เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๔/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๑/๒๕๕๗ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย
คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อ หาสัญญาเช่ าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2557 (SIC Interpretation 27 : Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form
of a Lease (Bound volume 2015 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ถึง 11

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้ นตามรูปแบบกฎหมาย
อ้างอิง







มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาก่ อสร้า ง (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า เครื ่อ งมือ ทางการเงิน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง สัญ ญาประกัน ภัย (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

กิ จ การที่ อ าจท ารายการใดรายการหนึ่ งหรื อหลายรายการที่ มี รู ป แบบเดี ยวกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(ข้ อตกลง) กับบุคคลที่ไม่ใช่ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรือบุคคล (ในที่น้ ี เรี ยกว่า ผู้ลงทุน)
ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าที่ทาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กิจการอาจให้ ผ้ ูลงทุน
เช่าสินทรัพย์ และกิจการเช่าสินทรัพย์น้ันกลับคืนมา หรือ มีการขายสินทรัพย์ตามกฎหมายและเช่า
สินทรั พย์น้ันกลับคืนมา ซึ่งข้ อตกลงอาจมีรูปแบบและเงื่อนไขของรายการแตกต่างกันไปอย่างมี
นัยสาคัญ ในกรณีของการให้ เช่าและการเช่ากลับคืนตามตัวอย่างข้ างต้ นอาจเนื่ องมาจากข้ อตกลง
ดังกล่าวได้ ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับประโยชน์ทางภาษี และกิจการได้ รับประโยชน์ในรูปของ
ค่าธรรมเนียมโดยไม่โอนสิทธิในการใช้ สนิ ทรัพย์
เมื่อมีการทาข้ อตกลงที่มีรูปแบบตามกฎหมายเป็ นสัญญาเช่ากับผู้ลงทุน ประเด็นจะมีดังนี้
2.1 จะพิจารณาอย่างไรว่ารายการดังกล่ าวมีความเชื่อมโยงกันและควรจะบันทึกเป็ นรายการ
เดียวกันหรือไม่
2.2 รายการดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ และ ถ้ าไม่
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2.2.1 พิ จ ารณาว่ า บั ญ ชี เงิ น ลงทุ น ที่ แ ยกต่ างหาก (Separate Investment Account) และ
ภาระผูกพันในการจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ าที่มีอยู่น้ัน (Lease Payment Obligation)
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการหรือไม่
2.2.2 กิจการควรรับรู้ภาระผูกพันอื่นที่เป็ นผลมาจากข้ อตกลงดังกล่าวอย่างไร และ
2.2.3 กิจการควรรับรู้ค่าธรรมเนียมที่อาจจะได้ รับจากผู้ลงทุนอย่างไร

มติ
3

4
5

6

รายการที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาเช่ า ที่ท าขึ้ นตามรู ป แบบของกฎหมายจะถื อ ว่ า เป็ นรายการที่ มี
ความเชื่อมโยงกันและต้ องบันทึกเป็ นรายการเดียวกัน เมื่อไม่สามารถทาความเข้ าใจถึงผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจโดยรวมได้ หากปราศจากการเชื่อมโยงกับรายการดังกล่ าวทั้งหมด ตัวอย่า งเช่ น
รายการที่มีความสัมพันธ์กนั รายการที่มีการต่อรองเสมือนเป็ นรายการเดียว หรือรายการที่เกิดขึ้น
พร้ อมกันหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน
วิธีปฏิบัติทางบัญชีต้องสะท้ อนถึงเนื้อหาสาระของข้ อตกลง โดยการประเมินถึงเนื้อหาสาระนั้น
ต้ องพิจารณาในทุกแง่มุมของข้ อตกลง และเน้ นไปที่ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
จะนามาถือปฏิบัติเมื่อเนื้อหาสาระของข้ อตกลงรวมถึงการโอนสิทธิในการใช้ สินทรัพย์ในช่วงเวลา
ที่ต กลงกั น ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขเป็ นสัญ ญาเช่ า ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) คือ
5.1 กิจการยังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ และมีสิทธิใน
การใช้ สนิ ทรัพย์เช่นเดียวกับก่อนทาข้ อตกลง
5.2 เหตุผลหลักในการทาข้ อตกลงคือ เพื่อให้ บรรลุผลประโยชน์ทางภาษี และไม่มีการโอนสิทธิ
ในการใช้ สนิ ทรัพย์ และ
5.3 สิทธิเลือกที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขของข้ อตกลงซึ่งทาให้ มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างมากที่จะมี
การเลือกใช้ สิทธิ (เช่ น สิทธิท่จี ะขาย (put option) จะมีการใช้ สิทธิหากราคาที่ใช้ สิทธิสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมมากเพียงพอ)
กิ จ การต้ อ งน าค านิ ย ามและแนวปฏิ บั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 49 ถึ ง 64 ในกรอบแนวคิ ด ส าหรั บ
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติเพื่อกาหนดว่าบัญชี
เงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์และหนี้สิน
ของกิจการหรือไม่ การพิจารณาว่าบัญชีเงินลงทุนที่แยกต่างหากและภาระผูกพันในการจ่ายชาระ
ตามสัญญาเช่า ไม่ เป็ นไปตามคานิ ยามของสินทรั พย์และหนี้สินที่กิจการควรรับรู้ โดยมีข้อบ่งชี้
ดังนี้
6.1 กิจการไม่สามารถควบคุม บัญชีเงินลงทุนเพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของกิจการและ
ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่า ตัวอย่างเช่น จานวนเงินที่จ่ายล่วงหน้ าเป็ นบัญชีเงินลงทุนที่
แยกต่างหากเพื่อกันไว้ สาหรับผู้ลงทุนและอาจใช้ เพื่อจ่ายผู้ลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนเห็นด้ วย
ในการจ่ายชาระภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจากเงินกองทุนของบัญชีเงินลงทุน และกิจการ
ไม่สามารถชะลอการจ่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนจากบัญชีเงินลงทุน
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6.2 กิจการค่อนข้ างที่จะไม่มีความเสี่ยงในการคืนค่าธรรมเนียมทั้งจานวนที่ได้ รับจากผู้ลงทุน
และอาจจะต้ อ งจ่ า ยเพิ่ ม หรื อ เมื่ อ ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม กิ จ การค่ อ นข้ า งที่ จ ะไม่ มี
ความเสี่ยงในการจ่ ายชาระภายใต้ ภาระผูกพันอื่น (เช่น การคา้ ประกัน ) ความเสี่ยงของ
การจ่ายชาระที่ยากจะเกิดขึ้น เมื่อเงื่อนไขของข้ อตกลงกาหนดว่าจานวนเงินที่จ่ายล่วงหน้ า
ต้ อ งน าไปลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ป ลอดความเสี่ ย งที่ค าดว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดได้
เพียงพอสาหรับจ่ายภาระผูกพันดังกล่าว
6.3 นอกเหนือจากกระแสเงินสดเริ่ มแรกที่ต้องจ่ ายในตอนเริ่ มกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะจ่าย
ภายใต้ ข้อ ตกลงจะต้ อ งเป็ นเพี ยงการจ่ า ยช าระค่ า เช่ า โดยจ่ า ยจากเงิน กองทุ น ในบั ญ ชี
เงินลงทุนที่แยกต่างหากเท่านั้น
ภาระผูกพันอื่นตามข้ อตกลงรวมถึงการคา้ ประกันใดๆ และภาระผูกพันอื่นที่เกิดขึ้นจากข้ อตกลง
สิ้ นสุ ด ก่ อ นก าหนด ให้ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของรายการ
เกณฑ์ ท่ี ก าหนดตามย่ อ หน้ าที่ 20 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องใช้ ตามข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ของข้ อตกลงแต่ละ
ฉบั บเพื่ อ กาหนดว่ าค่ าธรรมเนี ยมที่กิจ การอาจได้ รั บควรรั บ รู้ เป็ นรายได้ เมื่อใด ปั จจั ยที่ใช้ ใน
การพิ จ ารณารั บ รู้ ค่า ธรรมเนี ยมเป็ นรายได้ เช่ น ความเกี่ยวข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในรู ป แบบของ
ภาระผูกพันในการดาเนินงานในอนาคตที่จาเป็ นต่อการได้ รับรายได้ ค่าธรรมเนียม กิจการยังคงมี
ความเสี่ยงในเงื่ อนไขของข้ อตกลง มี เงื่อนไขการคา้ ประกัน และมี ความเสี่ยงที่จะต้ องจ่ า ยคืน
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ ข้ อบ่งชี้ท่แี สดงให้ เห็นว่ากิจการไม่ควรรับรู้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็ นรายได้
เมื่อได้ รับ ได้ แก่
8.1 ภาระผูกพั นในการปฏิบัติงานหรื อไม่ปฏิบัติอย่า งใดอย่างหนึ่ง เป็ นเงื่อนไขในการได้ รับ
ค่ าธรรมเนี ยมนั้ น และการปฏิบัติตามกฎหมายจึ งไม่ ใช่ ก ารปฏิบัติท่ีมีความสาคัญ ที่สุด
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อตกลง
8.2 มี ข้ อจ ากั ด ในการใช้ สิ น ทรั พย์ อ้ างอิ ง ซึ่ งมี ผ ลในทางปฏิ บั ติ ต่ อ การจ ากั ด และ
การเปลี่ ย นแปลงที่มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข องกิจ การ (เช่ น
สินทรัพย์สญ
ู หาย ขาย หรือนาไปเป็ นหลักประกัน)
8.3 ความเป็ นไปได้ ในการเบิกชดเชยและจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถระบุได้ เช่น
8.3.1 สินทรัพย์อ้างอิงไม่ใช่สนิ ทรัพย์เฉพาะของกิจการ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจซึ่งเป็ นไป
ได้ ท่กี จิ การอาจจ่ายเพื่อให้ ข้อตกลงสิ้นสุดก่อนกาหนด
8.3.2 กิจการมีการกาหนดเงื่อนไขตามข้ อตกลงหรือตามดุลพินิจว่าการจ่ายเงินล่วงหน้ า
บางส่ ว นหรื อ ทั้งหมดของเงิน ลงทุ นในสิน ทรั พ ย์มากกว่ าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ น
เพี ย งเล็ ก น้ อย (เช่ น ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย อั ต ราแลกเปลี่ ย นหรื อ
4
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ความเสี่ยงด้ านเครดิต) ในสถานการณ์เช่ นนี้ความเสี่ยงของมูลค่ าเงินลงทุนที่ไม่
เพียงพอไม่ถือว่าเป็ นไปได้ ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้น จึงเป็ นไปได้ ท่กี จิ การอาจจ่ายค่าเช่าที่
ยังไม่สามารถระบุได้
ค่าธรรมเนียมต้ องแสดงไว้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณาจากเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและ
ลักษณะของรายการ

การเปิ ดเผยข้อมูล
10
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เนื้ อหาของข้ อ ตกลงที่ ไ ม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขเป็ นสั ญ ญาเช่ า ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ อ งน ามาพิ จารณาเพื่ อกาหนด
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เหมาะสมซึ่งจาเป็ นต่อความเข้ าใจในการพิจารณาประเภทของข้ อตกลงและ
แนวปฏิบั ติ ท างบั ญ ชี ท่ีจ ะน าไปใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลต่ อ ไปนี้ ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
แต่ละรอบที่ข้อตกลงยังมีผลอยู่
10.1 คาอธิบายของข้ อตกลง รวมถึง
10.1.1 สินทรัพย์อ้างอิงและข้ อจากัดการใช้ สนิ ทรัพย์น้ัน
10.1.2 อายุและเงื่อนไขอื่นที่มีนัยสาคัญของข้ อตกลง
10.1.3 รายการที่เชื่อมโยงกันรวมถึงสิทธิใดๆ และ
10.2 วิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่ใี ช้ กับค่าธรรมเนียมที่ได้ รับ จานวนที่รับรู้เป็ นรายได้ ในรอบระยะเวลา
และรายการที่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ก าหนดตามย่ อ หน้ า ที่ 10 ของการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้
แสดงแยกตามข้ อตกลงหรือรวมตามประเภทของข้ อตกลงแต่ละประเภท ประเภทของข้ อตกลงให้
จัดกลุ่มตามสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะคล้ ายกัน (เช่น โรงงานพลังไฟฟ้ า)

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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