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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 103 และ

ภาคผนวก ก ถึง ง ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการ

ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็น

ตัวอักษรเอน ค าจ ากัดความอื่นๆ ของค านิยามศัพทอ์ยู่ในภาคค าศัพทอ์ธิบายของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน (the Glossory for International Financial Reporting Standards) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

(ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือ

ปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

 

 

 

บทน า 

 

ภาพรวม  

 

บทน า 1     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ก าหนดหลักการส าหรับ 

การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า โดย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ในลักษณะการน าเสนอรายการที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลน้ีให้พ้ืนฐานแก่ผู้ใช้ 

งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน และกระแสเงินสดของกจิการ  

 

บทน า 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ให้ถือปฏิบัติส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้

กจิการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ณ หรือ

ก่อนวันที่เร่ิมน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาใช้คร้ังแรก  

 

บทน า 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ใช้แทน: 

(ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า  

(ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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(ค) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า

  ด าเนินงาน-ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า และ 

(ง) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมิน

  เน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

 

บทน า 4 การเช่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของหลายๆ กิจการ ซ่ึงการเช่าเป็นวิธีในการให้ได้รับสิทธิใน

การเข้าถึงสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุน และการลดฐานะเปิดจากความเสี่ยงของความเป็น

เจ้าของสนิทรัพย์ของกจิการ เน่ืองจากความแพร่หลายของการเช่า ดังน้ันจึงมีความส าคัญ

ที่ผู้ใช้งบการเงินมีภาพที่ครบถ้วนและสามารถเข้าใจได้เกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าของกจิการ  

 

บทน า 5 วิธีการบัญชีเดิมส าหรับสัญญาเช่าก าหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่า เป็น

สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงานและบันทกึบัญชีส าหรับสัญญา

เช่าทั้งสองประเภทน้ีอย่างแตกต่างกนั ซ่ึงวิธกีารบัญชีดังกล่าวถูกวิจารณ์ในแง่ที่ไม่สามารถ

สนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้เน่ืองจากวิธีการบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทน

อันเที่ยงธรรมของรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากสญัญาเช่าด าเนินงาน  

 

บทน า 6  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (the International 

Accounting Standards Board: IASB) และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (the Financial Accounting Standards Board: 

FASB) ได้ริเร่ิมโครงการร่วมกันเพ่ือพัฒนาแนวปฏบัิติทางการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ใหม่ ซ่ึงก าหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดข้ึน

จากสญัญาเช่า แนวปฏบัิติทางการบัญชีน้ีจะส่งผลให้การน าเสนอสินทรัพย์และหน้ีสินของ

ผู้เช่าเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมมากขึ้ น และรวมทั้งยังเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะเพ่ิม

ความโปร่งใสของสภาพเสี่ยงทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่า 

 

บทน า 7 คณะกรรมการทั้งสองคณะตัดสนิใจว่าผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า

ทุกรายการ (ด้วยข้อยกเว้นที่จ ากัด) และคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ให้ค านิยามสัญญา

เช่าในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการมีข้อสรุปที่คล้ายกันเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของ

หน้ีสินจากสัญญาเช่า และวิธีการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าชนิด
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จัดหาแหล่งเงินทุน นอกจากน้ีคณะกรรมการทั้ งสองคณะยังได้ตัดสินใจที่จะไม่

เปล่ียนแปลงการบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าอย่างมีสาระส าคัญ 

 

บทน า 8  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการมีข้อสรุปที่แตกต่างกนัเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าน้ีได้เคย

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ในส่วนการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าและการ

รายงานกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศตัดสนิใจเลือกใช้วิธกีารบัญชีเดียวส าหรับผู้เช่า (single lessee accounting 

model) โดยผู้เช่าบันทกึสญัญาเช่าทุกรายการในแนวทางเดียวกนั ในขณะที่คณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือก วิธีการบัญชี

ส าหรับผู้เช่า 2 แบบโดยมีการจัดประเภทสัญญาเช่าในลักษณะเดียวกับข้อก าหนดเดิมใน 

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) เพ่ือจ าแนกระหว่างสัญญา

เช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าเพ่ือการจัดหาแหล่งเงินทุน และมีการบันทึกสัญญาเช่าทั้ง

สองประเภทอย่างแตกต่างกนั 

 

บทน า 9  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เ ร่ือง สัญญาเช่า  ท าให้แผนของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในการพัฒนาการรายงานทางการเงินใน

เร่ืองสญัญาเช่าสมบูรณ์ 
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ลกัษณะส าคญั 

  การบญัชีส าหรบัผูเ้ช่า 

 

บทน า 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า เร่ิมใช้วิธีการบัญชีเดียว

ส าหรับผู้เช่า (single lessee accounting model) และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่

สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต ่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิทธิใน

การใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่า และหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่แสดงถึงภาระผูกพันที่ต้องจ่าย

ช าระตามสญัญาเช่า 

 

บทน า 11 ผู้เช่าวัดมูลค่าสทิธิการใช้สินทรัพย์คล้ายกับสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เช่น  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าคล้ายกบัหน้ีสนิทางการเงินอื่น ดังน้ัน 

ผู้เช่ารับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้สินทรัพย์และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

และจัดประเภทการจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนของเงินต้นและส่วนของดอกเบ้ีย 

และน าเสนอรายการดังกล่าวในงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 

บทน า 12  สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยเกณฑ์ของมูลค่า

ปัจจุบัน การวัดมูลค่าประกอบด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้

(รวมถึงค่าเช่าที่แปรผันตามเงินเฟ้อ) และยังรวมถึงจ านวนเงินที่จะจ่ายในช่วงเวลาใช้สิทธิ

เลือกถ้าผู้เช่ามีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า

หรือไม่ใช้สทิธเิลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

 

บทน า 13  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ได้รวมข้อก าหนดในการ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานแก่ผู้ใช้งบการเงินในการ

ประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงินและ

กระแสเงินสดของผู้เช่า 

 

การบญัชีส าหรบัผูใ้หเ้ช่า 

 

บทน า 14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า น าข้อก าหนดส่วนใหญ่ของ

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า มา



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ใช้ ดังน้ันผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนและบันทกึสญัญาเช่าทั้งสองประเภทน้ันอย่างแตกต่างกนั 

 

บทน า 15  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ยังก าหนดให้ผู้ให้เช่า

เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับฐานะเปิดจากความ

เสี่ยงของผู้ให้เช่าโดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 

เรือ่ง สัญญาเช่า 

 

วตัถุประสงค ์

1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ก าหนดหลกัการส าหรบัการรบัรูร้ายการ การวดั

มูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้ัน่ใจว่า

ทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าไดใ้หข้อ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจที่เป็นตวัแทนอนัเที่ยง

ธรรมของรายการ ขอ้มูลนี้ ใหพ้ื้ นฐานแก่ผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสญัญา

เช่าทีม่ีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ  

 

2 กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาและข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้ง

สถานการณ์เมื่อใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัทุกสญัญาที่มีลักษณะและสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั 

 

ขอบเขต 
 

3 กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาเช่าทุกรายการ รวมถึงสทิธกิารใช้

สนิทรัพย์จากสญัญาเช่าช่วง ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

3.1 สญัญาเช่าเพ่ือการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากร

ที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกนั 

3.2 สญัญาเช่าสนิทรัพย์ชีวภาพที่ผู้เช่าถือครองภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม  

3.3 ข้อตกลงสัมปทานบริการภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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3.4 ใบอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยผู้ให้เช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และ 

3.5 สทิธทิี่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้ข้อตกลงในการให้ใช้สทิธิ ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ของรายการต่างๆ 

เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทศัน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สทิธบัิตร และลิขสทิธิ์ 

 

4 ผู้เช่าอาจจะ (แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ) น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ

กบัสญัญาเช่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 3.5                               

 

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ (ย่อหนา้ที ่ข3 ถงึ ข8) 

 

5 ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 49 กบัรายการต่อไปนี้  

5.1 สญัญาเช่าระยะสัน้ และ 

5.2 สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8) 

 

6 หากผู้เช่าเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 49 กับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ

สญัญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า ผู้เช่าจะต้องรับรู้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า

ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าน้ันเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าหรือตามเกณฑ์อื่นที่

เป็นระบบ ผู้เช่าต้องใช้เกณฑ์อื่นเป็นระบบหากเกณฑ์ดังกล่าวสะท้อนถึงรูปแบบที่ผู้เช่าได้รับ

ประโยชน์ได้ดีกว่า 

 

7 หากผู้เช่าบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นตามย่อหน้าที่ 6 ผู้เช่าจะต้องพิจารณาสัญญาเช่า

เสมือนเป็นสัญญาเช่าฉบับใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีหาก 

 7.1 กรณีมีการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า หรือ 

7.2 กรณีมีการเปล่ียนแปลงในอายุสัญญาเช่า (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้รวม

 ในการก าหนดอายุสญัญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า) 

 

8 การเลือกส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้นต้องท าโดยจัดตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงสิทธิการใช้

สนิทรัพย์น้ันเกี่ยวข้อง ประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ คือ กลุ่มของสนิทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะและ

ประโยชน์การใช้งานที่คล้ายคลึงกันต่อการด าเนินงานของกิจการ การเลือกส าหรับสัญญาเช่าซ่ึง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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สนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่าสามารถเลือกได้แต่ละสญัญา 

 

การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข9 ถงึ ข33) 

                                                        

9 ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญา กิจการตอ้งประเมินว่าสัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั้น

เป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์่ระบุไวส้ าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพือ่แลกเปลีย่น

กบัสิ่งตอบแทน ซ่ึงย่อหนา้ที่ ข9 ถึง ข31 ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรบัการ

ประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

10 ช่วงเวลาอาจถูกก าหนดในรูปของปริมาณการใช้ของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ (ตัวอย่างเช่น ตามจ านวน

หน่วยผลิตซ่ึงอุปกรณ์จะถูกใช้ในการผลิต) 

 

11 กิจการต้องท าการประเมินใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

กต่็อเมื่อเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญามีการเปล่ียนแปลง 

 

การแยกองคป์ระกอบของสญัญา 

12 ส าหรับสัญญาที่เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า กิจการต้องแยกแต่ละส่วนประกอบ

ของสญัญาเช่าในสญัญาออกเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหากจากส่วนประกอบที่ไม่เป็นสัญญาเช่า เว้น

แต่กิจการเลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ 15 ย่อหน้าที่ ข32 ถึง ข33 

ได้ก าหนดแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการแยกส่วนประกอบของสญัญา 

  

ผูเ้ช่า 

 

13 ส าหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า

หรือไม่เป็นสญัญาเช่าหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงส่วน ผู้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาให้แต่ละ

ส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑค์วามสมัพันธ์ของราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบของ

สญัญาเช่าและผลรวมราคาแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่า 

 

14 ราคาแบบเอกเทศโดยเปรียบเทียบของส่วนประกอบของสัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็น

สัญญาเช่าจะถูกก าหนดตามเกณฑ์ราคาของผู้ให้เช่าหรือผู้ขายที่คล้ายคลึงกันที่จะเรียกเกบ็แยก



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ต่างหากจากกิจการส าหรับส่วนประกอบน้ันหรือส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีที่ไม่

สามารถสังเกตราคาแบบเอกเทศได้ ผู้เช่าต้องประมาณการราคาแบบเอกเทศโดยใช้ข้อมูลที่

สามารถสงัเกตได้ให้มากที่สดุ 

 

15 เพ่ือการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู้เช่าอาจเลือกไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นสัญญาเช่าจาก

ส่วนประกอบที่เป็นสญัญาเช่าตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ส่วนประกอบของสัญญา

เช่าแต่ละสญัญาและส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบสัญญาเช่าเดียว 

ผู้เช่าต้องไม่ใช้การผ่อนปรนในทางปฏบัิติน้ีกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่เป็นไปตามเง่ือนไขใน

ย่อหน้าที่ 4.3.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

16 หากกิจการไม่ได้เลือกปฏิบัติตามการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 15 ผู้เช่าต้องรับรู้

ส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่า โดยปฏบัิติตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

17 ส าหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาเช่าและมีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า

หรือไม่เป็นสัญญาเช่าหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงส่วน ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาโดย

ปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 73 ถึง 90 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

อายุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข34 ถงึ ข41) 

 

18 กจิการต้องก าหนดอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาของสญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ รวมถึง 

18.1 ระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าออกไปอีกหากผู้เช่ามีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ันและ 

18.2 ระยะเวลาที่ ผู้ เ ช่ามีสิทธิเ ลือกยกเลิกสัญญาเช่าหากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สทิธเิลือกน้ัน 

 

19 ในการประเมินว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกขยายอายุ

สัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า กิจการต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ท  าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับผู้เช่าในการใช้สิทธิ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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เลือกขยายอายุสญัญาเช่า หรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ข37 

ถึง ข40 

 

20 ผู้เช่าต้องประเมินใหม่ว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกขยาย

อายุสัญญาหรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญหรือการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยส าคัญซ่ึง 

 20.1 อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า และ 

20.2 กระทบว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้ถูก

รวมในการก าหนดอายุสัญญาเช่าก่อนหน้า หรือไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วใน

การก าหนดอายุสญัญาเช่าก่อนหน้า (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข41) 

 

21 กิจการต้องปรับปรุงอายุสัญญาเช่า ถ้ามีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิก

ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาของสญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้จะเปล่ียนแปลง ถ้า 

 21.1 ผู้เช่าใช้สิทธิ เลือกที่ ไม่ได้ถูกรวมมาก่อนหน้าในการก าหนดอายุสัญญาเช่าของ

 กจิการ 

21.2 ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วก่อนหน้าในการก าหนดอายุสัญญาเช่าของ

กจิการ 

21.3 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นการผูกพันโดยสัญญาให้ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้ถูกรวมมา

ก่อนหน้าในการก าหนดอายุสญัญาเช่าของกจิการ หรือ 

21.4 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซ่ึงโดยสัญญาห้ามผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่ได้ถูกรวมไว้แล้วก่อนหน้าใน

การก าหนดอายุสญัญาเช่าของกจิการ 

 

ผูเ้ช่า 

 

การรบัรูร้ายการ 

22 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งรบัรูสิ้ทธิการใชสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สินตามสญัญาเช่า 

 

การวดัมูลค่า 

การวดัมูลค่าเริม่แรก 

การวดัมลูค่าเร่ิมแรกของสิทธิการใชสิ้นทรพัย์ 

 

23 ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสิทธิการใชสิ้นทรพัยโ์ดยใชร้าคาทุน 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 

13 

24 ราคาทุนของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  

24.1 จ านวนเงินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 26 

24.2 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซ่ึงจ่ายช าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวันที่สญัญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจงูใจในสญัญาเช่าที่ได้รับ 

24.3 ตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกของผู้เช่าที่เกดิข้ึน และ 

24.4 ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดข้ึนกับผู้เช่าในการร้ือและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การ

บูรณะสถานที่ ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อ้างอิงให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก  าหนดของสัญญาเช่า เว้นแต่ต้นทุนเหล่าน้ันเกิดขึ้ นเพ่ือการ

ผลิตสินค้าคงเหลือ ผู้เช่ามีภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าว ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมี

ผลหรือเป็นผลจากการใช้สนิทรัพย์อ้างองิน้ันในระหว่างช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 

25 ผู้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 24.4 เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสิทธิการใช้

สินทรัพย์เมื่อผู้เช่ามีภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าว ผู้เช่าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ ส าหรับต้นทุนที่เกดิขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลา

หน่ึงซ่ึงเป็นผลจากการใช้สิทธิการใช้สินทรัพย์เพ่ือผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลา

น้ัน ภาระผูกพันส าหรับต้นทุนดังกล่าวรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สนิค้าคงเหลือ วัดมูลค่าตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัย์

ทีอ่าจเกิดขึ้น 

 

การวัดมลูค่าเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

26 ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าหนี้ สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น จ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย

ช าระตามสญัญาเช่าตอ้งคิดลดดว้ยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า หากอตัรานั้น

สามารถก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดใ้ห ้ผูเ้ช่าตอ้งใชอั้ตราดอกเบี้ ยเงิน

กูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า 

 

27 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย การจ่ายช าระดังต่อไปน้ีส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

ตลอดอายุสญัญาเช่าที่ยังไม่จ่ายช าระ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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27.1 ค่าเช่าคงที ่(รวมถึง การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ตามที่ได้อธิบายในย่อ

หน้าที่ ข42) หักลูกหน้ีสิ่งจูงใจตามสญัญา 

27.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร ที่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 28) 

27.3 จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระโดยผู้เช่าภายใต้มลูค่าคงเหลือทีไ่ดร้บัการประกนั 

27.4 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ

เลือกน้ัน (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธิบายในย่อหน้าที่ ข37 ถึง ข40) 

และ 

27.5 ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่า หากอายุสัญญาเช่าสะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ

เลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

 

28 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร ที่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 27.2 รวมถึง 

ตัวอย่างเช่น การจ่ายช าระที่เช่ือมโยงกับดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายช าระที่เช่ือมโยงกับอัตรา

ดอกเบ้ียอ้างอิง (เช่น อัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)) หรือ การ

จ่ายช าระที่ผันแปรเพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าเช่าในตลาด 

 

 การวดัมูลค่าภายหลงั 

 

การวดัมลูค่าภายหลงัของสิทธิการใชสิ้นทรพัย ์

 

29 หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสิทธิการใชสิ้นทรพัยโ์ดยใชวิ้ธีราคาทุน 

เวน้แต่ผูเ้ช่าจะใชวิ้ธีการวดัมูลค่าวิธีอื่นตามทีไ่ดอ้ธิบายในย่อหนา้ที ่34 และ 35 

 

วิธีราคาทุน 

30 ในการใช้วิธรีาคาทุน ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ด้วยราคาทุน 

30.1 หักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ  

30.2 ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 36.3 

 

31 ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามการคิดค่าเสื่ อมราคาที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้

สนิทรัพย์ภายใต้ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 32 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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32 หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิง ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือ

หากราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์ สะท้อนให้เหน็ว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ ผู้เช่า

ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้สินทรัพย์จากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช ้

ประโยชนข์องสนิทรัพย์อ้างองิ ในกรณีอื่นๆ ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาสทิธกิารใช้สินทรัพย์ตั้งแต่

วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสิทธิการใช้สินทรัพย์หรือวัน

สิ้นสดุอายุสญัญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน 

 

33 ผู้เช่าต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย์ เพ่ือพิจารณาว่า สิทธิการใช้สินทรัพย์ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกบัญชีเมื่อมีผลขาดทุน

จากการด้อยค่าเกดิขึ้น 

 

วิธีการวดัมูลค่าอื่น  

 

34 ถ้าผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน กับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของผู้เช่า ผู้เช่าต้องใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรมส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ด้วย 

 

35 หากสิทธิการใช้สินทรัพย์มีความเกี่ยวพันกันกับรายการประเภทเดียวกันกับประเภทของ ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผู้เช่าใช้วิธีการตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้เช่าอาจจะเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่กับสิทธิการใช้

สนิทรัพย์ทุกรายการที่มีความเกี่ยวพันกนักบัประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์น้ัน 

 

 การวดัมลูค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

36 หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าของหนี้ สินตามสญัญาเช่า โดย  

36.1 การเพิม่มูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นดอกเบี้ ยของหนี้ สินตามสญัญาเช่า 

36.2 การลดมูลค่าตามบญัชีเพือ่สะทอ้นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า และ 

36.3 การวัดมูลค่าตามบญัชีใหม่เพื่อสะทอ้นการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง

สญัญาเช่าตามทีร่ะบุในย่อหนา้ที่ 39 ถึง 46 หรือเพือ่สะทอ้นการปรบัปรุงการจ่าย

ช าระค่าเช่าทีโ่ดยเนื้ อหาเป็นค่าเช่าคงที่ (ดูย่อหนา้ที ่ข42) 

 

37 ดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแต่ละงวดตลอดอายุสัญญาเช่าต้องเป็นจ านวนที่ท  าให้อัตรา



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ อัตรา

ดอกเบ้ียแต่ละงวด คือ อัตราคิดลดตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 26 หรืออัตราคิดลดที่ปรับปรุง

ใหม่ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ 41, 43 หรือ 45.3 (ถ้าสามารถปฏบัิติได้) 

 

38 หลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้รายการต่อไปน้ีในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นต้นทุน

ดังกล่าวถูกรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อีกรายการหน่ึงที่ปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 38.1  ดอกเบี้ ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 

38.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน

งวดที่เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ท  าให้ค่าเช่าเหล่านั้นเกดิขึ้น 

 

การประเมินหนี้ สินตามสญัญาเช่าใหม่ 

 

39 หลังจากวันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ในการวัดมูลค่าหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนของการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการปรับปรุงสิทธิการใช้

สินทรัพย์ อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์

แล้ว และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนที่

เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

 

40 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าที่ปรับปรุงใหม่ โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ หากเป็นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

40.1 มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ผู้เช่าต้อง

ก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่ตามเกณฑ์ของอายุ

สญัญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่ หรือ 

40.2 มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิ โดยพิจารณาเหตุการณ์

และสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ 20 ถึง 21 ในบริบทของสิทธิเลือกซ้ือ  

ผู้เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เพ่ือสะท้อน

การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระภายใต้สทิธเิลือกซ้ือ 

 

41 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ผู้เช่าต้องก าหนดอัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่เป็นอัตราดอกเบ้ีย

ตามนัยของสญัญาเช่าส าหรับอายุสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ ถ้าอัตราดังกล่าวสามารถก าหนดได้ หาก



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถก าหนดได้ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม

ของผู้เช่า ณ วันที่มีการประเมินใหม่  

 

42 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าที่ปรับปรุงใหม่ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

42.1 มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการ

ประกัน ผู้เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่

เพ่ือให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้มูลค่า

คงเหลือที่ได้รับการประกนั 

42.2 มีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็นผลมาจาก

การเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออตัราที่ใช้ก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ รวมถึงกรณีเช่น

การเปล่ียนแปลงเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงอัตราค่าเช่าในตลาดเพ่ือให้เป็นไปตาม

อัตราค่าเช่าปัจจุบันในตลาด ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ให้สะท้อน

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงใหม่เฉพาะในกรณีที่กระแสเงินสด

มีการเปล่ียนแปลง (เช่น เมื่อการปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่ามี

ผลบังคับ) ผู้เช่าต้องก าหนดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับอายุ

สญัญาเช่าที่เหลืออยู่ โดยอ้างองิจากค่าเช่าตามสญัญาที่ปรับปรุงใหม่ 

 

43 ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 42 ผู้เช่าต้องไม่เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด เว้นแต่การเปล่ียนแปลง

ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าต้องใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ซ่ึงสะท้อนการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบี้ ย 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

44 ผู้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหากจากสัญญาเดิม หากเป็นไป

 ตามเง่ือนไขทั้งสองข้อน้ี 

44.1 การเปล่ียนแปลงเป็นการเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยเพ่ิมสิทธิการใช้สินทรัพย์

 อ้างองิรายการเดียวหรือหลายรายการ และ 

44.2 สิ่งตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นโดยจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้ นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ

ราคาแบบเอกเทศ ส าหรับการเพ่ิมขอบเขตและการปรับปรุงอย่างเหมาะสมของราคา

แบบเอกเทศน้ันเพ่ือสะท้อนสถานการณ์ของสญัญาใดสญัญาหน่ึงโดยเฉพาะ 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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45 ส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ณ วันที่การ

เปลีย่นแปลงสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้อง  

  45.1 ปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 13 ถึง 16  

  45.2 ก าหนดอายุสญัญาเช่าที่เปล่ียนแปลงโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 18 ถึง 19  และ 

 45.3 วัดมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า

ด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่คืออัตราดอกเบ้ียตามนัย

ของสัญญาเช่าส าหรับอายุที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าหากอัตราดอกเบ้ียน้ันสามารถ

ก าหนดได้ หรือหากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้

อตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่การเปล่ียนแปลงสญัญาเร่ิมมีผล 

 

46 ส าหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก ผู้เช่าต้องรับรู้การวัด

มูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่โดย  

46.1 ลดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ให้สะท้อนการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วน

หรือทั้งหมดส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญา ผู้เช่าต้องรับรู้

ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดในก าไร

หรือขาดทุน  

46.2 ปรับปรุงสิทธิการใช้สินทรัพย์ให้ตรงกันส าหรับการเปล่ียนแปลงอื่นทุกรายการของ

 สญัญาเช่า  

 

การน าเสนอรายการ  

 

47 ผู้เช่าต้องน าเสนอรายการต่อไปน้ีในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน  

47.1 สิทธิการใช้สินทรัพย์แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น ทั้งน้ีหากผู้เช่าไม่แสดงสิทธิการใช้

สนิทรัพย์แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้อง  

47.1.1 รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์ในรายการรายบรรทดัเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิงที่จะ

ถูกน าเสนอ หากกจิการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์น้ัน และ  

47.1.2 เปิดเผยข้อมูลว่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ถูกรวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

47.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกจากหน้ีสินอื่น ทั้งน้ีหากผู้เช่าไม่แสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่า

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลว่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ถูกรวมไว้ในรายบรรทดัใดในงบแสดงฐานะการเงิน  

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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48 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 47.1 ไม่น ามาใช้ปฏบัิติกบัสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ที่เป็นไปตามค านิยามของ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงต้องน าเสนอเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

 

49 ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผู้เช่าต้องแสดงดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าแยกต่างหากจากค่าเสื่อมราคาส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ ดอกเบี้ ยจ่ายของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินซ่ึงตามย่อหน้าที่ 82.2 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดให้แยกแสดงรายการใน 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

 

50 ในงบกระแสเงินสด ผู้เช่าต้องจัดประเภทรายการดังน้ี  

50.1 เงินสดจ่ายส าหรับส่วนของเงินต้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจัดประเภทภายใต้กิจกรรม

จัดหาเงิน  

50.2 เงินสดจ่ายส าหรับส่วนของดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้ปฏบัิติตามข้อก าหนด

ส าหรับดอกเบ้ียจ่ายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบกระแสเงินสด และ 

50.3 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะสั้น เงินสดจ่ายส าหรับสัญญาเช่าของ

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่า และการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าจัดประเภทภายใต้กจิกรรมด าเนินงาน 

  

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

51 วตัถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลคือให้ผูเ้ช่าเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินและขอ้มูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

เพือ่ใหพ้ื้ นฐานส าหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสญัญาเช่าที่มีต่อฐานะ

การเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของผูเ้ช่า ย่อหนา้ที่ 52 ถึง 60 

ระบุขอ้ก าหนดเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ี้  

 

52 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าในด้านของผู้เช่าเป็นหน่ึงข้อในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน หรือเป็นส่วนแยกในงบการเงิน อย่างไรกต็าม ผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลซ า้หาก

ได้มีการน าเสนอข้อมูลน้ันแล้วที่ใดที่หน่ึงในงบการเงิน โดยให้อ้างอิงโยงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินหรือส่วนแยกที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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53 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินรายการต่อไปน้ีส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

 53.1 ค่าเสื่อมราคาส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์จ าแนกตามประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

 53.2  ดอกเบี้ ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

53.3 ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นที่ รับรู้ตามย่อหน้าที่  6 ซ่ึงค่าใช้จ่ายน้ีไม่

จ าเป็นต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 1 เดือนหรือน้อย

กว่า  

53.4 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 6 ซ่ึงค่าใช้จ่าย

น้ีต้องไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าตามย่อ

หน้าที่ 53.3 

53.5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัดมูลค่าหน้ีสนิตาม  

  สญัญาเช่า 

53.6 รายได้จากการให้เช่าช่วงสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ 

53.7 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า 

53.8 การเพ่ิมขึ้นของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ 

53.9 ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกดิขึ้นจากรายการขายและเช่ากลับคืน และ 

53.10 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานจ าแนกตาม

ประเภทของสนิทรัพย์อ้างองิ 

 

54 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 53 ในรูปแบบตาราง เว้นแต่รูปแบบอื่นจะ

เหมาะสมกว่า จ านวนเงินที่เปิดเผยต้องรวมต้นทุนที่ ผู้เช่าได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์อื่นระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 

55 ผู้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้ตาม

ย่อหน้าที่ 6 หากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงผู้เช่ามีภาระผูกพัน ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างจากกลุ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงเปิดเผยไว้

ตามย่อหน้าที่ 53.3  

 

56 ถ้าสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผู้เช่าต้องปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 

53.1 53.6 53.8 หรือ 53.10 ส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์เหล่านั้น 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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57 ถ้าผู้เช่าวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 77 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับสิทธิ

การใช้สนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

 

58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตามย่อหน้าที่ 39 และ    

ข11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครือ่งมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) แยกต่างหากจากการวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสิน

ทางการเงินอื่น 

 

59 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 53 ถึง 58 ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 51 (ตามที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่ ข48) ซ่ึงข้อมูลที่เปิดเผย

เพ่ิมเติมน้ีอาจรวม (แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  

 59.1 ลักษณะกจิกรรมการเช่าของผู้เช่า 

59.2 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่ผู้เช่าอาจมีสถานะความเสี่ยง ซ่ึงไม่ได้ถูกสะท้อนในการ

วัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ซ่ึงรวมถึงฐานะเปิดจากความเสี่ยงที่เกดิจาก 

59.2.1 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข49) 

59.2.2 สทิธเิลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า และ สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

(ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข50) 

59.2.3 มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกนั (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข51) และ 

59.2.4 สญัญาเช่าที่ยังไม่เร่ิมมีผลซ่ึงผู้เช่าถูกผูกมัดแล้ว 

 59.3 ข้อจ ากดัหรือข้อตกลงร่วมกนัที่ก  าหนดในสญัญาเช่า และ 

 59.4 รายการขายและเช่ากลับคืน (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข52) 

 

60 ผู้เช่าที่รับรู้สัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่า โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 

ต้องมีการเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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ผูใ้หเ้ช่า 

การจดัประเภทสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่ข53-ข58) 

 

61 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิด

จัดหาแหล่งเงินทุน 

 

62 สญัญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากสญัญานั้นโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนอย่างมีนยัส าคญัทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง

ไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนนิงานหากสญัญาเช่านั้นไม่ไดโ้อนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนอย่างมีนยัส าคญัทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง

ไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 

63 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กิจการต้องพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตัวอย่างของสถานการณ์

ดังต่อไปน้ีซ่ึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันโดยปกติอาจท าให้

สญัญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน  

63.1 สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์อ้างองิให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสญัญาเช่า 

63.2 ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาที่คาดว่าจะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่าง

มากเพียงพอ ณ วันที่สิทธิเลือกซ้ือสามารถใช้สิทธิได้ที่จะท าให้เกิดความแน่ใจอย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างอิงน้ัน 

63.3 อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์

อ้างองิ แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสทิธิ์เกดิขึ้น 

63.4 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบัน ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่ามีจ านวนเทา่กบัหรือเกอืบเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิ และ 

63.5 สนิทรัพย์อ้างองิมีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์น้ัน 

โดยไม่จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงที่ส าคัญ 

 

64 ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจท าให้สามารถจัด

สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนได้ มีดังต่อไปนี้  

64.1 หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้

เช่าเน่ืองจากการยกเลิกน้ัน 
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64.2 ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า

คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเท่ากับส่วนใหญ่

ของรายรับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสนิทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสดุสญัญาเช่า) และ 

64.3 ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจ านวนต ่ากว่าค่าเช่าใน

ตลาดอย่างเป็นนัยส าคัญ 

 

65 ตัวอย่างและข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ 63 ถึง 64 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็น

สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน หากเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้เหน็ว่ามิได้มีการ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์

อ้างอิง สัญญาเช่าน้ันต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น หาก ณ วันสิ้นสุด

สัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรซ่ึงมี

จ านวนเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์อ้างองิ หรือมีการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรอันเป็นผลให้

ผู้ให้เช่าไม่ได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึง

ได้รับจากสนิทรัพย์อ้างองิ 

 

66 การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องท า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและจะต้องมีการประเมินใหม่

เฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น 

การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือการเปล่ียนแปลง

ประมาณการของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 

(ตัวอย่างเช่น ผู้เ ช่าผิดสัญญา) ไม่ท าให้ต้องมีการจัดประเภทของสัญญาเช่าใหม่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการบัญชี 

 

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

67 ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรู ้สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่ง

เงินทุนและน าเสนอเป็นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยจ านวนที่เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่า 
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก 

 

68 ผู้ให้เช่าต้องใช้อตัราดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่าเพ่ือวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ใน

กรณีที่เป็นการเช่าช่วง ถ้าหากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสญัญาเช่าช่วงไม่สามารถก าหนดได้ ผู้ให้

เช่าช่วง (intermediate lessor) อาจใช้อัตราดอกเบ้ียคิดลดส าหรับสัญญาเช่าหลัก (ปรับปรุงด้วย

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าช่วง) ในการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา

เช่าช่วง 

 

69 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกนอกเหนือจากต้นทุนที่เกดิข้ึนโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย

จะถูกรวมในการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าและจะเป็นส่วนหักจากจ านวน

ก าไรตลอดอายุสัญญาเช่า อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตราที่ก  าหนดข้ึนโดยได้

ค านึงถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก ซ่ึงรวมอยู่ในยอดเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ดังน้ันจึงไม่มี

ความจ าเป็นต้องเพ่ิมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก 

 

การวดัมูลค่าเริ่มแรกของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงรวมอยู่ในเงินลงทุน

สุทธิตามสญัญาเช่า 

 

70 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเงิน

ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายช าระต่อไปน้ีส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

ตลอดอายุสญัญาเช่าที่ยังไม่ได้รับ ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.1 ค่าเช่าคงที่ (รวมถึง การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ตามที่ได้อธิบายในย่อ

หน้าที่ ข42) หักสิ่งจูงใจในสญัญาเช่าใดๆ ที่ต้องช าระ 

70.2 การจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนี

หรืออตัรา ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

70.3 มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกันแก่ผู้ให้เช่า โดยผู้เช่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า หรือ

บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าที่มีความสามารถทางการเงินในการช าระภาระ

ผูกพันที่รับประกนั 

70.4 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ

เลือกนั้น (ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมิน อธบิายในย่อหน้าที่ ข37) และ 

70.5 ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสญัญาเช่า หากเง่ือนไขของสัญญาเช่าสะท้อนว่าผู้เช่าจะ

ใช้สทิธเิลือกยกเลิกสญัญาเช่า 
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ผูใ้หเ้ช่าทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่าย 

 

71 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้รายการดังต่อไปน้ี

ส าหรับสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนแต่ละสญัญา 

71.1 รายได้จากการขายซ่ึงบันทกึด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า คิดลดด้วย

อตัราดอกเบี้ ยในท้องตลาด แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

71.2 ต้นทุนขายบันทกึด้วยต้นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง (หากมูลค่าตาม

บัญชีแตกต่างจากต้นทุนของสนิทรัพย์อ้างองิ) หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือ

ทีไ่ม่ไดร้บัการประกนั และ 

71.3 ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย (ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนขาย) ซ่ึง

รับรู้ตามนโยบายการบัญชีส าหรับการขายเสรจ็เดด็ขาดตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ผู้ให้

เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการขายจากสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยไม่ค านึงว่าผู้ให้เช่าจะโอน

สนิทรัพย์อ้างองิหรือไม่ตามที่ได้อธบิายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท  ากบัลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

72 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายมักเสนอทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซ้ือหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่าชนิด

จัดหาแหล่งเงินทุนของสินทรัพย์โดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ท าให้เกิดผลก าไร

หรือผลขาดทุนที่ เทียบเท่ากับผลก าไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ

สนิทรัพย์อ้างองิด้วยราคาขายปกติ ทั้งน้ีจะค านึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย 

 

73 เพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้า ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายบางคร้ังจะเสนออัตราดอกเบ้ียที่

ต ่ากว่าความเป็นจริง การใช้ดอกเบี้ ยดังกล่าวท าให้รายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล

มีจ านวนสูงเกินไป หากผู้ให้เช่าเสนออัตราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าความเป็นจริง ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิต

หรือผู้แทนจ าหน่ายจะถูกจ ากัดก าไรจากการขายเป็นจ านวนที่ค านวณข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียใน

ท้องตลาด 

 

74 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ

สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลเป็นค่าใช้จ่าย เน่ืองจากต้นทุน

ดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับก าไรจากการขายของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนที่



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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เกิดขึ้นโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายที่เกี่ยวกับการได้มาของสัญญาเช่าชนิดจัดหา

แหล่งเงินทุนจะไม่รวมในค านิยามของต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก และดังน้ันจึงไม่รวมในเงินลงทุน

สทุธติามสญัญาเช่าด้วย 

 

การวดัมลูค่าภายหลงั 

 

75 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายุสญัญาเช่าโดยข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนคงทีใ่นแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าของผูใ้หเ้ช่า  

 

76 ผู้ให้เช่ามีจุดประสงค์ที่จะปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบ

และสมเหตุสมผล ผู้ให้เช่าต้องน าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับงวด

บัญชี หักกบัเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่าเพ่ือลดเงินต้นและรายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

 

77 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในเร่ืองการตัดรายการและการด้อยค่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับเงิน

ลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่

ใช้ในการค านวณเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือ

ที่ไม่ได้รับการประกนัมีจ านวนลดลง ผู้ให้เช่าต้องปรับปรุงการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า 

และรับรู้การลดลงของจ านวนที่ต้ังค้างรับไว้ทนัท ี

 

78 ผู้ให้เช่าที่จัดประเภทสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขาย (หรือได้รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) 

ต้องบันทึกบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก เมื่อสินทรัพย์

น้ันเป็นไปตาม ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

79 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก 

ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

79.1 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่าโดยการเพ่ิมสิทธิการใช้สินทรัพย์

อ้างองิหน่ึงรายการหรือหลายรายการ และ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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79.2 สิ่งตอบแทนสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้ นในจ านวนเทียบเท่ากับราคาแบบเอกเทศส าหรับการ

เพ่ิมข้ึนของขอบเขตและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อราคาแบบเอกเทศเพ่ือสะท้อน

สถานการณ์ของสญัญาใดสญัญาหน่ึงโดยเฉพาะ 

 

80 ส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่รับรู้เป็นสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก 

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังน้ี 

80.1 หากสัญญาเช่าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ของสญัญามีผลตั้งแต่วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าต้อง 

80.1.1 รับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าใหม่นับต้ังแต่วันที่การ

เปล่ียนแปลงสญัญาเร่ิมมีผล และ 

80.1.2  วัดมูลค่าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินลงทุนสุทธิตาม

สญัญาเช่าทนัทกี่อนวันที่การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

80.2 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

81 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรบัรูจ้ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็น

รายไดโ้ดยใชวิ้ธีเสน้ตรงหรือวิธีอื่นที่เป็นระบบ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งใชวิ้ธีอื่นที่เป็นระบบก็ต่อเมือ่วิธี

นั้นสะทอ้นถงึรูปแบบทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัประโยชนที์ล่ดลงจากสินทรพัยอ์า้งอิงทีด่ีกว่า 

 

82 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุนซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการได้รับรายได้จากสัญญาเช่า

เป็นค่าใช้จ่าย 

 

83 ผู้ให้เช่าต้องรวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมใน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใช้เกณฑเ์ดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า 

 

84 นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานต้องใช้เกณฑ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า ผู้ให้



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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เช่าต้องค านวณค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

85 ผู้ให้เช่าต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ เพ่ือก าหนดว่าสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานด้อยค่าหรือไม่และรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกดิข้ึน 

 

86 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายจะไม่รับรู้ก าไรจากการขายในการเข้าท าสัญญาเช่า

ด าเนินงานเน่ืองจากรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการขาย 

 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

87 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าด าเนินงานโดยถือเป็นสัญญาเช่าใหม่นับตั้งแต่วันที่

การเปล่ียนแปลงสัญญาเร่ิมมีผล โดยให้พิจารณาจ านวนเงินที่ จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าเดิมเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับสญัญาเช่าใหม่  

 

การน าเสนอรายการ  

 

88 ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม

ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิน้ันๆ 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

89 วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลคือเพือ่ใหผู้ใ้หเ้ช่าเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินพรอ้มกบัขอ้มูลที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด เพื่อเป็นพื้ นฐานส าหรบัผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบที่สญัญาเช่ามีต่อ

ฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงานทางการเงินและกระแสเงินสดของผูใ้หเ้ช่า ย่อหนา้ที่ 90 ถึง 

97 ระบุขอ้ก าหนดเพือ่บรรลุวตัถุประสงคน์ี้  

 

90 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยจ านวนเงินรายการต่อไปน้ี ส าหรับรอบระยะเวลารายงาน 

90.1 ส าหรับสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 

90.1.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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90.1.2 รายได้ทางการเงินของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า และ 

90.1.3 รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

ของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

90.2 ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน รายได้จากสัญญาเช่าให้เปิดเผยแยกต่างหากกับรายได้ที่

เกี่ยวข้องกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออตัรา 

 

91 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 90 ในรูปแบบตารางเว้นแต่จะมีรูปแบบอื่นที่

เหมาะสมกว่า 

 

92 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าที่จ าเป็น

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 89 ข้อมูลเพ่ิมเติมดังกล่าวรวมถึง 

(แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่) ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเร่ืองดังต่อไปนี้  

 92.1 ลักษณะของกจิกรรมการเช่าของผู้ให้เช่า และ  

92.2 วิธีการที่ ผู้ให้เช่าบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้ให้เช่ายังคงมีอยู่ใน

สินทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับ

สทิธทิี่ผู้ให้เช่ายังคงมีในสนิทรัพย์อ้างองิ รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าท าเพ่ือลดความ

เสี่ยงน้ัน วิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงข้อตกลงรับซ้ือคืน มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการ

ประกนั หรือการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรส าหรับการใช้เกนิที่ก  าหนด 

 

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

93 ผู้ให้เช่าต้องให้ค าอธิบายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 

 

94 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายช าระตาม

สญัญาเช่า ซ่ึงต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับโดยไม่คิดลด

โดยแสดงเป็นจ านวนรายปีของแต่ละปีส าหรับห้าปีแรก และจ านวนผลรวมส าหรับปีที่เหลือเป็น

อย่างน้อย ผู้ให้เช่าต้องกระทบยอดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลดกับ

ยอดเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า การกระทบยอดต้องระบุรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ที่

เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินที่ลูกหน้ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า และมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการ

ประกนัที่คิดลด 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

95 ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ผู้ให้เช่าต้องแยกแต่ละประเภทของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงาน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญญาเช่าด าเนินงาน ดังน้ัน ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับ

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (ตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง) แยกต่างหากจาก

สนิทรัพย์ที่ถือครองและใช้งานโดยผู้ให้เช่า 

 

96 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม ส าหรับ

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

97 ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึง

ต้องเปิดเผยข้อมูลจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่จะได้รับโดยไม่คิดลดโดยแสดงเป็น

จ านวนรายปีของแต่ละปีส าหรับห้าปีแรกและจ านวนเงินรวมส าหรับปีที่เหลือเป็นอย่างน้อย 

 

การขายและเช่ากลบัคืน 

 

98 หากกจิการ (ผู้ขาย-ผู้เช่า) โอนสินทรัพย์ให้แก่กิจการอื่น (ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า) และเช่าสินทรัพย์น้ัน

กลับคืนจากผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า ทั้งผู้ขาย-ผู้เช่าและผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สัญญาการโอนและสัญญา

เช่าโดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 99 ถึง 103  

 

การประเมินว่าการโอนสินทรพัยน์ ั้นเป็นการขายหรือไม่ 

 

99 กิจการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาว่าเมื่อใดที่ภาระที่ต้องปฏิบัติ

แล้วเสรจ็ เพ่ือก าหนดว่าการโอนสนิทรัพย์น้ันรับรู้เป็นการขายหรือไม่ 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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การโอนสินทรพัยที์เ่ป็นการขาย 

 

100 การโอนสนิทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่า ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่รับรู้เป็นการขาย

สนิทรัพย์ 

100.1 ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องวัดมูลค่าสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ที่เกดิจากสัญญาเช่ากลับคืนตามสัดส่วน

ของมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่ยังคงอยู่ที่

ผู้ขาย-ผู้เช่า ดังน้ันผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้เฉพาะจ านวนก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ

สทิธทิี่ถูกโอนไปยังผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่า 

100.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องรับรู้การซ้ือสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ

ส าหรับสัญญาเช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

101 หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนส าหรับการขายสินทรัพย์ไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ หรือหากการจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่า ไม่ใช่อัตราในท้องตลาด กิจการต้องปรับปรุง

รายการต่อไปนี้ เพ่ือวัดมูลค่ารายรับจากการขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

101.1 อัตราที่ต ่ากว่าท้องตลาดต้องรับรู้เป็นการจ่ายล่วงหน้าของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสญัญาเช่า และ 

101.2 อัตราที่สูงกว่าท้องตลาดต้องรับรู้เป็นการจัดหาเงินส่วนเพ่ิมที่ ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าให้กับ

ผู้ขาย-ผู้เช่า 

 

102 กจิการต้องวัดมูลค่าการปรับปรุงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 101 โดยใช้เกณฑ์

ของข้อก าหนดที่ก  าหนดได้ง่ายกว่าระหว่าง 

102.1 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนส าหรับการขายและมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ และ 

102.2 ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินส าหรับสญัญาเช่าตามอัตราในสัญญา และ

มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินส าหรับสญัญาเช่าตามอตัราในตลาด 

 

 การโอนสินทรพัยที์่มิใช่การขาย 

   

103 การโอนสินทรัพย์โดยผู้ขาย-ผู้เช่าที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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การเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่จะรับรู้เป็น

การขายสนิทรัพย์ 

103.1 ผู้ขาย-ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนไปและรับรู้หน้ีสินทางการเงินเท่ากับรายรับจาก

การโอนสินทรัพย์ โดยกิจการต้องรับรู้หน้ีสินทางการเงินโดยปฏบัิติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

103.2 ผู้ซ้ือ-ผู้ให้เช่าต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนและต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับ

รายรับจากการโอนสินทรัพย์ โดยกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินโดยปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ภาคผนวก ก 

 

ค านยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน 

 

วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล วันที่ผูใ้หเ้ช่าท าให้สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้านโดยผูเ้ช่า 

  

อายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

-  ระยะเวลาที่คาดว่าสนิทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

กบัผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย หรือ 

- จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่ นที่

คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่าจะ

ได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ 

  

วนัทีก่ารเปลีย่นแปลงสญัญาเริม่มีผล วันที่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

  

มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้อก าหนดของการ

บัญชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี มูลค่ายุติธรรม คือ จ านวนเงินที่ใช้แลกเปล่ียน

สินทรัพย์ ช าระหน้ีสินระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ มีการ

ต่อรองอย่างเป็นอสิระและมีความรอบรู้และเตม็ใจ 

  

สญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

 

 

สญัญาเช่าที่ท  าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

อย่างมีนัยส าคัญทั้ งหมดที่ ผู้ เ ป็นเจ้าของพึงได้รับจาก

สินทรพัยอ์า้งอิง 

  

ค่าเช่าคงที ่

 

 

การจ่ายช าระที่ผูเ้ช่าช าระให้กับผูใ้หเ้ช่าส าหรับสิทธิการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิง ตลอดอายุสญัญาเช่า โดยไม่รวมการจ่าย

ช าระค่าเช่าผนัแปร 

  

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า 

 

 

ผลรวมของ 

(ก) จ านวนเงินที่ลูกหนี้ ตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

ให้กับผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่ง
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 เงินทุน และ 

(ข) มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

  

วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 

 

 

วันที่ท  าสญัญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน

ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดหลักของสัญญาเช่าแล้วแต่วันใด

จะเกดิขึ้นก่อน 

  

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก 

 

 

 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาของสญัญาเช่าซ่ึงจะไม่เกิดขึ้ น

หากไม่ได้มาซ่ึงสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวน้ีไม่รวมถึงต้นทุน

ที่ เกิด ข้ึนในส่วนของผู ้ให้เ ช่าที่ เ ป็น ผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าชนดิจดัหาแหล่งเงินทุน 

  

อตัราดอกเบี้ ยตามนยัของสญัญาเช่า 

 

 

 

 

อัตราดอกเบ้ียที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบันของ (ก) จ านวนเงินที่

ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าและ (ข) มูลค่าคงเหลือที่

ไม่ไดร้ับการประกัน มีจ านวนเท่ากับผลรวมของ (1) 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และ (2) ต้นทุน

ทางตรงเริม่แรกของผู้ให้เช่า 

  

สญัญาเช่า 

 

 

สัญญาหรือส่วนของสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการ

ใช้สินทรัพย์ (สินทรพัยอ์า้งอิง) ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ตกลง

กนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

สิง่จูงใจในสญัญาเช่า 

 

 

จ านวนเงินซ่ึงผูใ้หเ้ช่าจ่ายช าระให้กับผูเ้ช่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

สญัญาเช่า หรือการชดเชย หรือการยอมรับต้นทุนของผู้เช่า

โดยผู้ให้เช่า 

  

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงขอบเขตของสญัญาเช่าหรือสิ่งตอบแทน

ส าหรับสัญญาเช่าที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขและ

ข้อก าหนดเดิมในสัญญาเช่า (ยกตัวอย่างเช่น การเพ่ิมหรือ

ยกเลิกสิทธิการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงรายการเดียวหรือหลาย

รายการ หรือการขยายหรือลดอายุสญัญาเช่าตามสญัญา) 

  

จ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า จ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้ห้เช่าซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิทธิ
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การใ ช้ สินทรัพย์อ้า ง อิ ง  ตลอดอายุสัญญาเ ช่า  ซ่ึ ง

ประกอบด้วย 

(ก) ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็น 

ค่าเช่าคงที่ (in-substance fixed payments)) หัก

สิง่จูงใจในสญัญาเช่า  

(ข)   การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรที่ ข้ึนอยู่กับดัชนีหรือ

อตัรา 

(ค) ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากผู้เช่ามีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ัน และ  

(ง)  ค่าปรับที่จ่ายส าหรับการยกเลิกสญัญาเช่า หากอายุ

สัญญาเช่าสะท้อนว่า ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกยกเลิก

สญัญาเช่า  

ส าหรับผู้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายัง

รวมถึงจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระโดยผู้เช่าภายใต้

มูลค่าคงเหลือที่ไดร้บัการประกนั จ านวนเงินที่ต้องจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่าจะไม่รวมถึงจ านวนเงินที่ปันส่วนไปให้

ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาเช่า เว้นแต่ผู้เช่า

เ ลือกที่ จะรวมส่วนประกอบที่ ไ ม่ เ ป็นสัญญา เ ช่ ากับ

ส่วนประกอบที่ เ ป็นสัญญาเ ช่ าและ รับ รู้ โดยถือ เ ป็น

ส่วนประกอบของสญัญาเช่าเดียว 

ส าหรับผู้ให้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าจะ

รวมถึงมูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกันแก่ผู้ให้เช่า โดยผู้

เช่า บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้เช่า หรือบุคคลที่สามที่ ไม่

เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าที่มีความสามารถทางการเงินในการ

ช าระภาระผูกพันที่รับประกัน จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสัญญาเ ช่า จะไม่รวมจ านวนเ งินที่ ปัน ส่วนไปให้

ส่วนประกอบที่ไม่เป็นสญัญาเช่า 

  

อายุของสญัญาเช่า 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาซ่ึงบอกเลิกไม่ได้ที่ผูเ้ช่ามีสิทธิการใช้สินทรพัย์

อา้งอิง ทั้งน้ีให้รวมถึง 

(ก)  ระยะเวลาที่ ผู้เช่ามีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า

ออก ไปอี ก  ห าก ผู้ เ ช่ า มี ค ว าม แ น่ นอนอ ย่ า ง

สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลือกน้ัน และ 

(ข) ระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้
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 เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ

เลือกน้ัน 

  

ผูเ้ช่า 

 

กิจการที่ได้มาซ่ึงสิทธิการใช้สินทรพัยอ์า้งอิงส าหรับช่วง

ระยะเวลาหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

อตัราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า 

 

 

 

อัตราดอกเบ้ียที่ผู ้เ ช่าจะต้องจ่ายในการ กู้ ยืมเ งินที่ มี

ระยะเวลาและการค า้ประกนัคล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในสัญญา

เช่า ส าหรับเงินที่จัดหาไว้ซ่ึงจ าเป็นในการได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ที่ มี มู ล ค่ า ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ สิ น ท รัพ ย์ ใ น

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่คล้ายคลึงกนั 

  

ผูใ้หเ้ช่า 

 

กิจการที่มอบสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงส าหรับช่วง

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

  

เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

 

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ ย

ตามนยัของสญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

 

สัญญาเ ช่ าที่ ไ ม่ท า ใ ห้ เกิ ดก าร โอนความ เสี่ ย งและ

ผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดที่ ผู้เป็นเจ้าของพึง

ได้รับจากสินทรพัยอ์า้งอิง 

  

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า

ซ่ึงเป็นทางเลือก 

 

 

จ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้กับผูใ้ห้เช่าส าหรับสิทธิการใช้

สินทรพัยอ์า้งอิงในระหว่างระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่

จะขยายระยะเวลาหรือยกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงระยะเวลา

ดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในอายุสญัญาเช่า 

  

ระยะเวลาการใช ้

 

 

ระยะเวลาทั้งหมดที่สนิทรัพย์ถูกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญา

ที่ท  ากับลูกค้า  (รวมถึงระยะเวลาที่ ไม่ได้ใช้งานอย่าง

ต่อเน่ืองกนั) 

  

มูลค่าคงเหลือทีไ่ดร้บัการประกนั 

 

 

 

การรับประกันที่ผูใ้หเ้ช่าได้รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ให้เช่าซ่ึงรับประกันว่ามูลค่า (หรือส่วนหน่ึงของมูลค่า) 

ของสินทรพัยอ์า้งอิง ณ วันสิ้ นสุดสญัญาเช่าจะไม่ต ่ากว่า

มูลค่าที่ระบุไว้ 
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สิทธิการใชสิ้นทรพัย ์

 

สินทรัพย์ที่แสดงสิทธิของผูเ้ช่าในการใช้สินทรพัยอ์า้งอิง

ส าหรับช่วงอายุสญัญาเช่า 

  

สญัญาเช่าระยะสั้น 

 

 

สัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า 

นับตั้งแต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล สัญญาเช่าที่ผู้เช่ามีสิทธิ

เลือกซ้ือสนิทรัพย์ไม่จัดเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น 

  

การเช่าช่วง  

 

 

 

รายการที่ผูเ้ช่า (ผู้ให้เช่าช่วง - “intermediate lessor”) ได้

น าสินทรพัยอ์า้งอิงไปให้บุคคลที่สามเช่าอีกทอดหน่ึงและ

สญัญาเช่า (สัญญาเช่าหลัก – “head lease”) ระหว่างผู้ให้

เช่าและผู้เช่าหลักยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ 

  

สินทรพัยอ์า้งอิง 

 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า ซ่ึงผูใ้ห้เช่าให้สิทธิในการใช้

สนิทรัพย์ น้ันต่อผูเ้ช่า 

  

รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้

 

 

ผลต่างระหว่าง 

(ก) เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า ; และ 

(ข) เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

  

มูลค่าคงเหลือทีไ่ม่ไดร้บัการรบัประกนั 

 

 

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรพัยอ์า้งอิง ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าอาจ

ไม่ได้รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิง

ซ่ึงได้รับการประกนัจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเทา่น้ัน 

  

การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 

 

 

 

ส่วนของจ านวนเงินที่ผูเ้ช่าจ่ายให้แก่ผูใ้หเ้ช่าส าหรับสิทธิ

การใช้สินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุสัญญาเช่าที่ ผันแปร

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ที่

เกดิขึ้นภายหลังวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล 

 

ค านยิามในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นและการใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ในความหมายเดียวกนั 

สญัญา  

 

ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้ นไป ซ่ึงท าให้เกิดสิทธิและภาระ

ผูกพันที่ใช้บังคับได้  
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อายุการใชป้ระโยชน ์

 

 

ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ จ านวน

ผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซ่ึง

กจิการคาดว่าจะได้รับจากสนิทรัพย์ 

  

ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของย่อหนา้ที ่1 ถึง 103 และมีผลบงัคับ

เช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน 

 

วิธีปฏิบติัส าหรบักลุ่มสญัญาเช่า 

 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุการบัญชีส าหรับสัญญาเช่าแต่ละสัญญา อย่างไรก็

ตาม เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กิจการอาจใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

กับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากกิจการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับกลุ่ม

สัญญาเช่าจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีกบัสญัญาเช่าแต่ละสญัญาในกลุ่มสญัญาเช่านั้น หากกจิการรับรู้รายการเป็นกลุ่มสญัญาเช่า 

กจิการต้องใช้ประมาณการและข้อสมมตทิี่สะท้อนต่อขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มสญัญาเช่า 

 

การรวมสญัญา 

 

ข2  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการจะต้องรวมสัญญาตั้งแต่ 2 

สญัญาขึ้นไปที่กจิการเข้าท าสัญญา ณ เวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันกับคู่สัญญาเดียวกัน 

(หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาน้ัน) และรับรู้สัญญาเหล่าน้ันโดยถือเป็นสัญญาเดียวกันหาก

เป็นไปตามเกณฑอ์ย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้   

ข2.1 สัญญาเหล่าน้ันถูกต่อรองเป็นชุดเดียวกัน (package) ด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

โดยรวมที่ไม่สามารถเข้าใจได้หากไม่พิจารณาสญัญาเหล่าน้ันรวมกนั  

ข2.2 จ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในหน่ึงสัญญาขึ้ นอยู่กับราคาหรือผลงานของ

อกีสญัญา หรือ 

ข2.3 สทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิที่แสดงอยู่ในสญัญา (หรือสทิธบิางอย่างในการใช้สนิทรัพย์ 
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อ้างอิงที่แสดงอยู่ในสัญญาแต่ละสัญญา) ท าให้เกิดองค์ประกอบของสัญญาเช่า

เดียวกนัตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข32 

 

 

ขอ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการ - สญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่ (ย่อหนา้ที ่5 ถงึ 8) 

 

ข3  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้เช่า

สามารถปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 ในการรับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสนิทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ซ่ึงผู้เช่าต้อง

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงโดยอ้างอิงจากมูลค่าของสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์น้ันเป็นสินทรัพย์

ใหม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงอายุของสนิทรัพย์ที่ให้เช่า 

 

ข4 การประเมินว่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่าหรือไม่จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ (absolute 

basis)  สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่าเข้าเง่ือนไขในการใช้วิธีปฏบัิติทางบัญชีในย่อหน้าที่ 6 

โดยไม่ต้องค านึงว่าสญัญาเช่าเหล่านั้นมีสาระส าคัญต่อผู้เช่าหรือไม่ การประเมินดังกล่าวจะไม่ถูก

กระทบโดยขนาด ลักษณะ หรือสถานการณ์ของผู้เช่า ดังน้ัน แม้ผู้เช่าจะแตกต่างกันแต่คาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปเหมือนกนัว่าสนิทรัพย์อ้างองิน้ันๆ เป็นสนิทรัพย์ที่มีมูลค่าต ่าหรือไม่ 

 

ข5  สนิทรัพย์อ้างองิเป็นสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่ากต่็อเมื่อ 

ข5.1  ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์อ้างอิงน้ันโดยจากการใช้สินทรัพย์

น้ันเองหรือใช้ร่วมกบัทรัพยากรอื่นๆ ที่มีพร้อมส าหรับผู้เช่าอยู่แล้ว และ 

ข5.2  สนิทรัพย์อ้างองิไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสนิทรัพย์อื่นหรือเกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์อื่นอย่างมาก 

 

ข6 สัญญาเช่าของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต ่าหากลักษณะ

ของสนิทรัพย์น้ันโดยทั่วไปไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าต ่าเมื่ออยู่ในสภาพใหม่ ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่า

รถยนต์ จะไม่เข้าเงื่อนไขเป็นสญัญาเช่าของสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า เน่ืองจากโดยทั่วไปรถยนต์สภาพ

ใหม่จะไม่ใช่สนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า 

 

ข7 หากผู้เช่าให้เช่าช่วงสินทรัพย์ หรือคาดว่าจะให้เช่าช่วงสินทรัพย์ สัญญาเช่าหลักจะไม่เข้าเง่ือนไข

เป็นสญัญาเช่าสนิทรัพย์มีมูลค่าต ่า 

 

ข8 ตัวอย่างของสนิทรัพย์อ้างอิงซ่ึงมีมูลค่าต ่าอาจรวมถึง แทบเลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ

เลก็ๆ น้อยๆ ของอุปกรณ์ส านักงาน และโทรศัพท ์
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การระบุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่9 ถงึ 11) 

 

ข9 ในการประเมินว่าสญัญาแสดงถึงการให้สิทธิการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ (ดูย่อหน้าที่ ข13 

ถึง ข20) ส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือไม่ กจิการต้องประเมินตลอดระยะเวลาการใชว่้าลูกค้ามี

ลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข9.1 สิทธิที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ที่

ระบุน้ัน (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข21 ถึง ข23) และ 

ข9.2 สทิธใินการสั่งการการใช้งานสนิทรัพย์ที่ระบุ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข24 ถึง ข30) 

 

ข10 หากลูกค้ามีสทิธกิารควบคุมการใช้สนิทรัพย์ที่ระบุเพียงช่วงหน่ึงของระยะเวลาของสัญญา สัญญา

ถือว่าประกอบด้วยสญัญาเช่าส าหรับส่วนของระยะเวลาน้ัน 

 

ข11 สัญญาในการรับสินค้าหรือบริการอาจท าโดยการร่วมการงานหรือในนามของการร่วมการงาน

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม

การงาน ในกรณีน้ีการร่วมการงานถือเป็นลูกค้าในสัญญา ดังน้ันในการประเมินว่าสัญญา

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กิจการต้องประเมินว่าการร่วมการงานน้ันมีสิทธิการควบคุมการ

ใช้สนิทรัพย์ที่ระบุตลอดระยะเวลาการใช้หรือไม่ 

 

ข12 กจิการต้องประเมินว่าสญัญาประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ส าหรับส่วนประกอบสัญญาเช่าที่อาจ

แยกได้แต่ละส่วนประกอบโดยอ้างอิงย่อหน้าที่ ข32 ส าหรับแนวทางปฏบัิติส่วนประกอบสัญญา

เช่าที่แยกได้ 

 

 สินทรพัยที์ร่ะบุ 

 

ข13 โดยปกติ สินทรัพย์จะถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญา อย่างไรกต็าม สินทรัพย์อาจถูกระบุโดยนัย 

ณ เวลาที่สนิทรัพย์น้ันพร้อมใช้โดยลูกค้า 

 

สิทธิในการทดแทนทีส่ าคญั 

 

ข14 แม้สินทรัพย์จะถูกระบุ แต่ลูกค้าไม่มีสิทธิการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิที่

ส าคัญที่จะทดแทนสินทรัพย์น้ันตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ในการทดแทน

สนิทรัพย์จะมีสาระส าคัญกต่็อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 
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ข14.1 ผู้จัดหาสินทรัพย์มีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะทดแทนด้วยสินทรัพย์ทางเลือกได้

ตลอดระยะเวลาการใช้น้ัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถกีดกันผู้จัดหาสินทรัพย์จาก

การทดแทนสินทรัพย์ และผู้จัดหาสินทรัพย์มีสินทรัพย์ทางเลือกพร้อมหรือสามารถ

จัดหาได้ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล) และ 

ข14.2 ผู้จัดหาสินทรัพย์สามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สิทธิในการทดแทน

สินทรัพย์ (ตัวอย่างเช่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนสินทรัพย์

คาดว่าจะสงูกว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการทดแทนสนิทรัพย์) 

 

ข15 หากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิหรือภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์เฉพาะในหรือหลังวันที่ใด

วันที่หน่ึงหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ระบุไว้ สิทธิของผู้จัดหาสินทรัพย์ที่จะทดแทนสินทรัพย์

จะไม่มีสาระส าคัญ หากผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มีความสามารถในทางปฏบัิติที่จะทดแทนสินทรัพย์

ทางเลือกได้ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์  

 

ข16 การประเมินของกิจการว่า สิทธิการทดแทนสินทรัพย์ของผู้จัดหาสินทรัพย์มีสาระส าคัญหรือไม่

ขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาโดยไม่ค านึงถึงสิ่งตอบแทนจาก

เหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาไม่ถูกพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้ น 

ตัวอย่างของเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึง ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาไม่ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

และต้องไม่รวมในการประเมิน ได้แก่ 

ข16.1  ข้อตกลงของลูกค้าในอนาคตว่าจะจ่ายเงินส าหรับการใช้สินทรัพย์มากกว่าอัตราใน

ท้องตลาด 

ข16.2 การแนะน าเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันเร่ิมต้นของ

 สญัญา 

ข16.3 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญระหว่างการใช้สินทรัพย์โดยลูกค้าหรือผล

ด าเนินงานของสินทรัพย์กับการใช้หรือผลด าเนินงานของสินทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้ 

ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา และ 

ข16.4 ความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญระหว่างราคาตลาดของสินทรัพย์ในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์และราคาตลาดที่มีความเป็นไปได้ ณ วันเร่ิมต้นของสญัญา 

  

ข17 หากสินทรัพย์ตั้งอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้าหรือที่อื่น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการทดแทนโดยทั่วไปจะสูง

กว่าในกรณีที่สินทรัพย์ตั้งอยู่ในสถานที่ของผู้จัดหาสินทรัพย์ จึงมีความเป็นไปได้มากที่ต้นทุน

ดังกล่าวจะสงูกว่าประโยชน์ที่เกี่ยวกบัการทดแทนสนิทรัพย์ 
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ข18 สิทธิหรือภาระผูกพันของผู้จัดหาสินทรัพย์ในการทดแทนสินทรัพย์เพ่ือการซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาหากสินทรัพย์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือหากการยกระดับทางเทคนิค 

(technical upgrade) เกดิขึ้น ไม่เป็นการกดีกนัลูกค้าจากการมีสทิธใิช้สนิทรัพย์ที่ระบุ 

 

ข19 ถ้าลูกค้ายังไม่สามารถก าหนดได้ว่า ผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิที่ มีสาระส าคัญในการทดแทน

สนิทรัพย์หรือไม่ ลูกค้าต้องสนันิษฐานว่าสทิธใินการทดแทนไม่มสีาระส าคัญ 

 

ส่วนของสินทรพัย ์

 

ข20 ส่วนของความสามารถท างาน (capacity portion) ของสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ระบุได้หากส่วน

ของความสามารถท างานมีความแตกต่างชัดเจนเชิงกายภาพ (ตัวอย่างเช่น ช้ันของอาคาร) ส่วน

ของความสามารถท างานหรือส่วนอื่นของสินทรัพย์ซ่ึงไม่มีความแตกต่างชัดเจนเชิงกายภาพ 

(ตัวอย่างเช่น ส่วนของความสามารถท างานของเคเบิลไฟเบอร์ออปติค) ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ระบุได้ 

เว้นแต่ส่วนของความสามารถท างานหรือส่วนอื่นของสินทรัพย์น้ันเป็นตัวแทนของความสามารถ

ท างานอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ซ่ึงท าให้ลูกค้ามีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์ 

 

สิทธิการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใช ้

 

ข21 ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ ลูกค้าต้องมีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมี

นัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาการใช้ (ตัวอย่างเช่น การมีสิทธิแต่เพียง

กิจการเดียวในการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลาน้ัน) ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จากการใช้สินทรัพย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในหลายลักษณะ เช่น โดยการใช้ การครอบครอง

หรือการให้เช่าช่วงสินทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์รวมถึงผลได้หลักของ

สินทรัพย์น้ันและผลพลอยได้ (รวมทั้งกระแสเงินสดที่เป็นไปได้ซ่ึงได้มาจากรายการเหล่าน้ัน) 

และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นจากการใช้สินทรัพย์ที่สามารถเกิดข้ึนจากรายการเชิงพาณิชย์กับ

บุคคลที่สาม 

 

ข22 เมื่อกิจการประเมินสิทธิการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้

สนิทรัพย์ กิจการต้องพิจารณาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เป็นผลจากการใช้สินทรัพย์ในขอบเขตที่

ก าหนดของสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ของลูกค้า (ดูย่อหน้าที่ ข30) ตัวอย่างเช่น  

ข22.1 หากสัญญาจ ากัดการใช้ยานพาหนะเฉพาะพ้ืนที่ที่ก  าหนดในระหว่างระยะเวลาการใช้ 
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กจิการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้ยานพาหนะภายในพ้ืนที่ที่

ก  าหนดเทา่นั้นและไม่รวมนอกพ้ืนที่  

ข22.2 หากสัญญาระบุว่าลูกค้าสามารถขับข่ียานพาหนะตามจ านวนไมล์ที่ระบุในระหว่าง

ระยะเวลาการใช้ กิจการต้องพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้

ยานพาหนะตามจ านวนไมล์ที่อนุญาตและไม่เกนิกว่าจ านวนไมล์น้ัน 

ข23 หากสญัญาก าหนดให้ลูกค้าต้องจ่ายส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดที่ได้มาจากการใช้สินทรัพย์เป็นสิ่ง

ตอบแทนให้กับผู้จัดหาสินทรัพย์หรือบุคคลอื่น กระแสเงินสดที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนน้ันถือเป็น

ส่วนหน่ึงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้า

ต้องจ่ายเงินตามร้อยละของยอดขายเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกให้ผู้จัดหา

สินทรัพย์ โดยข้อก าหนดน้ันไม่เป็นการกีดกันลูกค้าจากการมีสิทธิการได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระแสเงินสดที่

เกดิขึ้นจากการขายน้ันถือเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลูกค้าได้รับจากการใช้พ้ืนที่ค้าปลีกน้ัน ซ่ึง

ส่วนหน่ึงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้ันถูกจ่ายให้แก่ผู้จัดหาเป็นสิ่งตอบแทนส าหรับสิทธิการใช้

พ้ืนที่น้ัน 

 

สิทธิในการสัง่การการใชสิ้นทรพัย ์  

 

ข24 ลูกค้ามีสิทธิในการสั่งการการใช้สินทรัพย์ที่ระบุตลอดระยะเวลาการใช้กต่็อเมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

ข24.1 ลูกค้ามีสิทธิในการสั่งการว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ (ตามที่ได้อธบิายในย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข30) หรือ 

ข24.2 การตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องว่าสนิทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดถูกก าหนด

ไว้ล่วงหน้า และ 

ข24.2.1 ลูกค้ามีสิทธิในการจัดการสินทรัพย์ (หรือสั่งการผู้อื่นให้จัดการสินทรัพย์ใน

ลักษณะที่ลูกค้าก าหนด)ตลอดระยะเวลาการใช้โดยผู้จัดหาสินทรัพย์ไม่มี

สทิธเิปล่ียนแปลงค าสั่งด าเนินการน้ัน หรือ 

ข24.2.2 ลูกค้าออกแบบสินทรัพย์ (หรือก าหนดลักษณะของสินทรัพย์) ในลักษณะที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้สนิทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ 

  

การใชสิ้นทรพัยอ์ย่างไรและเพือ่วตัถปุระสงค์อะไร  

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
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ข25 ลูกค้ามีสทิธใินการสั่งการว่าจะใช้สนิทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรหากในขอบเขตของ

สทิธกิารใช้ที่ระบุในสญัญา ลูกค้าสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการ

ใช้ตลอดระยะเวลาการใช้  ในการประเมินน้ี กิจการต้องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

มากที่สดุในการเปล่ียนแปลงวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์ในการใช้ตลอดระยะเวลาการใช้ 

สิทธิในการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องเม่ือสิทธิดังกล่าวกระทบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก

การใช้สินทรัพย์ สิทธิในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างกัน

ส าหรับสัญญาที่แตกต่างกันซ่ึงขึ้ นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และเง่ือนไขและข้อก าหนดของ

สญัญา 

 

ข26 ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ ให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้สินทรัพย์และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สินทรัพย์ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดของสิทธิการใช้ของลูกค้า (ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์) ซ่ึงรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้   

ข26.1 สิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทของผลผลิตที่ผลิตโดยสินทรัพย์น้ัน (เช่น การ

ตัดสินใจว่าจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าหรือใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าหรือ

ตัดสนิใจส่วนผสมผลิตภัณฑท์ี่จะขายในพ้ืนที่ค้าปลีก) 

ข26.2 สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าผลผลิตจะถูกผลิตเมื่อใด (เช่น การตัดสินใจว่าเคร่ืองจักร

หรือโรงงานไฟฟ้าจะถูกใช้เมื่อใด)  

ข26.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าผลผลิตจะถูกผลิตที่ใด (เช่น การตัดสินใจจุดหมายของ

รถบรรทุก หรือเรือ หรือการตัดสนิใจสถานที่ที่อุปกรณ์จะถูกใช้) และ  

ข26.4    สิทธิในการเปล่ียนแปลงว่าจะผลิตผลผลิตหรือไม่และปริมาณของผลผลิตน้ัน (เช่น 

การตัดสินใจว่าจะผลิตพลังงานจากโรงงานไฟฟ้าหรือไม่และจะผลิตพลังงานจาก

โรงงานไฟฟ้านั้นเทา่ใด) 

 

ข27 ตัวอย่างของสิทธิในการตัดสินใจที่ไม่ให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้สินทรัพย์และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สนิทรัพย์ รวมถึงสิทธิที่จ ากัดเพียงการใช้งานหรือการบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 

ซ่ึงสิทธิดังกล่าวสามารถถือครองโดยลูกค้าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์ แม้ว่าสิทธิ เช่น สทิธิการใช้งาน

หรือการบ ารุงรักษาสินทรัพย์มักจ าเป็นต่อการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิทธิดังกล่าว

ไม่ใช่สิทธิในการสั่งการว่าจะใช้สินทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใดและมักขึ้ นอยู่กับการ

ตัดสินใจว่าจะใช้สินทรัพย์อย่างไรและเพ่ือวัตถุประสงค์ใด อย่างไรกต็าม สิทธิในการใช้งาน

สนิทรัพย์อาจเป็นการให้สิทธิลูกค้าในการสั่งการการใช้สินทรัพย์หากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ

วิธแีละวัตถุประสงค์ในการใช้สนิทรัพย์ได้ถูกก าหนดไว้ก่อนแล้ว (ดูย่อหน้าที่ ข24.2.1) 
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การตดัสินใจทีก่ าหนดข้ึนในระหว่างและก่อนระยะเวลาการใชสิ้นทรพัย ์

 

ข28 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิธีและวัตถุประสงค์ในการใช้สินทรัพย์ สามารถก าหนดไว้ก่อนได้ใน

หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดไว้ก่อนได้โดยการออกแบบของ

สนิทรัพย์ หรือโดยข้อจ ากดัตามสญัญาเกี่ยวกบัการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

 

ข29 ในการประเมินว่าลูกค้ามีสทิธใินการสั่งการการใช้สนิทรัพย์หรือไม่น้ัน กจิการต้องพิจารณาเฉพาะ

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาการใช้เท่าน้ัน เว้นแต่ลูกค้า

ออกแบบสินทรัพย์ (หรือลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์) ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข24.2.2 

เพราะฉะน้ันหากเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข24.2.2 ไม่มีอยู่ กิจการต้องไม่พิจารณาการตัดสินใจที่

ก  าหนดไว้ก่อนระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสามารถระบุได้เพียงผลผลิต

ของสินทรัพย์ก่อนระยะเวลาการใช้ ลูกค้าไม่ถือว่ามีสิทธิในการสั่งการการใช้สินทรัพย์น้ัน 

ความสามารถในการระบุผลผลิตในสัญญาก่อนระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ โดยปราศจากสิทธิใน

การตัดสินใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์ถือเป็นการให้สิทธิลูกค้าเช่นเดียวกันกับกรณีที่

ลูกค้าซ้ือสนิค้าหรือบริการ 

 

สิทธิเพือ่การคุม้ครอง 

 

ข30 สัญญาอาจรวมเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ออกแบบเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ในสินทรัพย์น้ันๆ 

หรือสินทรัพย์อื่นของผู้จัดหาสินทรัพย์ เพ่ือคุ้มครองบุคลากรของผู้จัดหาสินทรัพย์ หรือเพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้จัดหาสินทรัพย์ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ตัวอย่างของสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง 

ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซ่ึงอาจจะ (1) ก าหนดปริมาณการใช้สูงสุดของสินทรัพย์หรือจ ากัดเวลา

หรือสถานที่ที่ลูกค้าสามารถใช้สินทรัพย์ (2) ก าหนดให้ลูกค้าต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานโดยเฉพาะ หรือ (3) ก าหนดให้ลูกค้าแจ้งผู้จัดหาสินทรัพย์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

วิธีการใช้สินทรัพย์ โดยทั่วไปสิทธิเพ่ือการคุ้มครองจะก าหนดขอบเขตของสิทธิการใช้ของลูกค้า 

แต่จะไม่เป็นการงดเว้นสทิธขิองลูกค้าในการสั่งการการใช้สนิทรัพย์  

 

ข31 แผนผังต่อไปน้ีอาจช่วยกิจการในการประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญา

เช่าหรือไม่ 
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ไม่ใช่ มีสนิทรัพย์ที่ระบุหรือไม่ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข20 

ลูกค้ามีสทิธไิด้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

อย่างมีนัยส าคัญทั้งหมดจากการใช้สนิทรัพย์

ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์                        

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข21 ถึง ข23 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ลูกค้าออกแบบสนิทรัพย์ในลักษณะที่มีการ

ก าหนดวิธกีารใช้สนิทรัพย์และวัตถุประสงค์

การใช้ตลอดระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ไว้

ล่วงหน้า 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.2 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่

         

ลูกค้า 

ผู้จัดหา

สนิทรัพย์ 

ลูกค้าหรือผู้จดัหาสนิทรัพย์หรือไม่ใช่ทั้ง 2 

ฝ่าย มีสทิธใินการสั่งการวิธกีารใช้และ

วัตถุประสงค์ในการใช้สนิทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาการใช้สนิทรัพย์ 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข30 

 
ไม่ใช่ทั้งสองฝ่าย ; วิธกีารใช้และวัตถุประสงค์ 

ที่สนิทรัพย์จะถูกใช้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ใช่ 

ลูกค้ามีสทิธใินการจัดการสนิทรัพย์ตลอด

ระยะเวลาการใช้โดยผู้จัดหาสนิทรัพย์ไม่มีสทิธิ

เปล่ียนแปลงค าสั่งด าเนินงานน้ัน 

พิจารณาตามย่อหน้าที่ ข24.2.1 

สญัญาประกอบด้วย

สญัญาเช่า 

 

สญัญาไม่ได้ประกอบด้วย

สญัญาเช่า 
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การแยกองคป์ระกอบของสญัญา (ย่อหนา้ที ่12-17) 

  

ข32 สทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิถือเป็นส่วนประกอบของสัญญาเช่าที่แยกต่างหาก หากเข้าเง่ือนไขทุก

ข้อต่อไปนี้  

ข32.1 ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์อ้างอิงน้ันไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จาก

การใช้สินทรัพย์น้ันๆ เองหรือจากการใช้ควบคู่กับทรัพยากรอื่นที่ ผู้เช่ามีพร้อม 

ทรัพยากรที่มีพร้อมคือสินค้าหรือบริการที่ขายหรือให้เช่าอย่างแยกออกจากกัน (โดย

ผู้ให้เช่าหรือผู้จัดหาสินทรัพย์อื่น) หรือทรัพยากรที่ผู้เช่าได้รับมาแล้ว (จากผู้ให้เช่า

หรือจากรายการหรือเหตุการณ์อื่น) และ 

ข32.2 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ข้ึนอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่นใน

สัญญา ตัวอย่างเช่น ข้อเทจ็จริงว่าผู้เช่าสามารถตัดสินใจจะไม่เช่าสินทรัพย์อ้างอิงโดย

ไม่กระทบสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญาอาจบ่งช้ีว่าสินทรัพย์อ้างอิงน้ันไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัหรือเกี่ยวข้องกนัอย่างมากกบัสนิทรัพย์อ้างองิอื่น 

 

ข33 สัญญาอาจรวมจ านวนเงินที่ผู้เช่าจะมีการจ่ายส าหรับกิจกรรมและต้นทุนซ่ึงไม่ใช่การส่งมอบ

สินค้าหรือบริการแก่ผู้เช่า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้เช่าอาจจะรวมการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน

การจัดการหรือต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ซ่ึงไม่ใช่การส่งมอบสินค้าหรือ

บริการแก่ผู้เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกดิส่วนประกอบแยกของสญัญาเช่า แต่ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จะถูกปันส่วนไปยังส่วนประกอบที่ระบุแยกเป็นเอกเทศ

ได้ของสญัญา 

 

 อายุสญัญาเช่า (ย่อหนา้ที ่18 ถงึ 21) 

 

ข34 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่าและการประเมินระยะเวลาของช่วงเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญา

เช่า กิจการต้องปฏบัิติตามค านิยามของสัญญาและก าหนดระยะเวลาที่สัญญาน้ันสามารถบังคับ

ใช้ได้ สัญญาเช่าไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้อีกต่อไปหากผู้เช่าและผู้ให้เช่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิการ

ยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายและค่าปรับในการยกเลิกสัญญาไม่มี

นัยส าคัญ 

 

ข35 หากเฉพาะผู้เช่าเทา่นั้นที่มีสทิธกิารยกเลิกสัญญาเช่า สิทธิน้ันถือเป็นสิทธิเลือกที่มีอยู่ของผู้เช่าใน

การยกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงกิจการต้องพิจารณาเมื่อก าหนดอายุสัญญาเช่า หากเฉพาะผู้ให้เช่า

เทา่นั้นที่มีสทิธกิารยกเลิกสัญญาเช่า ดังน้ันระยะเวลาที่บอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้ให้รวมระยะเวลา

ที่ครอบคลุมโดยสทิธเิลือกการยกเลิกสญัญานั้นด้วย 
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ข36 อายุสัญญาเช่าเร่ิม ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลและรวมถึงระยะเวลาปลอดค่าเช่า (rent-free 

period) ใดๆ ซ่ึงผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า 

 

ข37 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กิจการต้องประเมินว่า ผู้เช่ามีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลหรือไม่ว่า

จะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง หรือไม่ใช้สิทธิเลือกการยกเลิก

สญัญาเช่า กจิการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท  าให้เกิดสิ่งจูงใจ

ทางเศรษฐกิจที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่

คาดไว้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ต้ังแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันที่ใช้สิทธิเลือก

น้ัน ตัวอย่างของปัจจัยในการพิจารณา (แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่)  

ข37.1 เง่ือนไขและข้อก าหนดตามสัญญาส าหรับระยะเวลาที่เป็นทางเลือกเปรียบเทียบกับ

อตัราในตลาด เช่น 

ข37.1.1 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายส าหรับสญัญาเช่าในระยะเวลาที่เป็นทางเลือก 

ข37.1.2 จ านวนเงินของค่าเช่าผันแปรส าหรับสัญญาเช่าหรือค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนอื่น 

เช่น ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา และมูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน 

และ 

ข37.1.3 เง่ือนไขและข้อก าหนดของสิทธิเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้ได้หลังจากวัน

เร่ิมต้นของระยะเวลาที่เป็นทางเลือก (เช่น สิทธิเลือกซ้ือสนิทรัพย์ในอัตราที่

ต ่ากว่าอัตราตลาดในปัจจุบันที่สามารถใช้สิทธิได้ ณ วันสิ้ นสุดของช่วงการ

ขยายระยะเวลาของสญัญา) 

ข37.2 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าที่ส าคัญที่ต้องรับผิดชอบ (หรือคาดว่าจะต้องรับผิดชอบ) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญต่อ 

ผู้เช่าเมื่อสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า หรือสิทธิเลือกซ้ือ

สนิทรัพย์อ้างองิสามารถใช้ได้ 

ข37.3 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาเช่า เช่น ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง ต้นทุนใน

การย้ายสถานที่ ต้นทุนในการระบุสินทรัพย์อ้างอิงอื่นที่เหมาะสมส าหรับความต้องการ

ของผู้เช่า ต้นทุนในการน าสินทรัพย์ใหม่ไปเช่ือมโยงกับการด าเนินงานของผู้เช่า หรือ

ค่าปรับในการยกเลิกสัญญาและต้นทุนอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การคืนสนิทรัพย์อ้างองิในสภาพหรือสถานที่ที่ก  าหนดตามสญัญา 

ข37.4 ความส าคัญของสินทรัพย์อ้างอิงต่อการด าเนินงานของผู้เช่า เมื่อพิจารณาถึงในด้าน 

เช่น สินทรัพย์อ้างอิงเป็นสินทรัพย์เฉพาะหรือไม่ ท าเลที่ต้ังของสินทรัพย์อ้างอิงและ

ทางเลือกที่เหมาะสมที่มีอยู่ และ 

ข37.5 ลักษณะที่มีเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สทิธเิลือก (เช่น สิทธิเลือกจะสามารถใช้ได้เมื่อ

ได้บรรลุเง่ือนไขหน่ึงเง่ือนไขหรือหลายเง่ือนไข) และมีความเป็นไปได้ว่าเง่ือนไข

เหล่านั้นจะคงอยู่ 
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ข38 สทิธเิลือกขยายหรือยกเลิกสญัญาเช่าซ่ึงอาจรวมกบัลักษณะตามสญัญาอื่นหน่ึงลักษณะหรือหลาย

ลักษณะ (เช่น มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน) ซ่ึงผู้เช่ารับประกันผู้ให้เช่าด้วยเงินคืนขั้นต ่า

หรือเงินคืนคงที่ซ่ึงเกอืบเทา่กนั โดยไม่ค านึงว่าสทิธเิลือกจะถูกใช้หรือไม่ ในกรณีดังกล่าว โดยไม่

ค านึงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ ตามย่อหน้าที่ ข42 

กิจการต้องอนุมานว่าผู้เช่ามีความแน่นอนที่สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า

หรือไม่ใช้สทิธเิลือกยกเลิกสญัญาเช่า 

 

ข39 โอกาสที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าจะมีความ

เป็นไปได้มากขึ้นหากระยะเวลาของสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้สั้นลง เน่ืองจากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

กับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทดแทนมีความเป็นไปได้ที่จะสูงขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนกับระยะเวลาของ

สญัญาที่บอกเลิกไม่ได้ที่มีระยะเวลาสั้นลง 

 

ข40 วิธปีฏบัิติในอดีตของผู้เช่าเกี่ยวกบัระยะเวลาที่โดยทั่วไปผู้เช่าใช้สินทรัพย์ประเภทน้ันๆ (ไม่ว่าจะ

เป็นการเช่าหรือเป็นเจ้าของเอง) และเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของกิจการในการปฏบัิติเช่นน้ัน อาจ

เป็นข้อมูลที่ช่วยในการประเมินว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

หรือไม่ใช้สทิธิเลือก ตัวอย่างเช่น หากปกติผู้เช่าใช้สินทรัพย์ประเภทน้ันๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง

ซ่ึงเฉพาะเจาะจงหรือหากผู้เช่ามีวิธีปฏิบัติที่มักใช้สิทธิเลือกส าหรับการเช่าของสินทรัพย์อ้างอิง

ประเภทใดประเภทหน่ึง ผู้เช่าต้องพิจารณาเหตุผลเชิงเศรษฐกิจส าหรับวิธีปฏบัิติในอดีตน้ันใน

การประเมินว่ากจิการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ในการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าของ

สนิทรัพย์เหล่านั้น 

 

ข41 ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงระบุว่าหลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าจะต้องประเมินอายุสัญญาเช่า

ใหม่เมื่อมีการเกดิขึ้นของเหตุการณ์ที่ส าคัญหรือเกดิการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในสถานการณ์ที่อยู่

ในการควบคุมของผู้เช่าและกระทบต่อผู้เช่าว่าผู้เช่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ใน

การใช้สิทธิเลือกที่ไม่ได้รวมในการก าหนดอายุสัญญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า หรือไม่ใช้สิทธิ

เลือกที่ได้รวมไว้ในการก าหนดอายุสัญญาเช่าที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่

ส าคัญหรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์  

ข41.1 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าที่ส าคัญ ซ่ึงไม่ได้คาดการณ์ไว้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ที่

คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อผู้เช่าเมื่อสิทธิเลือกขยายหรือยกเลิก

สญัญาเช่าหรือสทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์อ้างองิสามารถใช้สทิธิได้ 

ข41.2 การดัดแปลงหรือการปรับปรุงสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยส าคัญที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ณ 

วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

ข41.3 การเร่ิมต้นของสญัญาเช่าช่วงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกินระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ก่อนหน้า

ของอายุสญัญาเช่า และ 
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ข41.4 การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สิทธิเลือกหรือไม่ใช้สิทธิ

เลือก (ตัวอย่างเช่น การตัดสนิใจขยายสญัญาเช่าของสินทรัพย์ที่เสริมกัน การตัดสินใจ

จ าหน่ายสนิทรัพย์ทางเลือกหรือหน่วยธุรกจิที่ใช้สทิธกิารใช้สนิทรัพย์) 

 

การจ่ายช าระทีโ่ดยเนื้ อหาเป็นค่าเช่าคงที ่(ย่อหนา้ที ่27.1 36.3 และ 70.1) 

 

ข42 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่ารวมถึงการจ่ายช าระใดๆ ที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่  

การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ คือ การจ่ายช าระที่โดยรูปแบบอาจประกอบด้วยส่วนที่

ผันแปรแต่โดยเน้ือหาไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ การจ่ายช าระที่โดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่ถือว่ามีอยู่ 

หากมีกรณีตัวอย่างต่อไปนี้  

ข42.1 การจ่ายช าระที่มีโครงสร้างเป็นการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร แต่การจ่ายเงินน้ันไม่มีความ

ผันแปรที่แท้จริง การจ่ายเงินน้ันประกอบด้วยข้อความที่ผันแปรแต่ไม่มีเน้ือหาที่เป็น

จริงเชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างของประเภทของการจ่ายช าระดังกล่าว รวมถึงกรณี

ดังต่อไปนี้  

ข42.1.1 การจ่ายช าระน้ันจะเกิดขึ้ นกต่็อเมื่อสินทรัพย์ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถ

ด าเนินงานได้ระหว่างการเช่าหรือการจ่ายช าระจะเกิดขึ้ นกต่็อเมื่อมีการ

เกดิข้ึนของเหตุการณ์ซ่ึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดขึ้น หรือ 

ข42.1.2 การจ่ายเงินที่จัดโครงสร้างเร่ิมแรกเป็นการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรซ่ึงสัมพันธ์

กบัการใช้สนิทรัพย์อ้างองิ แต่ความผันแปรน้ันจะถูกท าให้หมดไป ณ บางจุด

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ท าให้การจ่ายช าระกลายเป็นคงที่ส าหรับ

อายุที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่า การจ่ายช าระน้ันกลายเป็นการจ่ายช าระที่โดย

เน้ือหาเป็นค่าเช่าคงที่เม่ือความผันแปรได้ถูกท าให้หมดไปแล้ว 

ข42.2 รูปแบบการจ่ายเงินมีมากกว่าหน่ึงรูปแบบซ่ึงผู้เช่าสามารถท าได้ แต่มีเพียงรูปแบบ

เดียวที่ปฏบัิติได้จริง ในกรณีน้ี กจิการต้องพิจารณารูปแบบของการจ่ายเงินที่ปฏบัิติได้

จริงเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

ข42.3 รูปแบบการจ่ายเงินที่ปฏบัิติได้จริงมีมากกว่าหน่ึงรูปแบบที่ผู้เช่าสามารถท าได้ แต่ผู้เช่า

ต้องปฏิบัติอย่างน้อยหน่ึงรูปแบบการจ่ายเงินน้ัน ในกรณีน้ี กิจการต้องพิจารณา

รูปแบบการจ่ายเงินที่รวมเป็นจ านวนเงินที่ต ่าที่สุด (โดยใช้เกณฑ์คิดลด) เป็นจ านวน

เงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
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 ความเกีย่วขอ้งของผูเ้ช่ากบัสินทรพัยอ์า้งอิงก่อนวนัที่สญัญาเช่าเริม่มีผล 

 

ตน้ทุนของผูเ้ช่าทีเ่กีย่วกบัการสรา้งหรือการออกแบบสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

ข43 กจิการอาจเจรจาต่อรองการเช่าก่อนที่สนิทรัพย์อ้างอิงจะพร้อมใช้ส าหรับผู้เช่า ส าหรับสัญญาเช่า

บางสัญญา สินทรัพย์อ้างอิงอาจจ าเป็นต้องสร้างหรือออกแบบใหม่ส าหรับการใช้ของผู้เช่า ซ่ึงผู้

เช่าอาจจ าเป็นต้องจ่ายช าระส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์น้ันโดยขึ้นอยู่

กบัเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญา 

 

ข44 หากผู้เช่ามีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการออกแบบสินทรัพย์อ้างอิง ผู้เช่าต้องรับรู้

ต้นทุนเหล่าน้ันตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการออกแบบ

สินทรัพย์อ้างอิงจะไม่รวมการจ่ายช าระที่ผู้เช่าช าระส าหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิง การจ่าย

ช าระส าหรับสทิธกิารใช้สนิทรัพย์อ้างองิเป็นการจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่าโดยไม่ค านึงถึงจังหวะ

เวลาของการจ่ายช าระน้ัน 

 

 กรรมสิทธ์ิตามกฎหมายต่อสินทรพัยอ์า้งอิง 

 

ข45 ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายน้ันจะ

ถูกโอนไปยังผู้ให้เช่าและสินทรัพย์จะให้เช่าแก่ผู้เช่า การได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายน้ันไม่ได้

เป็นตัวก าหนดว่าจะรับรู้รายการอย่างไร 

 

ข46 หากผู้เช่าควบคุม (หรือได้มาซ่ึงการควบคุม) สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอนไป

ยังผู้ให้เช่า รายการน้ันถือเป็นรายการขายและเช่ากลับคืนซ่ึงรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 98 ถึง 
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ข47 อย่างไรกด็ี หากผู้เช่าไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่สินทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยัง

ผู้ให้เช่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการขายและเช่ากลับคืน ตัวอย่างเช่น ซ่ึงอาจเป็นในกรณีที่

ผู้ผลิต ผู้ให้เช่าและผู้เช่าเจรจาต่อรอง รายการที่ผู้ให้เช่าจะซ้ือสินทรัพย์จากผู้ผลิตเพ่ือให้เช่าแก่ผู้

เช่า ผู้เช่าอาจได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจะ

โอนไปยังผู้ให้เช่า ในกรณีน้ี หากผู้เช่าได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์อ้างอิงแต่ไม่

ได้มาซ่ึงการควบคุมสนิทรัพย์น้ันก่อนที่สนิทรัพย์น้ันจะถูกโอนไปยังผู้ให้เช่า รายการน้ีไม่รับรู้เป็น

รายการขายและเช่ากลับคืนแต่ถือเป็นการเช่า 

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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การเปิดเผยขอ้มูลดา้นผูเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่59) 

 

ข48 ในการก าหนดว่า ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักจิกรรมการเช่าจ าเป็นหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ผู้เช่าต้องพิจารณาดังต่อไปนี้   

ข48.1 ข้อมูลน้ันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ระบุใน

ย่อหน้าที่ 59 กต่็อเมื่อข้อมูลน้ันคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงิน ซ่ึงในกรณีน้ี

หมายถึงหากข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองต่อไปน้ี  

ข48.1.1 ความยืดหยุ่นของสญัญาเช่า สญัญาเช่าอาจมีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น หาก

ผู้เช่าสามารถลดฐานะเปิดจากความเสี่ยงโดยการใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญา

เช่าหรือต่อสญัญาเช่าใหม่ด้วยเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ 

ข48.1.2 ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ก  าหนดในสัญญาเช่า ในสัญญาเช่าอาจมีข้อจ ากัดต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้ผู้เช่าต้องรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินบาง

อตัราส่วน 

ข48.1.3 ความอ่อนไหวของข้อมูลที่รายงานต่อปัจจัยผันแปรที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น 

ข้อมูลที่รายงานอาจมีความอ่อนไหวต่อการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรในอนาคต 

ข48.1.4 ฐานะเปิดจากความเสี่ยงของความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกดิข้ึนจากสญัญาเช่า 

ข48.1.5 การเบ่ียงเบนจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ตัวอย่างการเบ่ียงเบนน้ัน 

ตัวอย่างเช่น เง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ไม่ปกติหรือมีลักษณะ

เฉพาะที่กระทบต่อกลุ่มสญัญาเช่าของผู้เช่า 

ข48.2 ข้อมูลน้ันเหน็ได้ชัดจากข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินหลักหรือข้อมูลที่เปิดเผยในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ ผู้เช่าไม่จ าเป็นต้องน าเสนอข้อมูลน้ันซ ้าหากข้อมูล

ดังกล่าวได้ถูกน าเสนอไปแล้วที่ใดกต็ามในงบการเงิน 

  

ข49 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร (ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจจ าเป็นเพ่ือท า

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบ

การเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข49.1 เหตุผลของผู้เช่าในการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรและความแพร่หลายของการจ่ายช าระ

เหล่านั้น 

ข49.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรต่อค่าเช่าคงที่ 

ข49.3 ตัวแปรที่ส าคัญซ่ึงการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรอ้างอิงอยู่และค่าเช่าผันแปรคาดว่าจะผัน

แปรอย่างไรเพ่ือตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่ส าคัญเหล่านั้น และ 

ข49.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปรน้ัน 

 

ข50 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่า (ซ่ึงขึ้ นอยู่กับสถานการณ์) 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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อาจจ าเป็นเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึง

ข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข50.1 เหตุผลของผู้เช่าในการใช้สิทธิเลือกขยายหรือยกเลิกสัญญาเช่าและความแพร่หลาย

ของสทิธเิลือกเหล่าน้ัน 

ข50.2 ขนาดโดยเปรียบเทยีบของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าซ่ึงเป็นทางเลือกต่อ

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

ข50.3 ความแพร่หลายของการใช้สิทธิเลือก ซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่า และ 

ข50.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของสทิธเิลือกน้ัน 

 

ข51 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน (ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจ

จ าเป็นเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่

ช่วยผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข51.1 เหตุผลของผู้เช่าในการรับประกนัมูลค่าคงเหลือและความแพร่หลายของการรับประกัน

เหล่าน้ัน 

ข51.2 ขนาดของฐานะเปิดจากความเสี่ยงของผู้เช่าด้านความเสี่ยงของมูลค่าคงเหลือ 

ข51.3 ลักษณะของสนิทรัพย์อ้างองิซ่ึงมกีารให้การรับประกนั และ 

ข51.4 ผลกระทบทางการเงินและการด าเนินงานอื่นๆ ของการรับประกนัเหล่านั้น 

 

ข52 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับรายการขายและเช่ากลับคืน (ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์) อาจจ าเป็น

เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่  51 ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่ช่วย

ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินเร่ืองต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่น  

ข52.1 เหตุผลของผู้เช่าส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และความแพร่หลายของรายการ

เหล่านั้น 

ข52.2 เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญของรายการขายและเช่ากลับคืนแต่ละรายการ 

ข52.3 การจ่ายช าระซ่ึงไม่รวมในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า และ 

ข52.4 ผลกระทบที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการขายและเช่ากลับคืนในรอบระยะเวลา

การรายงาน 

 

การจดัประเภทสญัญาเช่าส าหรบัผูใ้หเ้ช่า (ย่อหนา้ที ่61ถงึ 66) 

 

ข53 การจัดประเภทสัญญาเช่าส าหรับผู้ให้เช่าในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างอิงจาก

ขอบเขตซ่ึงสัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของได้รับจากสินทรัพย์

อ้างอิง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือ

จากการล้าสมัยของเทคโนโลยี และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการ



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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เปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจถูกแสดงโดยการคาดการณ์ว่า

การด าเนินงานจะมีก าไรตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์อ้างอิงน้ัน และผล

ก าไรจากราคาที่เพ่ิมข้ึนหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

 

ข54 สญัญาเช่าอาจรวมเง่ือนไขและข้อก าหนดเพ่ือที่จะปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญา

เช่าส าหรับการเปล่ียนแปลงที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงเกิดขึ้ นระหว่างวันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าและวันที่

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (เช่น การเปล่ียนแปลงของต้นทุนสินทรัพย์อ้างอิงของผู้ให้เช่า หรือการ

เปล่ียนแปลงของต้นทุนการจัดหาเงินของสัญญาเช่าของผู้ให้เ ช่า) ในกรณีดังกล่าว เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะถือว่าได้

เกดิขึ้น ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า 

 

ข55 ในกรณีที่สญัญาเช่าได้รวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องประเมินการจัดประเภท

ของแต่ละองค์ประกอบเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแยกจาก

กันตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในการก าหนดว่า องค์ประกอบที่

เป็นที่ดินเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ข้อพิจารณาที่ส าคัญคือ

โดยปกติแล้วที่ดินจะมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่ไม่ทราบแน่นอน 

 

ข56 ในการจัดประเภทและรับรู้สัญญาเช่าของที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนจ านวนเงินที่ต้อง

จ่ายช าระตามสัญญาเช่า (รวมไปถึงการจ่ายช าระเงินล่วงหน้าใดๆ ที่จ่ายในลักษณะเป็นก้อนทั้ง

จ านวน) ระหว่างส่วนประกอบที่เป็นที่ดินและอาคารตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิการเช่าขององค์ประกอบที่เป็นที่ดินและอาคารของสัญญาเช่า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า 

หากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าน้ันไม่สามารถปันส่วนระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง

ได้อย่างน่าเช่ือถือ สญัญาเช่าทั้งฉบับจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน เว้น

แต่องค์ประกอบทั้งสองเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานอย่างชัดเจน ซ่ึงในกรณีน้ีสัญญาเช่าทั้งฉบับจะ

ถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

ข57 ส าหรับสัญญาเช่าของที่ดินและอาคารซ่ึงมูลค่าของส่วนประกอบที่เป็นที่ดินไม่มีสาระส าคัญต่อ

สญัญาเช่า ผู้ให้เช่าอาจรับรู้ที่ดินและอาคารโดยถือเป็นหน่วยเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัด

ประเภทสัญญาเช่าและจัดประเภทสัญญาเช่าน้ันเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือ

สญัญาเช่าด าเนินงานตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 62 ถึง 66 และ ข53 ถึง ข54 ในกรณีเช่นน้ีผู้ให้

เช่าต้องพิจารณาอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของอาคารโดยถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิของสนิทรัพย์อ้างองิทั้งหมด  
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การจดัประเภทสญัญาเช่าช่วง 

 

ข58 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้องจัดประเภทสัญญาเช่า

ช่วงเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนหรือสญัญาเช่าด าเนินงานโดยพิจารณาข้อต่อไปนี้  

ข58.1 หากสัญญาเช่าหลัก (head lease) เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้

โดยปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 สญัญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ข58.2 หากมิได้เป็นไปตามย่อหน้าที่ ข58.1 สัญญาเช่าช่วงต้องถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึง

สิทธิการใช้สินทรัพย์อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก แทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง 

(ตัวอย่างเช่น รายการของที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์ ที่เป็นสนิทรัพย์หลักของสญัญาเช่า) 
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ภาคผนวก ค 

 

วนัถอืปฏิบติัและการเปลีย่นแปลง  
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานและมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบัส่วนอื่นๆ ของมาตรฐาน 

 

วนัถอืปฏิบติั  

 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏบัิติตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ณ วันที่หรือก่อนวันที่

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หากกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ค2 เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ค1 ถึง ค19 วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก คือวันที่

เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปีซ่ึงมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมา

ปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

ค านยิามของสญัญาเช่า 

 

ค3 ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก เพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏบัิติ กจิการไม่จ าเป็นต้องประเมิน

ใหม่ว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ แต่กิจการสามารถปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้  

ค3.1 ให้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติกับสัญญาที่ก่อนหน้าระบุไว้

ให้เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญา

เช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ กิจการต้องปฏบัิติตาม

ข้อก าหนดการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่ ค5 ถึง ค18 ส าหรับสัญญาเช่า

เหล่าน้ัน 

ค3.2 ไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติกับสัญญาที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้

ถูกระบุว่าประกอบด้วยสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 
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2560) เร่ือง สัญญาเช่า และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

ค4 หากกิจการเลือกการผ่อนปรนในทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ค3 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวและถือปฏบัิติวิธีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติกับสัญญาทั้งหมดของกิจการ ดังน้ันกิจการ

ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  9 ถึง 11 เฉพาะสัญญาที่ เข้าท าสัญญา (หรือ

เปล่ียนแปลง) ในหรือหลังวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 ผูเ้ช่า 

  

ค5 ผู้เช่าต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับสัญญาเช่าของกิจการ 

ตามวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ค5.1 ปรับปรุงย้อนหลังส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนที่น าเสนอตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด หรือ 

ค5.2 ปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ ค7 

ถึง ค13  

 

ค6 ผู้เช่าต้องถือปฏบัิติตามวิธีที่เลือกไว้ซ่ึงอธิบายในย่อหน้าที่ ค5 อย่างสม ่าเสมอส าหรับสัญญาเช่า

ทั้งหมดซ่ึงกจิการเป็นผู้เช่า 

 

ค7 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทยีบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (หรือ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของตามความเหมาะสม) ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

ค8 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้  

ค8.1 รับรู้หน้ีสนิตามสัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน
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ของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงิน

กู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค8.2 รับรู้สทิธกิารใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นรายสัญญาเช่าโดย

เลือกวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ค8.2.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีได้ถือปฏบัิติมาตั้งแต่วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก หรือ 

ค8.2.2 จ านวนเท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระ

ตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ใน

งบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค8.3 ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ กับสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก เว้นแต่ผู้เช่าถือ

ปฏบัิติตามวิธกีารผ่อนปรนในทางปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค10.2 

 

ค9  ส าหรับสญัญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี โดยไม่ต้องค านึงถึง

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ค8 

ค9.1 ผู้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับ

สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า (ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข8) 

ซ่ึงรับรู้โดยปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 6 ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าเหล่าน้ันโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค9.2 ผู้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับ

สญัญาเช่าที่ก่อนหน้ารับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่า

เหล่าน้ันโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่

น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค9.3 ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ัง

แรกส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และจะรับรู้เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ผู้เช่าต้องรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่า

เหล่าน้ัน โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่

น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

ค10 ผู้เช่าอาจใช้หน่ึงวิธีหรือหลายวิธีของวิธีผ่อนปรนในทางปฏบัิติต่อไปน้ี เมื่อปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยปรับปรุงย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ค5.2 ส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อน

หน้าจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาเช่า ผู้เช่าสามารถปฏบัิติตามวิธผ่ีอนปรนในทางปฏบัิติดังต่อไปนี้ เป็นรายสญัญา  

ค10.1 ผู้เช่าอาจใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่าง

สมเหตุสมผล (เช่น สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกันส าหรับประเภท

ของสนิทรัพย์อ้างองิที่คล้ายคลึงกนัซ่ึงมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิคล้ายคลึงกนั) 

ค10.2 ผู้เช่าอาจเช่ือมั่นในการประเมินว่าสัญญาเช่า เป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้นและสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น ซ่ึงประเมินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกเป็น

ทางเลือกในการทบทวนการด้อยค่า หากผู้เช่าเลือกวิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติน้ี ผู้เช่า

ต้องปรับปรุงสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกด้วยจ านวนของ

ประมาณการหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าที่สร้างภาระซ่ึงรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อน

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก   

ค10.3  ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ค8 ส าหรับสัญญาเช่าทอิายุ

สญัญาเช่าสิ้นสดุภายใน 12 เดือน นับจากวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ในกรณีน้ี ผู้เช่า

ต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้   

ค10.3.1 รับรู้สญัญาเช่าเหล่าน้ันในลักษณะเดียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นตามที่อธิบายไว้

ในย่อหน้าที่ 6 และ 

ค10.3.2 รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเหล่าน้ันในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายของ

สญัญาเช่าระยะสั้นในรอบระยะเวลาการรายงานประจ าปีของปีที่น ามาตรฐาน

มาใช้คร้ังแรก 

ค10.4 ผู้เช่าอาจไม่รวมต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่

น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก  

ค10.5 ผู้เช่าอาจใช้ข้อเทจ็จริงที่ทราบภายหลัง เช่น การก าหนดอายุสัญญาเช่า หากสัญญา

ประกอบด้วยสทิธิเลือกขยายหรือยกเลิกสญัญาเช่า 
 

  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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สญัญาเช่าทีก่่อนหนา้จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน 

 

ค11 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏบัิติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ส าหรับ

สญัญาเช่าที่จัดประเภทเป็นสญัญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก ต้องเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทนัทกี่อนวันที่ใช้วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง สญัญาเช่า ส าหรับสญัญาเช่าเหล่าน้ัน ผู้เช่าต้องรับรู้สทิธกิารใช้สินทรัพย์และหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าโดยปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้

คร้ังแรก 

 

 การเปิดเผยขอ้มูล 

 

ค12 หากผู้เช่าเลือกที่จะถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตามย่อหน้าที่ ค5.2 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการน ามาตรฐานมาปฏบัิติใช้คร้ังแรกตามที่ก าหนดในย่อหน้า 28 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้นข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าว ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีแทนข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ค12.1 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่น ามาใช้กับหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 

ค12.2 ค าอธบิายของความแตกต่างระหว่าง 

ค12.2.1 ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

ประจ าปีก่อนรอบระยะเวลารายงานที่น ามาตรฐานมาปฏิบัติใช้คร้ังแรก คิด

ลดด้วยอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรกตามที่

ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ค8.1 และ 

ค12.2.2 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้

คร้ังแรก 

 

ค13 หากผู้เช่าใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติวิธีเดียวหรือหลายวิธีตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ ค10 ผู้เช่า

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
 

  



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
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ผูใ้หเ้ช่า 

 

ค14 นอกจากที่ได้อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ ค15 ผู้ให้เช่าไม่ต้องท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการ

ปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงกจิการเป็นผู้ให้เช่าและต้องรับรู้สญัญาเช่าเหล่าน้ัน

โดยปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีตั้งแต่วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

ค15 ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค15.1 สัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงน้ันยังมีผลอยู่ ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ต้องมีการประเมินใหม่เพ่ือก าหนดว่าสัญญาเช่าช่วงแต่ละ

สญัญาต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ให้เช่าช่วง (intermediate lessor) ต้อง

ท าการประเมินเร่ืองดังกล่าว ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกโดยอ้างอิงจากระยะเวลา

ตามสญัญาที่เหลืออยู่และข้อก าหนดของสญัญาเช่าหลักและสญัญาเช่าช่วง ณ วันนั้น 

ค15.2 ส าหรับสัญญาเช่าช่วงที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า แต่ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รับรู้สัญญาเช่า

ช่วงดังกล่าวโดยถือเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนฉบับใหม่ซ่ึงเข้าท าสัญญา ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

รายการขายและเช่ากลบัคืนก่อนวนัทีน่ ามาปฏิบติัใชค้รั้งแรก 

 

ค16 กิจการไม่ต้องท าการประเมินใหม่ส าหรับรายการขายและเช่ากลับคืนที่กิจการเข้าท าสัญญาก่อน

วันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรกในการก าหนดว่าการโอนสินทรัพย์อ้างอิงเป็นไปตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท  ากับลูกค้า (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ที่จะรับรู้เป็นการขายหรือไม่ 

 

ค17 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้เป็นการขายและสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค17.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน

อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 

ค17.2 ตัดจ าหน่ายก าไรจากการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุสญัญาเช่า 

  

 



-ร่าง-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
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ค18 หากรายการขายและเช่ากลับคืนรับรู้เป็นการขายและสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า ผู้ขาย-ผู้เช่า ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค18.1 รับรู้การเช่ากลับคืนในลักษณะเดียวกนักบัการรับรู้สญัญาเช่าด าเนินงานอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ 

วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก และ 

ค18.2 ปรับปรุงสทิธกิารใช้สนิทรัพย์ของการเช่ากลับคืนส าหรับผลก าไรหรือผลขาดทุนรอการ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขนอกตลาด (off-market terms) ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงินก่อนวันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

จ านวนทีร่บัรูไ้วก่้อนหนา้จากการรวมธุรกิจ 
 

ค19 หากผู้เช่าเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินเกี่ยวกับเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์ของ

สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้เช่าได้มาโดยถือ เป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผู้เช่าต้องตัด

รายการสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยจ านวน

ที่เทา่กนั ณ วันที่น ามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

 

 การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่

มีการประกาศใช)้ 
 

ค20 หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

การอ้างอิงใดๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปยังมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องอ่านโดยอ้างอิงตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานฉบบัอืน่ 

ค21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้  

ค21.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 

ค21.2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การ

ประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ค21.3 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า

ด าเนินงาน – ส่ิงจงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า และ 

ค21.4 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหา

สญัญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   สภุัทรกุล  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ   ทุมมานนท ์  ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  นาคทบัท ี  กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สนัสกฤต  วิจิตรเลขการ  กรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   กรรมการ 

นางสาวรสา    กาญจนสาย  กรรมการ 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

นางสาวรุ้งนภา    เลิศสวุรรณกุล  กรรมการ 

นางสวิุมล    กฤตยาเกยีรณ์  กรรมการ 

นางอุณากร    พฤฒิธาดา  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวชญานิน   เกดิผลงาม)   กรรมการ 

(นางสาวนภา    ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางมลฐินี    เอี้ยวพิทยากุล)   กรรมการ 

(นายวัชรินทร์    วงศ์ตระกูลชัย)  กรรมการ   

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นายประวิทย์    ตันตราจินต์)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

นางณัฐสรัคร์  สโรชนันทจี์น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายเทวา ด าแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

ดร.ศุภมิตร     เตชะมนตรีกุล  ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     

(นางเกลด็นท ี    มโนสนัต์ิ)  ที่ปรึกษา  

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางมลฐินี    เอี้ยวพิทยากุล)  ที่ปรึกษา 

(นายวัชรินทร์     วงศ์ตระกูลชัย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ดร.อรพินท ์    เสริมประภาศิลป์) ที่ปรึกษา 

(นางสายชล     เพียรวิริยะ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาววิระยา     เจริญกลัป์)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวลลิดา     ภัทรแสงไทย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

(นางสาวรุ่งรัตน์     รัตนราชชาติกุล)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสมาคมประกนัชีวิตไทย 

(นางสริิลักษณ์     รัตนไชย)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(นางพรรณี      วรวุฒิจงสถิต)  ที่ปรึกษา 

(นางสาวพรทพิย์    ดาวสง่า)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวนิดาพร    อศัวธรีะเกยีรต์ิ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางวิเรขา    สนัตะพันธุ)์  อนุกรรมการ 

(นางสนัุนท ์    อุปรมัย)  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร    ศรีจ่ันเพชร  อนุกรรมการ 

นางสาวกมลทพิย์    เกตุทตั   อนุกรรมการ 

นางสาวชวนา     วิวัฒน์พนชาติ  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

นายธนฑติ    เจริญจันทร์  อนุกรรมการ 

นายธนากร    ฝักใฝ่ผล  อนุกรรมการ 

นางปราณ ี    ภาษีผล   อนุกรรมการ 

นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อนุกรรมการ 

นางสายฝน    อนิทร์แก้ว  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา     เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(นางสภุาพร      บุญแทน)  อนุกรรมการ 

นายมงคล    สมผล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

นางสาววราพร     ประภาศิริกุล   ประธานอนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางสาวกฤตยาภร    อารีโสภณพิเชฐ  อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกนัต ิ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวถนอมทรัพย์     โสภณศิริกุล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวทศวรรณ     บุษปะเกษ)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวโสภา    รุ่งสริุยะศิลป์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์     ภานุเดชทพิย์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

นายภาณพุงศ์     ศิริอคัรกรกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายอุดม    ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระเดช    เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2563 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  พงศ์สพัุฒน์  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา   จันทะเดช  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ใจเก่งกจิ  อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

ดร.พิมลวรรณ    ชยพรกุล  อนุกรรมการ 

นางสาวธญัลักษณ์   เกตุแก้ว   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเฉลิมพงศ์     ตั้งบริบูรณ์รัตน์)  อนุกรรมการ 

(ดร.จารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

  (นางสาวแวววไล    มณีไพโรจน์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

นางสาวสนิุตา    เจริญศิลป์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี     วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการและเลขานุการ 

ดร.ธนาดล    รักษาพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสธุรีา    หงษ์มณี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 


