้ สทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารใช้ และวัตถุประสงค์การใช้
สิน ทรั พ ย์ ให้ รวมถึงสิท ธิท่ีจํากัด เพี ย งการใช้ งานหรื อ การบํารุงรั ก ษาสิน ทรั พ ย์ สิท ธิดั ง กล่ าว
สามารถถือครองโดยลูกค้ าหรือคู่ค้า ถึงแม้ ว่าสิทธิในการใช้ งานหรือการบํารุงรักษาสินทรัพย์
มักจําเป็ นต่อการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิในการกํากับวิธีการใช้
และวัตถุประสงค์การใช้ สินทรัพย์และสิทธิดังกล่ าวมักขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการใช้
และวัตถุประสงค์การใช้ สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการใช้ งานสินทรัพย์อาจให้ สิทธิในการ
กํากับ การใช้ สิน ทรั พ ย์ แ ก่ ลู ก ค้ าถ้ าการตั ด สิน ใจที่เกี่ย วกับ วิ ธีก ารใช้ แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้
สินทรัพย์ได้ กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ า (ดูย่อหน้ าที่ ข24.2.1)
การตัดสินใจทีก่ ําหนดระหว่างและก่อนระยะเวลาการใช้

ข28

ข29

การตัดสินใจที่เกี่ยวกับวิธกี ารใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ สนิ ทรัพย์ สามารถกําหนดไว้ ล่วงหน้ าได้
หลายวิธี ตัวอย่างเช่ น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องสามารถกําหนดไว้ ล่วงหน้ าโดยการออกแบบของ
สินทรัพย์ หรือโดยข้ อจํากัดตามสัญญาเกี่ยวกับการใช้ สนิ ทรัพย์
การประเมิน ว่ าลูกค้ ามีสิทธิในการกํากับการใช้ สินทรัพ ย์หรือไม่ น้ัน กิจการต้ องพิ จารณาสิทธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ สนิ ทรัพย์ระหว่างระยะเวลาการใช้ เท่านั้น เว้ นแต่ลูกค้ าได้ ออกแบบ
สินทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ไว้ ตามที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข24.2.2 ดังนั้น
กิจการต้ องไม่พิจารณาการตัดสินใจที่กาํ หนดไว้ ล่วงหน้ าก่อนระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์ เว้ นแต่มี
เงื่อนไขในย่ อหน้ าที่ ข24.2.2 ตัวอย่ างเช่ น หากลูกค้ าสามารถกําหนดได้ เพียงแค่ ผลผลิตจาก
สิ น ทรั พ ย์ ก่ อ นระยะเวลาการใช้ ถื อ ว่ า ลู ก ค้ าไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการกํา กั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ น้ั น
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ความสามารถในการกําหนดผลผลิตในสัญญาก่อนระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์ โดยปราศจากสิทธิ
ในการตัดสินใจอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์ถือเป็ นการให้ สิทธิแก่ลูกค้ าในลักษณะเดียวกัน
กับลูกค้ าใดๆ ที่ซ้ ือสินค้ าหรือบริการ
สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง
ข30

ข31

สัญญาอาจรวมข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ออกแบบเพื่อคุ้มครองส่วนได้ เสียในสินทรัพย์น้ันๆ หรือ
สินทรัพย์อ่ ืนของคู่ค้า หรือเพื่อคุ้มครองบุคลากรของคู่ค้า หรือเพื่อให้ ม่ันใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้ อบังคับ ตัวอย่างของสิทธิเพื่อการคุ้มครอง เช่น ในสัญญาอาจมีการ (1) กําหนด
ปริมาณการใช้ สูงสุดของสินทรัพย์หรือจํากัดเวลาหรือสถานที่ท่ีลูกค้ าสามารถใช้ สินทรัพย์ (2)
บังคับให้ ลูกค้ าปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานที่เจาะจง หรือ (3) บังคับให้ ลูกค้ าแจ้ งคู่ค้า
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะใช้ สินทรัพย์ สิทธิเพื่อการคุ้มครองมักจะระบุขอบเขตของ
สิทธิการใช้ ของลูกค้ า แต่โดยลําพังแล้ วไม่กดี กันลูกค้ าในการมีสทิ ธิในการกํากับการใช้ สนิ ทรัพย์
แผนผังต่อไปนี้อาจช่วยกิจการในการประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้ วยสัญญาเช่ า
หรือไม่
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มีสนิ ทรัพย์ท่รี ะบุหรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข20

ไม่ใช่

ใช่

ลูกค้ ามีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดตลอดระยะเวลาการใช้ สนิ ทรัพย์
หรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข21 ถึง ข23

ไม่ใช่

ใช่

ลูกค้ า

ลูกค้ าหรือคู่ค้ามีสทิ ธิในการกํากับวิธกี ารใช้ และ
วัตถุประสงค์การใช้ สนิ ทรัพย์ตลอดระยะเวลา
การใช้ หรือไม่ หรือทั้งสองฝ่ ายไม่มสี ทิ ธิ
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข30

คู่ค้า

ทั้งสองฝ่ ายไม่มสี ทิ ธิ; มีการกําหนดวิธกี าร
และวัตถุประสงค์ท่จี ะใช้ สนิ ทรัพย์ไว้ ล่วงหน้ า

ใช่

ลูกค้ ามีสทิ ธิในการใช้ งานสินทรัพย์ตลอด
ระยะเวลาการใช้ โดยคู่ค้าไม่มีสทิ ธิ
เปลี่ยนแปลงวิธกี ารใช้ งานหรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข24.2.1
ไม่ใช่

ลูกค้ าออกแบบสินทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับ
วิธกี ารใช้ และวัตถุประสงค์การใช้ ท่กี าํ หนดไว้
ล่วงหน้ าตลอดระยะเวลาการใช้ หรือไม่
พิจารณาตามย่อหน้ าที่ ข24.2.2

ไม่ใช่

ใช่

สัญญาประกอบด้ วย
สัญญาเช่า
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การแยกส่วนประกอบของสัญญา (ย่อหน้าที่ 12 ถึง 17)
ข32

ข33

สิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงถือเป็ นส่วนประกอบของสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก หากเข้ าเงื่อนไข
ทุกข้ อต่อไปนี้
ข32.1 ผู้เช่าได้ ประโยชน์จากการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์จากการใช้ สนิ ทรัพย์
นั้นเองหรือจากการใช้ ควบคู่กบั ทรัพยากรอื่นที่มีอยู่ทุกเมื่อสําหรับผู้เช่า ทรัพยากรที่มี
อยู่ทุกเมื่อนี้คือสินค้ าหรือบริการที่ขายหรือให้ เช่าแยกต่างหาก (โดยผู้ให้ เช่าหรือคู่ค้า
อื่น) หรือทรัพยากรที่ผ้ ูเช่าได้ รับมาแล้ ว (จากผู้ให้ เช่าหรือจากรายการหรือเหตุการณ์
อื่น) และ
ข32.2 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ พ่ึงพิงอย่างมากกับหรือมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างมากกับ
สิน ทรั พ ย์อ้างอิงอื่น ในสัญ ญา ตัวอย่ างเช่ น การที่ผ้ ู เช่ าสามารถตั ด สิน ใจที่จ ะไม่ เช่ า
สินทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ ส่งผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ต่ อสิทธิการใช้ สินทรัพย์อ้างอิงอื่น
ในสั ญ ญาอาจบ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง นั้ น ไม่ ไ ด้ พึ่ งพิ ง อย่ า งมากกั บ หรื อ มี ค วาม
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างมากกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่น
สัญ ญาอาจมี จํานวนเงิน ที่ผ้ ู เช่ าจะจ่ ายสําหรั บ กิจ กรรมและต้ น ทุ น ซึ่ งไม่ มี การโอนสิน ค้ าหรื อ
บริการให้ แก่ผ้ ูเช่ า ตัวอย่างเช่ น ผู้ให้ เช่ าอาจรวมการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายสําหรับงานบริหารหรือ
ต้ นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าเป็ นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินรวมที่เรียกเก็บ ซึ่งไม่มี
การโอนสินค้ าหรือบริการให้ แก่ผ้ ูเช่า จํานวนเงินที่จะจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดส่วนประกอบแยก
ของสัญญาเช่ า แต่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ปันส่วนไปยังส่วนประกอบที่ระบุ
แยกจากกันของสัญญา
อายุสญ
ั ญาเช่า (ย่อหน้าที่ 18 ถึง 21)

ข34

ข35

ข36
ข37

การกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ าและการประเมินระยะของระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ ได้ ของสัญ ญาเช่ า
กิจการต้ องปฏิบัติตามคํานิยามของสัญญาและกําหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาเช่า
ไม่ มีผลบังคับใช้ อีกต่ อไปเมื่อผู้ เช่ าและผู้ให้ เช่ าต่ างมีสิทธิในการยกเลิกสัญ ญาเช่ าโดยไม่ ต้อง
ได้ รับการยินยอมจากอีกฝ่ าย โดยค่าปรับไม่เกินจํานวนที่มีนัยสําคัญ
หากผู้เช่าเท่านั้นมีสทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า สิทธิน้ันถือเป็ นสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
ของผู้เช่า ซึ่งกิจการพิจารณาเมื่อกําหนดอายุสัญญาเช่า หากผู้ให้ เช่าเท่านั้นมีสิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า ระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ ของสัญญาเช่าให้ รวมระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยสิทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่าเริ่ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลและรวมถึงระยะเวลาปลอดค่าเช่า ซึ่งผู้ให้ เช่าให้ แก่
ผู้เช่า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ให้ กจิ การประเมินว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่
ที่จะใช้ สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือจะใช้ สทิ ธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่
ใช้ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ า ให้ กิจการพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
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ข38

ข39

ทั้งหมดที่ทาํ ให้ เกิดสิ่งจู งใจทางเศรษฐกิจที่ผ้ ูเช่ าจะใช้ สิทธิเลือกหรือไม่ ใช้ สิทธิเลือกนั้น รวมถึง
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คาดไว้ เกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ต้ังแต่วันที่สญ
จนถึงวันที่ใช้ สทิ ธิเลือก ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณารวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่)
ข37.1 ข้ อ ตกลงและเงื่อ นไขตามสัญ ญาสํา หรั บ ระยะเวลาตามสิท ธิเลื อ กเปรี ย บเทีย บกับ
อัตราตลาด เช่น
ข37.1.1 จํานวนเงินที่จะจ่ายสําหรับสัญญาเช่าในระยะเวลาตามสิทธิเลือกใดๆ
ข37.1.2 จํ า นวนเงิ น ของค่ าเช่ า ผั น แปรสํ า หรั บ สั ญ ญ าเช่ า หรื อ การจ่ า ยชํ า ระ
ที่อาจเกิดขึ้นอื่น เช่ น การจ่ายชําระที่เกิดจากค่ าปรับจากการยกเลิกสัญญา
และการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และ
ข37.1.3 ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสิทธิเลือกใดๆ ที่สามารถใช้ ได้ หลังจากระยะเวลา
ตามสิท ธิเลื อ กเริ่ ม แรก (เช่ น สิท ธิเลื อ กซื้ อในอัต ราที่ต่ ํากว่ าอัต ราตลาด
ในปัจจุบันที่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ณ วันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ขยาย)
ข37.2 ส่วนปรับปรุงการเช่ าที่มีนัยสําคัญ ซึ่งได้ ดาํ เนินการแล้ ว (หรือคาดว่ าจะดําเนิ นการ)
ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คาดว่ าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่ างมีนัยสําคัญ ต่ อ
ผู้เช่ าเมื่อสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญ ญาเช่ าหรือยกเลิกสัญ ญาเช่ า หรือสิทธิเลือก
ในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงสามารถใช้ ได้
ข37.3 ต้ น ทุ น ที่เกี่ยวข้ องกับ การยกเลิกสัญ ญาเช่ า เช่ น ต้ น ทุ น ในการเจรจาต่ อรอง ต้ น ทุ น
ในการย้ ายสถานที่ ต้ นทุ น ในการระบุ สิ น ทรั พ ย์ อ้ างอิ ง อื่ น ที่ เ หมาะสมสํา หรั บ
ความต้ องการของผู้เช่า ต้ นทุนในการนําสินทรัพย์ใหม่ไปใช้ ร่วมในการดําเนินงานของ
ผู้เช่า หรือค่าปรับในการยกเลิกสัญญาและต้ นทุนที่คล้ ายกัน รวมถึงต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับการส่งคืนสินทรัพย์อ้างอิงในสภาพหรือสถานที่ท่กี าํ หนดไว้ ตามสัญญา
ข37.4 ความสําคัญของสินทรัพย์อ้างอิงต่อการดําเนินงานของผู้เช่า เช่น สินทรัพย์อ้างอิงเป็ น
สินทรัพย์เฉพาะหรือไม่ ทําเลที่ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิง และความสามารถในการหา
ทางเลือกที่เหมาะสม และ
ข37.5 สถานการณ์ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ สิทธิเลือก (เช่ น สิทธิเลือกจะสามารถใช้ ได้
เฉพาะเมื่ อ ได้ บ รรลุ เงื่อ นไขหนึ่ งเงื่อนไขหรื อ หลายเงื่อ นไข) และมี ค วามเป็ นไปได้
ที่เงื่อนไขเหล่านั้นจะมีอยู่
สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่ าหรือยกเลิกสัญญาเช่ าอาจรวมกับเงื่อนไขอื่นในสัญญาหนึ่ง
ข้ อหรือหลายข้ อ (ตัวอย่าง การรับประกันมูลค่าคงเหลือ) ในลักษณะที่ผ้ ูเช่ารับประกันผู้ให้ เช่ า
ด้ วยเงินคืนขั้นตํ่าหรือเงินคืนคงที่ซ่ึงใกล้ เคียงกันไม่ว่าสิทธิเลือกจะถูกใช้ หรือไม่ กต็ าม ในกรณี
ดังกล่ าว กิจการต้ องคาดว่าผู้เช่ าจะใช้ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ ใช้ สิทธิเลือก
ในการยกเลิ กสัญ ญาเช่ าอย่ างแน่ น อนด้ วยความสมเหตุ ส มผล ทั้งๆ ที่มี แ นวปฏิบั ติเกี่ยวกับ
การจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา ตามย่อหน้ าที่ ข42
ยิ่งระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ ได้ ของสัญ ญาเช่ าสั้น โอกาสที่ผ้ ู เช่ าจะใช้ สิท ธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าจะมากขึ้น เนื่องจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
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ข40

ข41

การจัดหาสินทรัพย์ทดแทนมีโอกาสสูงขึ้นตามสัดส่วนกับระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ ได้ ของสัญญา
ที่ส้นั ลง
วิธีปฏิบัติในอดีตเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้ สินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ผ้ ูเช่ ามักจะใช้ (ไม่ ว่าจะเช่ า
หรือเป็ นเจ้ าของ) และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจในการปฏิบัติเช่ นนั้น อาจให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ในการประเมินว่าผู้เช่าจะใช้ สิทธิเลือกหรือไม่ใช้ สิทธิเลือกอย่างแน่ นอนด้ วยความสมเหตุสมผล
หรือไม่ ตัวอย่างเช่ น ถ้ าผู้เช่ ามักจะใช้ สนิ ทรัพย์ประเภทหนึ่งตามระยะเวลาการใช้ สินทรัพย์หรือ
ถ้ าผู้เช่ ามีวิธีปฏิบัติท่ใี ช้ สทิ ธิเลือกในสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงประเภทหนึ่งอยู่เป็ นประจํา ผู้เช่า
ต้ องพิจารณาเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของวิธปี ฏิบัติในอดีตนั้นในการประเมินว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือก
หรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือกอย่างแน่นอนด้ วยความสมเหตุสมผลหรือไม่
ย่ อหน้ าที่ 20 ระบุ ว่าหลั งจากวัน ที่สัญ ญาเช่ าเริ่มมีผ ล ผู้ เช่ าต้ องประเมินใหม่ ว่า ผู้ เช่ ามีความ
แน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่จี ะใช้ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาหรือไม่ใช้ สิทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่มี ีนัยสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้เช่า และส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ของผู้เช่าที่จะใช้ สิทธิเลือกซึ่งไม่เคยถูกนํามาใช้ ในการกําหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้ า หรือที่จะ
ไม่ใช้ สทิ ธิเลือกซึ่งเคยถูกนํามาใช้ ในการกําหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้ า ตัวอย่างของเหตุการณ์
ที่มีนัยสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่มีนัยสําคัญ ได้ แก่
ข41.1 ส่วนปรับปรุงการเช่าที่มีนัยสําคัญ ซึ่งไม่ได้ คาดไว้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล ที่คาดว่า
จะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่ างมีนัยสําคัญ ต่ อผู้ เช่ าเมื่อสิทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงสามารถใช้ ได้
ข41.2 การดัดแปลงหรือการปรับปรุงตามความต้ องการของสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ไม่ได้ คาดไว้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
ข41.3 สัญญาเช่าช่วงที่เริ่มต้ นหลังจากวันสิ้นสุดของอายุสญ
ั ญาเช่าที่กาํ หนดไว้ ก่อนหน้ า และ
ข41.4 การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้เช่าที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ สทิ ธิเลือกหรือไม่ใช้ สทิ ธิเลือก
(ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจขยายอายุสัญญาเช่ าของสินทรัพย์ท่เี สริมกัน การตัดสินใจ
จําหน่ายสินทรัพย์ทางเลือกหรือหน่วยธุรกิจที่ใช้ สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ )
การจ่ ายชําระตามสัญญาเช่าทีค่ งทีโ่ ดยเนื้ อหา (ย่อหน้าที่ 27.1 36.3 และ 70.1)

ข42

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ารวมการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้อหา การจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่ าที่คงที่โดยเนื้อหา คือ การจ่ายชําระที่อาจจะประกอบด้ วยส่วนที่ผันแปรโดยรูปแบบ
แต่ โดยเนื้อหาไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่คงที่โดยเนื้อหาถือว่ามีอยู่
หากมีกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
ข42.1 การจ่ า ยชํา ระที่ ก ํา หนดเป็ นการจ่ า ยชํา ระค่ า เช่ า ผั น แปร แต่ ก ารจ่ า ยชํา ระนั้ น ไม่ มี
ความผันแปรที่แท้ จริง การจ่ ายชําระนั้นมีเงื่อนไขที่ผันแปรที่ไม่ มีสาระเชิงเศรษฐกิจ
ที่แท้ จริง ตัวอย่างของประเภทของการจ่ายชําระดังกล่าว รวมกรณีดังต่อไปนี้
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ข42.1.1 การจ่ายชําระต้ องจ่ายเฉพาะเมื่อได้ พิสจู น์แล้ วว่าสินทรัพย์สามารถใช้ การได้
ในระหว่ างที่มีสัญญาเช่ าหรือเฉพาะเมื่อมีการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ซ่ึงไม่ มี
ความเป็ นไปได้ ท่แี ท้ จริงที่จะไม่เกิดขึ้น หรือ
ข42.1.2 การจ่ายชําระที่กาํ หนดเริ่มแรกเป็ นการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรซึ่งสัมพันธ์กบั
การใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิง แต่ความผันแปรนั้นจะหมดไป ณ เวลาหนึ่งหลังจาก
วัน ที่สัญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล ซึ่ งทําให้ ก ารจ่ ายชําระกลายเป็ นคงที่ส าํ หรั บ อายุ
ที่ เหลื อ อยู่ ข องสั ญ ญาเช่ า การจ่ า ยชํา ระนั้ น กลายเป็ นการจ่ า ยชํา ระคงที่
โดยเนื้อหาเมื่อความผันแปรหมดไป
ข42.2 การจ่ายชําระมีมากกว่าหนึ่งชุดที่ผ้ ูเช่าสามารถจ่ายได้ แต่มีเพียงชุดเดียวที่เกิดขึ้นได้ จริง
ในกรณีน้ ี กิจการต้ องพิ จารณาชุดของการจ่ ายชําระที่เกิดขึ้นได้ จริงเป็ นการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า
ข42.3 การจ่ายชําระที่เกิดขึ้นได้ จริงมีมากกว่าหนึ่งชุดที่ผ้ ูเช่าสามารถจ่ายได้ แต่ผ้ ูเช่าต้ องใช้ ชุด
การจ่ า ยชําระอย่ างน้ อ ยหนึ่ งชุ ด ในกรณี น้ ี กิจ การต้ อ งพิ จารณาชุ ด การจ่ ายเงิน ที่มี
จํานวนเงินรวมตํ่าที่สดุ (หลังใช้ เกณฑ์คิดลด) เป็ นการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า

ความเกีย่ วข้องของผูเ้ ช่ากับสินทรัพย์อา้ งอิงก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
ต้นทุนของผูเ้ ช่าทีเ่ กีย่ วกับการสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์อา้ งอิง
ข43

ข44

กิจการอาจเจรจาต่อรองการเช่าก่อนที่สินทรัพย์อ้างอิงจะพร้ อมเพื่อการใช้ สาํ หรับผู้เช่า สําหรับ
สัญญาเช่าบางสัญญา สินทรัพย์อ้างอิงอาจจําเป็ นต้ องสร้ างหรือออกแบบใหม่สาํ หรับการใช้ ของ
ผู้เช่า ซึ่งผู้เช่าอาจจําเป็ นต้ องจ่ายชําระส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหรือการออกแบบสินทรัพย์น้ัน
โดยขึ้นอยู่กบั ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา
หากผู้เช่ ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรือการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง ผู้เช่ าต้ องรับรู้
ต้ น ทุ น เหล่ านั้ น ตามมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้ อง เช่ น มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 16 เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างหรือการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิงจะไม่รวม
การจ่ายชําระที่ผ้ ูเช่าชําระสําหรับสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์อ้างอิง การจ่ายชําระสําหรับสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อ้างอิงเป็ นการจ่ายชําระสําหรับสัญญาเช่าโดยไม่คาํ นึงถึงจังหวะเวลาของการจ่ายชําระนั้น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อา้ งอิง

ข45

ผู้เช่าอาจได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นจะ
ถูกโอนไปยังผู้ให้ เช่าและสินทรัพย์จะให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ า การได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั้นไม่ได้
เป็ นตัวกําหนดว่าจะรับรู้รายการอย่างไร
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ข46

ข47

หากผู้เช่ าควบคุม (หรือได้ มาซึ่งการควบคุ ม) สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอน
ไปยังผู้ให้ เช่า รายการนั้นถือเป็ นรายการขายและเช่ากลับคืนซึ่งรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 98
ถึง 103
อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่าไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่สนิ ทรัพย์น้ันจะถูกโอนไป
ยังผู้ให้ เช่า รายการดังกล่าวไม่ ใช่ รายการขายและเช่ ากลับคืน ตัวอย่างเช่น ซึ่งอาจเป็ นในกรณีท่ี
ผู้ผลิต ผู้ให้ เช่ าและผู้เช่าเจรจาต่อรอง รายการที่ผ้ ูให้ เช่าจะซื้อสินทรัพย์จากผู้ผลิตเพื่อให้ เช่าแก่
ผู้เช่ า ผู้เช่ าอาจได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่ อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
จะโอนไปยังผู้ให้ เช่ า ในกรณีน้ ี หากผู้เช่ าได้ รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่ อสินทรัพย์อ้างอิงแต่
ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมสินทรัพย์น้ันก่อนที่สนิ ทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยังผู้ให้ เช่า รายการนี้ไม่รับรู้
เป็ นรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ถอื เป็ นการเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านผูเ้ ช่า (ย่อหน้าที่ 59)

ข48

ในการกําหนดว่า ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าจําเป็ นหรือไม่เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 51 ผู้เช่าต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
ข48.1 ข้ อมูลนั้นเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงินหรือไม่ ผู้เช่ าต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุใน
ย่ อหน้ าที่ 59 เฉพาะเมื่อข้ อมูลนั้นคาดว่ าจะเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงิน ซึ่งในกรณีน้ ี
หมายถึงหากข้ อมูลดังกล่าวช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
ข48.1.1 ความยืด หยุ่ น ของสัญ ญาเช่ า สัญ ญาเช่ าอาจมี ค วามยืด หยุ่ น ตั วอย่ างเช่ น
หากผู้ เช่ าสามารถลดฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ยงโดยการใช้ สิท ธิเลื อกในการ
ยกเลิ ก สัญ ญาเช่ าหรื อ ต่ อ สัญ ญาเช่ าใหม่ ด้ วยข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ผ้ ู เช่ า
ได้ รับประโยชน์
ข48.1.2 ข้ อจํากัด ต่ างๆ ที่กาํ หนดในสัญ ญาเช่ า ในสัญ ญาเช่ าอาจมี ข้อจํากัด ต่ างๆ
ตั ว อย่ า งเช่ น การกําหนดให้ ผู้ เช่ า ต้ อ งรั ก ษาระดั บ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น
บางอัตราส่วน
ข48.1.3 ความอ่อนไหวของข้ อมู ลที่รายงานต่ อปั จจัยผันแปรที่สาํ คัญ ตั วอย่ างเช่ น
ข้ อมูลที่รายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรในอนาคต
ข48.1.4 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงของความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
ข48.1.5 การเบี่ ยงเบนจากแนวปฏิบัติ ของอุต สาหกรรม ตั วอย่ างการเบี่ ยงเบนนั้ น
ตั วอย่ างเช่ น ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญ ญาเช่ าที่ไม่ ป กติห รื อมีลักษณะ
เฉพาะที่กระทบต่อกลุ่มสัญญาเช่าของผู้เช่า
ข48.2 ข้ อ มู ล นั้ น เห็ น ได้ ชั ด จากข้ อ มู ล ที่ นํา เสนอในงบการเงิ น หลั ก หรื อ ข้ อ มู ล ที่ เปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ ผู้เช่ าไม่ จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ มีการ
นําเสนอแล้ วที่ใดที่หนึ่งในงบการเงินซํา้ อีก
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ข49

ข50

ข51

ข52

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร (ซึ่งขึ้นอยู่กบั สถานการณ์) อาจจําเป็ นเพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 51 ซึ่ ง อาจรวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยผู้ ใ ช้
งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข49.1 เหตุผลของผู้เช่าในการจ่ ายชําระค่ าเช่าผันแปรและความแพร่ หลายของการจ่ายชําระ
เหล่านั้น
ข49.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรต่อการจ่ายชําระคงที่
ข49.3 ตัวแปรที่สาํ คัญซึ่งการจ่ ายชําระค่ าเช่ าผันแปรอ้ างอิงอยู่และค่ าเช่ าผันแปรคาดว่ าจะ
ผันแปรอย่างไรเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สาํ คัญเหล่านั้น และ
ข49.4 ผลกระทบทางการเงินและการดําเนินงานอื่นๆ ของการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรนั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเลือกในการขยายหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ซึ่งขึ้นอยู่
กับสถานการณ์) อาจจําเป็ นเพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่ อหน้ าที่ 51
ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลที่ช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข50.1 เหตุผลของผู้เช่าในการใช้ สทิ ธิเลือกในการขยายหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
และความแพร่หลายของสิทธิเลือกเหล่านั้น
ข50.2 ขนาดโดยเปรียบเทียบของการจ่ายชําระค่ าเช่าที เ่ ป็ นทางเลื อกต่ อการจ่ ายชําระตาม
สัญญาเช่า
ข50.3 ความแพร่ ห ลายของการใช้ สิ ท ธิ เลื อ ก ซึ่ ง ไม่ ร วมในการวั ด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตาม
สัญญาเช่า และ
ข50.4 ผลกระทบทางการเงินและการดําเนินงานอื่นๆ ของสิทธิเลือกนั้น
ข้ อมู ลเพิ่ มเติม เกี่ยวกับ การรั บ ประกัน มู ลค่ าคงเหลื อ (ซึ่งขึ้น อยู่ กับ สถานการณ์ ) อาจจําเป็ น
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 51 ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลที่ช่วยผู้ใช้
งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข51.1 เหตุผลของผู้เช่าในการรับประกันมูลค่าคงเหลือและความแพร่หลายของการรับประกัน
เหล่านั้น
ข51.2 ขนาดของฐานะเปิ ดจากความเสี่ยงของผู้เช่าด้ านความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ
ข51.3 ลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งมีการให้ การรับประกัน และ
ข51.4 ผลกระทบทางการเงินและการดําเนินงานอื่นๆ ของการรับประกันเหล่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการขายและเช่ากลับคืน (ซึ่งขึ้นอยู่กบั สถานการณ์) อาจจําเป็ นเพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 51 ซึ่ ง อาจรวมถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยผู้ ใ ช้
งบการเงินในการประเมินเรื่องต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
ข52.1 เหตุผลของผู้เช่าสําหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และความแพร่ หลายของรายการ
เหล่านั้น
ข52.2 เงื่อนไขและข้ อกําหนดที่สาํ คัญของรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ละรายการ
ข52.3 การจ่ายชําระซึ่งไม่รวมในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และ
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ข52.4 ผลกระทบที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการขายและเช่ ากลับคืนในรอบระยะเวลา
การรายงาน
การจัดประเภทสัญญาเช่าสําหรับผูใ้ ห้เช่า (ย่อหน้าที่ 61 ถึง 66)
ข53

ข54

ข55

ข56

ข57

การจัดประเภทสัญญาเช่าสําหรับผู้ให้ เช่ าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อ้างอิงจาก
ขอบเขตซึ่งสัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์
อ้ างอิง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไม่ได้ ใช้ หรือ
จากการล้ าสมัยของเทคโนโลยี และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจถูกแสดงโดยการคาดการณ์ว่าการดําเนินงาน
จะมีกาํ ไรตลอดอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น และผลกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจาก
มูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ
สัญ ญาเช่ าอาจรวมข้ อตกลงและเงื่อนไขเพื่ อที่จะปรับปรุงการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ าสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันเริ่มต้ นของสัญญาเช่ าและวันที่สัญญาเช่ า
เริ่มมีผล (เช่ น การเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนสินทรัพย์อ้างอิงของผู้ให้ เช่ า หรือการเปลี่ยนแปลง
ของต้ นทุนการจัดหาเงินของสัญญาเช่าของผู้ให้ เช่า) ในกรณีดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด
ประเภทสัญญาเช่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าได้ เกิดขึ้น ณ วันเริ่มต้ นของ
สัญญาเช่า
ในกรณีท่สี ญ
ั ญาเช่าได้ รวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร ผู้ให้ เช่าต้ องประเมินการจัดประเภท
ของแต่ละองค์ประกอบเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดําเนินงานแยกจากกันตามที่กาํ หนด
ในย่ อ หน้ า ที่ 62 ถึ ง 66 และ ข53 ถึ ง ข54 ในการกํา หนดว่ า องค์ ป ระกอบที่เป็ นที่ดิ น เป็ น
สัญญาเช่ าดําเนินงานหรือสัญญาเช่ าเงินทุน ข้ อพิจารณาที่สาํ คัญคือโดยปกติแล้ วที่ดินจะมีอายุ
เชิงเศรษฐกิจที่ไม่ทราบแน่นอน
ในการจัดประเภทและรับรู้สญ
ั ญาเช่าของที่ดินและอาคาร ผู้ให้ เช่าต้ องปันส่วนการจ่ายชําระตาม
สัญ ญาเช่ า (รวมไปถึงการจ่ า ยชําระเงิน ล่ วงหน้ าใดๆ ที่จ่ ายในลั ก ษณะเป็ นก้ อ นทั้งจํานวน)
ระหว่ า งส่ ว นประกอบที่ เป็ นที่ ดิ น และอาคารตามสั ด ส่ ว นที่ สั ม พั น ธ์ กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิทธิการเช่ าขององค์ประกอบที่เป็ นที่ดินและอาคารของสัญญาเช่า ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่ า
หากการจ่ ายชําระตามสัญ ญาเช่ านั้ น ไม่ สามารถปั น ส่ วนระหว่ างองค์ ป ระกอบทั้งสองได้ อย่ าง
น่าเชื่อถือ สัญญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน เว้ นแต่องค์ประกอบทั้งสอง
ั ญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญา
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีน้ ีสญ
เช่าดําเนินงาน
สําหรับสัญญาเช่ าของที่ดินและอาคารซึ่งมูลค่าของส่วนประกอบที่เป็ นที่ดินไม่มีสาระสําคัญต่ อ
สัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าอาจรับรู้ท่ดี ินและอาคารโดยถือเป็ นหน่วยเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด
ประเภทสัญญาเช่าและจัดประเภทสัญญาเช่านั้นเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดําเนินงาน
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ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในกรณีเช่นนี้ผ้ ูให้ เช่าต้ องพิจารณาอายุ
เชิงเศรษฐกิจของอาคารโดยถือเป็ นอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด
การจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง
ข58

ในการจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
หรือสัญญาเช่าดําเนินงานโดยพิจารณาข้ อต่อไปนี้
ข58.1 หากสัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้โดยปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 6 สัญญาเช่าช่วงต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
ข58.2 หากมิได้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ ข58.1 สัญญาเช่ าช่ วงต้ องถูกจัดประเภทโดยอ้ างอิงถึง
สินทรัพย์สิทธิการใช้ อันเกิดจากสัญ ญาเช่ าหลัก แทนที่จะอ้ างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง
(ตัวอย่างเช่น รายการของที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์ ที่เป็ นสินทรัพย์หลักของสัญญาเช่า)
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมีผลบังคับเช่นเดียวกับส่วน
อืน่ ๆ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

กิจ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กับ งบการเงิ น สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ ม ในหรื อ หลั งวัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการ
นําไปใช้ ก่ อนวัน ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ห ากกิจการถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ํากับลูกค้า ณ วันที่หรือก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาปฏิ บั ติ ใ ช้ ค รั้ ง แรก หากกิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ก ําหนดในย่ อ หน้ า ที่ ค1 ถึ ง ค19 วั น ที่นํามาปฏิ บั ติ ใ ช้ ค รั้ งแรก คื อ
วัน ที่เริ่มต้ น ของรอบระยะเวลารายงานประจําปี ซึ่งมี การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
คํานิยามของสัญญาเช่า

ค3

ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก เพื่อเป็ นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องประเมิน
ใหม่ ว่าสัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ าหรื อ ประกอบด้ ว ยสัญ ญาเช่ าหรื อ ไม่ แต่ กิจการสามารถปฏิบั ติ
ดังต่อไปนี้
ค3.1 ให้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับสัญญาที่ก่อนหน้ าระบุไว้
ให้ เป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่อง การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้ าที่ ค5 ถึง ค18 สําหรับสัญญาเช่า
เหล่านั้น
ค3.2 ไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกบั สัญญาที่ก่อนหน้ านี้ไม่ได้
ถู ก ระบุ ว่ า ประกอบด้ ว ยสัญ ญาเช่ า ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่อง สัญญาเช่ า และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรือไม่
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ค4

หากกิจการเลือกการผ่ อนปรนในทางปฏิบั ติในย่ อ หน้ าที่ ค3 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวและถือปฏิบัติวิธีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติกบั สัญญาทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 9 ถึง 11 เฉพาะสัญญาที่เข้ าทําสัญญา (หรือเปลี่ยนแปลง)
ในหรือหลังวันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ผูเ้ ช่า

ค5

ค6
ค7

ผู้เช่ าต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับสัญ ญาเช่ าของกิจการ
ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ค5.1 ปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนที่นาํ เสนอตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด หรือ
ค5.2 ปรั บ ปรุ งย้ อ นหลั ง โดยการรั บ รู้ผ ลกระทบสะสมจากการนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกตามย่อหน้ าที่
ค7 ถึง ค13
ผู้เช่าต้ องถือปฏิบัติตามวิธีท่เี ลือกไว้ ซ่ึงอธิบายในย่อหน้ าที่ ค5 อย่างสมํ่าเสมอสําหรับสัญญาเช่า
ทั้งหมดซึ่งกิจการเป็ นผู้เช่า
หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ไม่ต้องปรับข้ อมูลเปรียบเทียบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ มาปฏิ บั ติ ใ ช้ ค รั้ ง แรกโดยการปรั บ ปรุง ยอดยกมาของกํา ไรสะสม (หรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
สัญญาเช่าทีก่ ่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน

ค8

หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ค8.1 รับรู้หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกสําหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ า
จัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้ วยมูลค่าปัจจุบัน
ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของผู้เช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค8.2 รับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก สําหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ า
จัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง สัญ ญาเช่ า ผู้ เช่ าต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็ นรายสัญ ญาโดย
เลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
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ค9

ค10

ค8.2.1 มู ลค่ าตามบั ญ ชีของสิน ทรัพย์เสมือนว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ได้ ถอื ปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ย
การกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก หรือ
ค8.2.2 จํานวนเท่ากับ หนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า ปรับปรุงด้ วยจํานวนเงินของการจ่ าย
ชําระตามสัญ ญาเช่ าที่จ่ายล่ วงหน้ าหรื อค้ างจ่ ายซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ สัญ ญาเช่ า
ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค8.3 ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้อ ยค่ าของสิ น ทรัพ ย์ กับ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก เว้ นแต่ผ้ ูเช่าถือปฏิบัติตามวิธกี าร
ผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค10.2
สํา หรั บ สัญ ญาเช่ า ที่ก่ อ นหน้ าจั ด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่ า ผู้เช่าต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้ โดยไม่ ต้องคํานึงถึง
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ค8
ค9.1 ผู้เช่าไม่ต้องทําการปรับปรุงรายการใดๆ สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสําหรับ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าตํ่า (ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข8)
ซึ่งรับรู้โดยปฏิบัติตามย่ อหน้ าที่ 6 ผู้ เช่ าต้ องรับ รู้สัญ ญาเช่ าเหล่ านั้นโดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค9.2 ผู้เช่าไม่ต้องทําการปรับปรุงรายการใดๆ สําหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสําหรับ
สัญญาเช่าที่ก่อนหน้ ารับรู้เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์เพื ่อการลงทุน ผู้ เช่ าต้ องรับ รู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญ ญาเช่ าซึ่งเกิดขึ้นจากสัญ ญาเช่ าเหล่ านั้นโดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค9.3 ผู้ เช่ าต้ องวัด มู ลค่ าสิน ทรั พ ย์สิท ธิการใช้ ด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วัน ที่นํามาปฏิบั ติ ใช้
ครั้ ง แรกสํา หรั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ ก่ อ นหน้ าจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า และจะรั บรู้เป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตั้งแต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ผู้เช่าต้ อง
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่ าซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ าเหล่ านั้น
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุ น
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ผู้เช่าอาจใช้ หนึ่งวิธีหรือหลายวิธขี องวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติต่อไปนี้ เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยปรับปรุงย้ อนหลังตามย่อหน้ าที่ ค5.2 สําหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้ า
จัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถปฏิบัติตามวิธผี ่อนปรนในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้เป็ นรายสัญญา
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ค10.1 ผู้เช่าอาจใช้ อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันอย่าง
สมเหตุสมผล (เช่น สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้ เคียงกันสําหรับประเภท
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่คล้ ายคลึงกันซึ่งมีสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจคล้ ายคลึงกัน)
ค10.2 ผู้ เช่ า อาจเชื่ อ มั่ น ในการประเมิ น ว่ า สัญ ญาเช่ า เป็ นสัญ ญาที่ ส ร้ า งภาระหรื อ ไม่ ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที ่อาจเกิ ด ขึ้น และ
สินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น ซึ่งประเมินก่อนวันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกเป็ นทางเลือกใน
การทบทวนการด้ อยค่า หากผู้เช่าเลือกวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติน้ ี ผู้เช่าต้ องปรับปรุง
สิน ทรั พ ย์ สิทธิการใช้ ณ วัน ที่นํามาปฏิบั ติ ใช้ ค รั้ งแรกด้ วยจํานวนของประมาณการ
หนี้สินสําหรับสัญญาเช่ าที่สร้ างภาระซึ่งรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นํามา
ปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค10.3 ผู้เช่ าอาจเลือกที่จะไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ค8 สําหรับสัญญาเช่ าที่อายุ
สัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ในกรณีน้ ี ผู้เช่า
ต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ค10.3.1 รับรู้สญ
ั ญาเช่าเหล่านั้นในลักษณะเดียวกับสัญญาเช่าระยะสั้นตามที่อธิบายไว้
ในย่อหน้ าที่ 6 และ
ค10.3.2 รวมต้ น ทุ น ที่เกี่ยวข้ องกับ สัญ ญาเช่ าเหล่ านั้ น ในการเปิ ดเผยค่ าใช้ จ่ายของ
สัญญาเช่าระยะสั้นในรอบระยะเวลารายงานประจําปี ของปี ที่นาํ มาตรฐานมา
ใช้ ครั้งแรก
ค10.4 ผู้เช่ าอาจไม่ รวมต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่ าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่
นํามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ค10.5 ผู้เช่ าอาจใช้ ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลัง เช่ น การกําหนดอายุ สัญ ญาเช่ า หากสัญ ญา
ประกอบด้ วยสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ ่อนหน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
ค11

หากผู้ เช่ า เลื อ กที่จ ะถื อ ปฏิบั ติ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ตามย่ อ หน้ าที่ ค5.2
สํา หรั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ จั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรับ ปรุง 2561) เรื่อง สัญ ญาเช่ า มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์สิทธิการใช้ และหนี้ สิน ตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ต้ องเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ า
และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทันทีก่อนวันที่ใช้ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง สัญญาเช่า สําหรับสัญญาเช่าเหล่านั้น ผู้เช่าต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้ังแต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้
ครั้งแรก
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การเปิ ดเผยข้อมูล
ค12

ค13

หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตามย่อหน้ าที่ ค5.2 ผู้เช่า
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการนํามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 28
ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ยกเว้ น ข้ อ มู ล ที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ดั ง กล่ า ว ผู้ เช่ า ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ แทนข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 28.6 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
ค12.1 อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่นาํ มาใช้ กับหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
ค12.2 คําอธิบายของความแตกต่างระหว่าง
ค12.2.1 ภาระผู ก พั น ตามสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานที่เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า ณ สิ้ น สุด รอบระยะเวลา
รายงานประจํา ปี ก่ อ นรอบระยะเวลารายงานที่นํา มาตรฐานมาปฏิ บั ติ ใ ช้
ครั้งแรก คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้
ครั้งแรกตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ค8.1 และ
ค12.2.2 หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้
ครั้งแรก
หากผู้เช่ าใช้ วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติวิธีเดียวหรือหลายวิธีตามที่ระบุ ในย่อหน้ าที่ ค10 ผู้เช่ า
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
ผูใ้ ห้เช่า

ค14

ค15

นอกจากที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ค15 ผู้ให้ เช่าไม่ต้องทําการปรับปรุงรายการใดๆ สําหรับการ
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสําหรับสัญญาเช่าซึ่งกิจการเป็ นผู้ให้ เช่าและต้ องรับรู้สญ
ั ญาเช่าเหล่านั้น
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องปฏิบัติดังนี้
ค15.1 สัญญาเช่ าช่ วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งนั้ น ยั ง มี ผ ลอยู่
ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ต้ องมีการประเมินใหม่ เพื่อกําหนดว่ าสัญญาเช่ าช่ วง
แต่ ล ะสัญ ญาต้ อ งจั ด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อ สัญ ญาเช่ าเงิน ทุ น ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้ให้ เช่าช่วงต้ องทําการประเมินเรื่องดังกล่าว
ณ วัน ที่นํามาปฏิบั ติใช้ ค รั้งแรกโดยอ้ างอิงจากระยะเวลาตามสัญ ญาที่เหลื ออยู่ และ
ข้ อกําหนดของสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วง ณ วันนั้น
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ค15.2 สําหรั บ สัญ ญาเช่ าช่ วงที่เคยถูกจัด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ น งานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า แต่ถูกจัดประเภทเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ รับรู้สัญญาเช่าช่วงดังกล่าว
โดยถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนฉบับใหม่ซ่ึงเข้ าทําสัญญา ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
รายการขายและเช่ากลับคืนก่อนวันทีน่ าํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
ค16

ค17

ค18

กิจการไม่ต้องทําการประเมินใหม่สาํ หรับรายการขายและเช่ากลับคืนที่กิจการเข้ าทําสัญญาก่อน
วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกในการกําหนดว่าการโอนสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ า ที่จะรับรู้เป็ น
การขายหรือไม่
หากรายการขายและเช่ ากลับคืนรับรู้เป็ นการขายและสัญญาเช่ าเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค17.1 รั บ รู้ก ารเช่ ากลั บ คื น ในลั ก ษณะเดี ย วกัน กับ การรั บ รู้สัญ ญาเช่ าเงิน ทุ น อื่น ๆ ที่มี อ ยู่
ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
ค17.2 ตัดจําหน่ายกําไรจากการขายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หากรายการขายและเช่ า กลั บ คื น รั บ รู้เป็ นการขายและสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค18.1 รับรู้การเช่ ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สัญญาเช่าดําเนินงานอื่นๆ ที่มีอยู่
ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก และ
ค18.2 ปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ของการเช่ากลับคืนสําหรับผลกําไรหรือผลขาดทุนรอการ
ตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงื่อนไขนอกตลาด (off-market terms) ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินก่อนวันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
จํ านวนทีร่ บั รูไ้ ว้ก่อนหน้าจากการรวมธุรกิจ

ค19

หากผู้เช่ าเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์หรือไม่ ให้ ประโยชน์ของ
สัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานซึ่ ง ผู้ เช่ า ได้ ม าโดยถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการรวมธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ผู้เช่ าต้ องตัดรายการสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ นั้นและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ด้วยจํานวนที่เท่ากัน ณ วันที่
นํามาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน

ค20

หากกิจการถือปฏิบั ติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ แต่ ยังไม่ ได้ ถือปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น การอ้ า งอิ ง ใดๆ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ไปยังมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ต้ องอ่านโดยอ้ างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู ้
และการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานฉบับอื่น
ค21

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญ ชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
ค21.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
ค21.2 การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ค21.3 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 15 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน – สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู ้ ช่า และ
ค21.4 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหา
สัญญาเช่าทีท่ าํ ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
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