
โดย : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

สัญญาเช่าฉบับใหม่  ไม่ง่ายอย่างที่คิด!!
	 กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหน่ึงครับ	 ผมในฐานะ

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีมีเร่ืองมา

แจง้ทราบอีกแลว้	พวกเรานักบญัชีและผูส้อบบญัชีคงพอจะไดร้บั

ทราบขา่วคราวเก่ียวกบั	 IASB	 ผูก้�าหนดหลกัการการรายงาน

ทางการเงิน	 ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน	 IFRS	 ท่ี

ประเทศไทยเรารับมาถือปฏิบัติในขณะน้ี	 ไดส้ิ้นสุดโครงการ

ปรบัปรุงมาตรฐานฯ	ฉบบัท่ี	17	(	IAS	17)	วา่ดว้ยเร่ืองสญัญาเชา่	

(leases)	 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้	 มาตรฐานฯ	 ฉบบัดงักล่าวเป็น 

พ้ืนฐานส�าคญัของมาตรฐานฯ	ไทย	ฉบบัท่ี	17	เร่ือง	สญัญาเชา่	ซ่ึง

มีการน� ามาใช้ในโลกธุรกิจเป็นเวลาช้านานแล้วไม่ว่าใน

ประเทศไทยเองหรือประเทศอ่ืน	ๆ	 ก็ตาม	หลกัการใหมน้ี่เม่ือมี

การประกาศใชพ้วกเราคงทราบกันดีว่าอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูข่องกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะกิจการ	 PAEs	

รวมถึงรฐัวสิาหกิจต่าง	ๆ 	และกิจการ	NPAEs	ท่ีเลือกท�าบญัชีโดย

ใชม้าตรฐานฯ	 ชุดใหญ่	 (TFRS	 for	 PAEs)	 ซ่ึงเป็นผูเ้ชา่ไมม่าก 

ก็น้อยตามแต่วา่มลูค่าของสญัญาเช่าท่ีท�าไวม้ากน้อยขนาดไหน	

โดยเฉพาะดา้นผูเ้ชา่	ผูเ้ขียนขอบอกตรง	ๆ	วา่อาจจะไดร้บัผลกระทบ 

จากมาตรฐานฯ	 ใหมอ่ยา่งสาหสักวา่ผูใ้หเ้ชา่	 เพราะมาตรฐานฯ	

ใหม่ก�าลังจะยกเลิกการจ�าแนกสัญญาเช่าออกเป็นสัญญาเช่า

การเงิน	(finance	lease)	และสญัญาเชา่ด�าเนินงาน	(operating	

lease)	อยา่งท่ีเคยเป็นมา	นอกจากน้ี	ยงัอาจส่งผลต่อรฐัวสิาหกิจ

ท่ีมีการท�าสญัญาซ้ือขายไฟกบัโรงผลิตไฟฟ้าเอกชนและมีการน�า	

IFRIC	4	 	 เร่ือง	การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่

หรือไม	่ มาใชก้อ่นหนา้โดยมีการจ�าแนกสญัญาซ้ือขายไฟท่ีท�าไว ้

กบัภาคเอกชนเป็นสญัญาเชา่ชนิดสญัญาเชา่ด�าเนินงาน

	 พวกเราคงจ�าไดดี้ว่าเกณฑ์ส�าคัญในการพิจารณาว่า

สญัญาเชา่ภายใตม้าตรฐานฯ	ปัจจุบนัคือผลประโยชน์และความ

เส่ียงอยา่งมีนัยส�าคญัในสินทรพัยต์ามสญัญาเช่าตกอยูด่า้นใคร	

หากตกอยูด่า้นผูเ้ชา่	 ก็จะตอ้งจ�าแนกสญัญาเชา่น้ันเป็นสญัญา

เชา่การเงิน	 หากในตรงขา้ม	 ก็จะตอ้งจดัประเภทสญัญาเชา่น้ัน

เป็นชนิดสญัญาเชา่ด�าเนินงาน	ทัง้น้ี	เพ่ือใหส้ามารถน�ามาตรฐานฯ	

ไปใชง้านไดใ้นทางปฏิบติั	 มาตรฐานฯ	 ก็อุตส่าหใ์จดีก�าหนดไว ้

เป็นสถานการณเ์บ้ืองตน้วา่	 หากสญัญาเชา่ใดจะตกเป็นสญัญา

เชา่การเงิน	 ก็ใหพิ้จารณาจากสถานการณ	์ 5	 ขอ้และขอ้บ่งช้ีอีก	

3	 ขอ้	 เวน้แต่มีขอ้เท็จจริงเป็นอยา่งอ่ืนท่ีสามารถน�ามาหกัลา้ง

สถานการณด์งักล่าว	ตวัอยา่งเชน่	 พิจารณาจากวา่อายุสญัญาเชา่

ครอบคลุมส่วนใหญ่ของอายุการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรพัยท่ี์เชา่หรือไม	่หรือมลูคา่ปัจจุบนัของจ�านวนขั้นต�า่ท่ีตอ้ง

จา่ยตามสญัญาเชา่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของมลูคา่ยุติธรรมของ

สินทรพัยท่ี์เชา่หรือไม	่ ซ่ึงในทางปฏิบติัก็อดไมไ่ดท่ี้ผูเ้ชา่กบัผูใ้ห ้

เช่าจะสมรูร่้วมคิดท่ีจะจดัโครงสรา้งสญัญาเช่าใหดู้เหมือนวา่ไม่

เป็นไปตามสถานการณห์รือขอ้บ่งช้ีของความเป็นสญัญาเชา่การ

เงินตามท่ีมาตรฐานฯ	ก�าหนดไว	้เชน่	จดัใหร้ะยะเวลาสญัญาเชา่

ปร่ิมๆ	จะครอบคลุมอายุทางเศรษฐกิจของสินทรพัยท่ี์เชา่	ค�าวา่

ปร่ิมๆ	ในท่ีน้ีก็คือยดึพ้ืนฐานเดิมๆ	สมยัท่ีมาตรฐานฯ	ไทยยงัไม่

แกไ้ข	พวกเราจ�าไดดี้	สมยักอ่น	เชน่	หากสญัญาเชา่มีระยะเวลา

ครอบคลุมไมเ่กิน	80%	ของอายุทางเศรษฐกิจของสินทรพัยท่ี์เชา่	

ก็ถือวา่หลุดสถานการณบ่์งช้ีน้ีไปโดยปริยาย	

	 เม่ือกาลเวลาผ่านไปแมม้าตรฐานฯ	 ไทยจะไม่ได ้

ยกตวัอยา่งเป็นตวัเลขอีกต่อไปถึงแต่ละสถานการณท่ี์ก�าหนดไว ้

วา่เป็นขอ้บ่งช้ีน�าไปสูก่ารจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นชนิดสญัญาเชา่

การเงิน	 แต่พวกเรานักบญัชีและผูส้อบบญัชีก็ยงัยดึตวัเลขน้ันอยู	่

จ�าไดเ้ลยว่าหากสญัญาเช่ามีราคาล่อใจใหผู้เ้ช่าซ้ือในราคาถูก

เหมือนไดเ้ปล่า	และหากราคาน้ันสงูกวา่	5%	ของมลูคา่ยุติธรรม

ของสินทรพัย	์ ณ	 วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเชา่ละก็โดนใจผูท้�าบญัชี	

สญัญาเชา่น้ีหลุดจากการตกเป็นชนิดสญัญาเชา่การเงินแน่นอน	

หรือหากมลูคา่ปัจจุบนัของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญา

เชา่ต�า่กวา่หรือเท่ากบั	 90%	 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย	์

ใช่เลย	 สญัญาเช่าน้ีหลุดจากการตกเป็นชนิดการเงินแน่นอน	

เรียกว่าพวกเราจ�าไดดี้ว่าตวัเลข	5%	80%	และ	90%	ว่าเป็น

ตวัเลขส�าคญั	 อีกทัง้ผูใ้หเ้ชา่เองก็มีการศึกษาตวัเลขน้ีมาเป็นอยา่งดี	

แมม้าตรฐานฯ	 ไทยจะมีการยกเลิกความเห็นของอนุกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีในเวลาน้ันเก่ียวกบัตัวเลขดังกล่าวไปเป็น

เวลาชา้นานแลว้ก็ตาม	 แต่ผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่เองก็ยงัพยายามท่ีจะ

น�าตวัเลขเหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัโครงสรา้งสญัญาเช่าใหผ่้านพน้

การตกเป็นสญัญาเชา่การเงินใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดอ้ยูดี่

อ่านต่อหนา้ 13
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อ่านต่อหนา้ 14

	 เช่ือวา่แรงผลกัดนัท่ีท�าใหเ้กิดปรากฏการณเ์ชน่วา่ก็คือ	

ในหลายๆ	กิจการท่ีเป็นผูเ้ชา่	การจา่ยโบนัสพนักงานหรือแมแ้ต่

การจดัอนัดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานจดัอนัดับความน่า

เช่ือถือมีการน�าไปผูกติดไวก้ับอัตราส่วนยอดฮิต	 คือ	 ROA	 

อันเป็นอัตราส่วนส�าคัญในการวัดประสิทธิภาพในการใช้

สินทรพัยข์องกิจการ	 ทั้งน้ี	 ผูบ้ริหารของทุกกิจการยอ่มตอ้งการ

ให	้ ROA	บรรลุเป้าท่ีมีการก�าหนดไวล่้วงหนา้	 จึงพยายามหนัเห

ไปสู่การท�าสญัญาเช่ามากกว่าท่ีจะหาทางกูเ้งินเพ่ือไปลงทุนใน

สินทรพัย	์ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเราเรียกกนัว่าการท�ารายการ

จดัหาเงินนอกงบดุล	 (off	 balance	 sheet	 financing)	 ผ่านการ

จดัโครงสรา้งสญัญาเช่าใหดู้เหมือนเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน	

จะได้ไม่ต้องน�าสัญญาเช่าน้ันมารับรูร้ายการเป็นสินทรัพย์

พรอ้มหน้ีสิน	 แถมบนัทึกค่าเช่าตามวิธีเสน้ตรงแบบง่าย	ๆ	 ไป

ตามขอ้ก�าหนดของมาตรฐานฯ	 	 ประหน่ึงเป็นสญัญาเชา่ด�าเนิน

งาน	แรงจงูใจอีกอนัหน่ึงท่ีกิจการผูเ้ชา่หนัเหไปสู่การท�ารายการ

จดัหาเงินนอกงบดุล	 ก็คือเง่ือนไขสญัญาเงินกูอ้าจมีการก�าหนด

ใหกิ้จการผูเ้ช่าตอ้งด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 

ไมเ่กินอตัราท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญา	ดงัน้ัน	หากอตัราส่วนน้ีท�าท่า

วา่กิจการก�าลงัจะไมบ่รรลุในอนาคตอนัใกล	้ กิจการก็หลีกเล่ียง

ไม่ไดท่ี้จะท�าสญัญาเช่าสินทรพัยผ่์านการจดัโครงสรา้งสญัญา

เชา่ใหด้เูหมือนเป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงาน	 ซ่ึงเช่ือวา่ทางฝ่ายผูใ้หเ้ชา่

เองก็คงตอ้งการช่วยเหลือใหผู้เ้ช่าผ่านพน้วกิฤตการณเ์หล่าน้ีไป

ไดด้ว้ยดี	

	 แต่อีกไม่นานเกินรอเม่ือ	 IASB	 ตดัสินใจท่ีจะยกเลิก

การจ�าแนกสญัญาเช่าออกเป็นสญัญาเช่าการเงิน	 และสญัญา

เชา่ด�าเนินงาน	แถมยกเลิก	IAS	17	ท่ีใชม้านมนาน	และเปล่ียน

ไปสู่มาตรฐานฯ	ฉบบัใหมท่ี่เรียกวา่	IFRS	16	แทนวา่ดว้ยสญัญา

เช่าเหมือนเดิม	 แต่ขอ้ก�าหนดทางบญัชีเปล่ียนไป	 กล่าวคือใน

อนาคตหากสญัญาเชา่ใดมีอายุเกิน	12	เดือนแลว้ละก็	(หรือแม้

จะมีอายุไม่เกิน	 12	 เดือน	 แต่หากมีการใหสิ้ทธิในการต่อ

สญัญา)	 ผูเ้ชา่ไมต่อ้งคิดมาก	 ยงัไงผูเ้ชา่ก็ตอ้งน�าสญัญาเชา่มา

รบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นรปูสิทธิในการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยท่ี์เชา่	

(ROU:	Right-of–Use	assets)	พรอ้มหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง	เรียกวา่ 

การรบัรูร้ายการแทบไม่แตกต่างจากการรบัรูส้ญัญาเช่าการเงิน

ในอดีต	 เรียกกนัวา่	 IASB	 ก�าลงัจะพยายามจะตอ้น	 (ขอยมืค�า

จากอาจารย	์ ดร.	 สนัสกฤตครบั)	 ใหสิ้นทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเคย

อยูน่อกงบแสดงฐานะการเงินไดร้บัการมีท่ีมีทางเสียทีอยา่งเป็น

ทางการในงบแสดงฐานะการเงิน	 (ฟังเหมือนบุตรนอกสมรส)	

และสอดคลอ้งกบัค�านิยามของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีก�าลงัจะมี

การแกไ้ขใหมโ่ดย	IASB	ทั้งน้ี	ก็เพ่ือผกูมดัใหส้ญัญาเชา่ท่ีเคยอยู่

นอกงบแสดงฐานะการเงินมานานไดร้บัการรบัรูอ้ย่างถูกตอ้ง

และโปร่งใส	 อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการมองเห็น

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานท่ีแทจ้ริงของกิจการ	

	 ผูเ้ขียนเช่ือวา่สาเหตุท่ี	 IASB	 ใชต้วัเลขอายุสญัญาเชา่	

12	 เดือน	 เป็นจุดตัดในการน�าไปสู่การจะรับรูเ้ป็นสินทรัพย์

พรอ้มหน้ีสินหรือไม	่ ก็คงเพราะไดว้จิยัมาเป็นอยา่งดีแลว้พบวา่

สญัญาเชา่ไมว่า่ท่ีไหนในโลกใบน้ีส่วนใหญ่อายุก็เกิน	 12	 เดือน

ทั้งน้ัน	 เพราะของท่ีเช่ากนัมกัเป็นสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน	 ผูใ้ห ้

เชา่ตอ้งลงทุนสงู	 จะใหเ้ชา่แคปี่เดียว	 ผูใ้หเ้ชา่ยอ่มจะมีความ

เส่ียงมาก	คงไมมี่ผูใ้หเ้ชา่ใดรายใดในโลกน้ีอยากใหเ้ชา่ทรพัยสิ์น

ระยะสั้น	 ผูใ้หเ้ชา่ทุกรายยอ่มตอ้งการความแน่นอนของกระแส

รายได	้ ยงัไงแลว้ก็ยงัอยากใหเ้ชา่ทรพัยสิ์นเป็นระยะยาวดว้ยกนั

ทั้งน้ัน	 ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 

ยานพาหนะ	หรือแมแ้ต่การใหเ้ชา่ท่ีดินและอาคารก็ตาม	ดงัน้ัน	

เม่ือใชต้วัเลข	 12	 เดือน	 ก็ท�าใหกิ้จการผูเ้ชา่ยากจะปฏิเสธท่ีจะ

ไม่บันทึกสัญญาเช่าเป็นสินทรัพยพ์รอ้มหน้ีสินลงในงบแสดง

ฐานะการเงิน	ดงัน้ัน	หากผูเ้ชา่คิดจะหาทางท�าแบบท่ีศรีธนญชยั

ชอบท�าต่อไป	โดยการฮลัโหลไปยงัผูใ้หเ้ชา่เพ่ือขอเจรจาวา่	ผูเ้ชา่

จะขอจดัโครงสรา้งสญัญาเชา่กบัผูใ้หเ้ชา่ใหมใ่หอ้ายุไมเ่กิน	 12	

เดือน	 ก็คงจะยากล�าบาก	 	 และหากผูเ้ช่าขอใหผู้ใ้หเ้ช่าเปล่ียน

อายุสญัญาเชา่เป็น	12	เดือนพอดี	โดยมีวรรคเพ่ิมเติมในสญัญา

เช่าว่าผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 

ก็คงไมส่�าเร็จอยูดี่	(แมผู้เ้ชา่จะพยายามพดูวา่ยงัไมแ่น่นอนวา่จะ

ต่อสญัญาเชา่ออกไปอีกหรือไม	่ทั้ง	ๆ	ท่ีจริง	ๆ	ก็รูอ้ยูว่า่แน่นอน

มากกวา่ไมแ่น่นอนวา่	 ผูเ้ชา่จะต่อสญัญาเชา่ออกไปอีก)	 เพราะ

มาตรฐานฯ	 ก็มีขอ้ก�าหนดวา่อายุสญัญาเชา่ท่ีวา่น้ีรวมถึงอายุท่ี

อาจจะมีการต่อสัญญาออกไปอีก	 เรียกว่าอย่าหาทางจัด

โครงสรา้งสญัญาเชา่จนหลุดออกจากนอกงบแสดงฐานะการเงินเลย
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	 ฟังแลว้เครียดจงั	 ผูอ่้านคงมโนภาพต่อไปวา่แลว้เม่ือ 

คา่เชา่ครบก�าหนดลงบญัชีอยา่งไร	ก็ลงบญัชีเป็นการลดหน้ีท่ีกอ่

ไวใ้นรูปค่าเช่าพรอ้มดอกเบ้ียท่ีซ่อนอยู่ในค่าเช่านัน่เอง	 แถม

สิทธิในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีเช่าก็ต้องทยอยตัด

จ�าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ย	เรียกวา่คา่ใชจ้า่ยทางดา้นผูเ้ชา่จะเปล่ียน

จากค่าเช่าเป็นค่าตดัจ�าหน่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์สินทรพัย์

ท่ีเชา่และดอกเบ้ียจา่ย	เรียกวา่ไมต่่างจากคา่ใชจ้า่ยภายใตส้ญัญา 

เชา่การเงินท่ีพวกเราทราบกนัดี	ผลจากการน้ีอาจท�าให	้EBITDA	

ของกิจการเปล่ียนไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน	 เพราะคา่เชา่ท่ีเคยรวมอยู่

ใน	EBITDA	จะไมร่วมอยูอี่กต่อไป	แต่อยา่ดีใจไปวา่	EBITDA	สงู

ข้ึนใคร	 ๆ	 ก็ชอบ	 แต่ดอกเบ้ียจา่ยก็จะมีจ�านวนสงูข้ึนตามมา	

กล่าวคือนอกจากจะมีดอกเบ้ียจา่ยท่ีเคยรบัรูภ้ายใตส้ญัญาเงินกู ้

แลว้ยงัมีดอกเบ้ียจา่ยภายใตส้ญัญาเชา่ตามมาอีกจ�านวนหน่ึง	 ก็

ตอ้งศึกษากนัต่อไปว่าจะมีผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน

อยา่งเชน่	 EBITDA	 to	 debt	หรือ	 Interest	 Coverage	มากนอ้ย

อย่างไรต่อไป	 	 ซ่ึงกิจการท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก

มาตรฐานฉบบัใหมเ่ป็นอยา่งมากก็ควรจะไดมี้การศึกษาผลกระทบ

และเตรียมตวัไวแ้ต่เน่ิน	ๆ	เชน่	กิจการท่ีมีสญัญาเชา่ท่ีดินระยะยาว

โดยคา่เชา่ส่วนใหญ่เป็นการจา่ยช�าระแบบรายปี	ซ่ึงตามมาตรฐานฯ	

สัญญาเช่าปัจจุบันจะรับรูเ้ป็นค่าเช่าจ่ายตามวิธีเสน้ตรงตาม

อายุสญัญาเชา่	 แต่มาตรฐานฉบบัใหมน้ี่อาจท�าใหกิ้จการมีหน้ีสิน

จากสญัญาเชา่เพ่ิมข้ึนมาไดเ้ป็นจ�านวนหลายพนัลา้นบาท	 และ

อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูบ้าง

ประเภทได	้	ดงัน้ัน	จะเห็นไดว้า่มาตรฐานฉบบัน้ีจะมีผลกระทบ

ต่อกิจการในวงกวา้ง	 โดยเฉพาะกิจการท่ีท�าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์

ในลักษณะท่ีอยู่อาศัย	 ศูนย์การคา้	 โรงแรม	 หรืออาคาร

ส�านักงานใหเ้ชา่	 ท่ีนับวนัท่ีดินจะยิง่หายากข้ึน	 และมกัจะมีการ

เช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือพฒันาโครงการแทนการซ้ือกรรมสิทธ์ิแบบ

สมยักอ่น

	 ค�าถามท่ีตามมาคือแลว้หากสญัญาเชา่มีอายุ	12	เดือน 

พอดี	และไมมี่โอกาสจะต่อสญัญาเชา่ออกไปอยา่งแน่นอน	แบบน้ี 

การบญัชีท่ีตามมาจะเป็นอยา่งไร	ค�าตอบคือ	IASB	ใหผู้เ้ชา่เลือก

ไดว้่าจะยงัคงรบัรูส้ัญญาเช่าน้ันในลักษณะเดียวกบัสัญญาเช่า

ด�าเนินงานต่อไปก็ได	้ เรียกวา่พวกน้ีดวงยงัดีอยู	่ ท�าบญัชีอยา่ง

เดิมต่อไปได	้หรือหากไมมี่อะไรจะท�าในยามวา่ง	ผูเ้ชา่ก็สามารถ

น�าสัญญาเช่าเหล่าน้ันท่ีอายุไม่เกิน	 12	 เดือนมารับรูเ้ป็น

สินทรัพยพ์รอ้มหน้ีสินไม่แตกต่างจากพวกสัญญาเช่าอายุเกิน	

12	 เดือน	 แต่ผูเ้ขียนเช่ือวา่คงไมมี่ผูเ้ชา่ใดมีเวลาวา่งพอท่ีจะมา

ลงบญัชีกนัแบบหลงัท่ีวา่มาน้ี

	 ส�าหรับดา้นผูใ้หเ้ช่าเองการบันทึกรายการทางบัญชี

เป็นอยา่งไรขออุบอ๊ิบไวก้อ่นครบั	 แต่ขอบอกไมส่าหสัสากนัมาก

เท่าผูเ้ชา่	 เพราะมาตรฐานฯ	 สญัญาเชา่ใหมก่ะวา่จะมาเล่นงาน

ปัดรงัควานการบญัชีทางดา้นผูเ้ชา่โดยเฉพาะ	 ยงัไงแลว้ก็ขอให ้

ผู้เช่า ท่ี มีการท�าสัญญาเช่าอย่างหนาแน่นได้ตระหนักถึง 

ขอ้ก�าหนดใหมข่องการบญัชีสญัญาเชา่	 พรอ้มทั้งรีบเร่งประเมิน

ผลกระทบของมาตรฐานฯ	 ใหม่ท่ีมีต่องบการเงินของผู ้เช่า	 

ยงัไงแลว้หลักการใหม่ก็คงจะตอ้งเดินไปตามน้ี	 และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขหลกัการไปกวา่น้ีอีกในระดบัสากล	ส�าหรบัใน

ประเทศไทยเรา	 ผูเ้ขียนขอเรียกรอ้งอีกครั้งหน่ึงใหผู้เ้ช่าเร่งรีบ

ประเมินผลกระทบของมาตรฐานฯ	 ใหม่ท่ีมีต่องบการเงินของ 

ผูเ้ชา่	และแจง้ถึงความเดือดรอ้นของผูเ้ชา่มายงัสภาวชิาชีพบญัชี	

เพ่ือหาทางออกกนัต่อไป	อยา่รอใหเ้วลาน้ันมาถึงครบั	

ตอ่จากหนา้ 14โดย : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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