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อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุด               

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRIC Interpretation 4 : Determining whether an Arrangement contains 

a Lease (Bound Volume 2015 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุง

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

อา้งอิง    

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต 4 

ประเด็น 5 

มติ 6 

วนัถอืปฏิบติั 16 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 17 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือ  การประเมินว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 17 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

อา้งอิง 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมี              

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ                

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (เม่ือมี                    

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 

1 กิจการอาจมีการเข้าทาํข้อตกลงซ่ึงประกอบด้วยรายการหรือชุดของรายการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงไม่ได้           

มีรูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมาย แต่มีการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ (เช่น ที่ดิน อาคาร หรือ

อุปกรณ์) โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  ตัวอย่าง              

ของข้อตกลง เช่น กจิการหน่ึง (ผู้ขาย) อาจให้สทิธแิก่กจิการอกีแห่งหน่ึง (ผู้ซ้ือ) ในการใช้สินทรัพย์

ซ่ึงควบคู่ไปกบัการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึง 

•    ข้อตกลงจัดจ้างคนภายนอก (เช่น จัดจ้างคนภายนอกเพ่ือทาํหน้าที่ประมวลข้อมูลให้กจิการ) 

•     ข้อตกลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ ผู้ ให้บริการโครงข่ายทําสัญญาให้สิทธิแก่ ผู้ ซ้ือใน 

การใช้โครงข่าย 

•    ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ่ายชําระ (take-or-pay contract) และสัญญาที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ซ้ือ             

จะจ่ายเงินตามจํานวนที่กาํหนดไว้ โดยไม่คาํนึงว่าผู้ซ้ือจะได้รับสินค้าหรือบริการตามสัญญา 

หรือไม่ (เช่น ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ่ายชําระ (take-or-pay contract) ที่ รับซ้ือผลผลิต

เกอืบจะทั้งหมดของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า) 
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2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แนวทางในการประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าว

เป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) การตีความมาตรฐานการรายงาน               

ทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ให้แนวทางในการกาํหนดว่าสญัญาเช่าดังกล่าวควรจัดประเภทอย่างไร ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

3 ในบางข้อตกลง สินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงเข้าข่ายเป็นสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่า       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึง วิธีพิจารณาข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ สาํหรับส่วนของสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่าในการนํา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้ 

อย่างไรกต็ามข้อตกลงดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

ขอบเขต 

4 การตีความฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัข้อตกลงซ่ึง 

4.1 เป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

4.2 เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการจากภาครัฐแก่เอกชน ที่อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

ประเด็น  

5 ประเดน็ที่ระบุในการตีความฉบับน้ีได้แก่ 

5.1 วิธีการประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ตามที่กาํหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

5.2 กิจการควรประเมินหรือมีการประเมินใหม่ว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า                       

เป็นส่วนประกอบเม่ือใด และ 

5.3 หากข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ วิธีแยกจาํนวนที่จ่ายสาํหรับ

สญัญาเช่าออกจากจาํนวนเงินที่จ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นในข้อตกลงน้ีเป็นอย่างไร 
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มติ 

การประเมินว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

6 การประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องพิจารณา 

จากเน้ือหาของข้อตกลงและต้องประเมินว่าข้อตกลงเข้าเง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ 

6.1 การปฏบัิติตามข้อตกลงดังกล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้สนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ 

6.2 ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์น้ัน 

 

การปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรพัยที์เ่ฉพาะเจาะจง 

7 ถึงแม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจจะมีการระบุสนิทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน  ข้อตกลงดังกล่าว

อาจจะไม่ใช่สัญญาเช่าหากการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้ 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายมีภาระผูกพันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจาํนวนที่กาํหนดไว้ และมีสิทธิ

และความสามารถที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการโดยใช้สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง ในกรณี

ดังกล่าวการปฏบัิติตามข้อตกลงไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ และข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีสัญญา

เช่าเป็นส่วนประกอบรวมอยู่ ภาระผูกพันจากการประกันคุณภาพซ่ึงอนุญาตหรือกาํหนดให้กิจการ

สามารถจัดหาสนิทรัพย์ที่เหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนได้เม่ือสินทรัพย์ที่ระบุไว้ไม่สามารถ

ดาํเนินการได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ทาํให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาเช่า นอกจากน้ีประมาณการ

หน้ีสนิตามสญัญา (หรือหน้ีสนิที่อาจจะเกดิข้ึน) ที่อนุญาตให้หรือกาํหนดให้ผู้ขายจัดหาสินทรัพย์อื่น

มาทดแทน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในหรือหลังวันที่ที่ระบุไว้ไม่ได้มีผลทาํให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็น

สญัญาเช่าก่อนวันที่มีการทดแทน 

8 สินทรัพย์จะถือว่าระบุได้โดยนัยหากผู้ขายเป็นเจ้าของหรือเช่าสินทรัพย์น้ัน ได้ปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันและไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจหรือในทางปฏบัิติที่ผู้ขายจะปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ดังกล่าวด้วยการใช้สนิทรัพย์อื่นที่เป็นทางเลือก 

 

ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการใหส้ิทธิในการใชส้ินทรพัย ์

9 ข้อตกลงจะถือว่าเป็นข้อตกลงที่ให้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์ หากข้อตกลงน้ันทาํให้ผู้ซ้ือ (ผู้เช่า) มีสิทธิ

ควบคุมการใช้สินทรัพย์อ้างอิง สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์อ้างอิงจะเกิดข้ึนเม่ือเข้าเง่ือนไข 

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

9.1 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสิทธิที่จะดาํเนินการกับสินทรัพย์ หรือสั่งการให้ผู้อื่นดาํเนินการ              

ในรูปแบบหรือลักษณะที่ตนเองกาํหนด ในขณะที่ผู้ซ้ือได้รับหรือควบคุมจาํนวนของผลผลิต

หรืออรรถประโยชน์อื่นของสนิทรัพย์ในจาํนวนที่มากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ  

9.2 ผู้ซ้ือมีความสามารถหรือมีสิทธิควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพสินทรัพย์อ้างอิงน้ัน ในขณะที่  

ผู้ซ้ือได้รับหรือควบคุมจํานวนของผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นของสินทรัพย์ในจํานวน              

ที่มากกว่าจาํนวนที่ไม่มีนัยสาํคัญ 
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9.3 ข้อเท็จจ ริงหรือสถานการณ์ บ่ง ช้ี ว่ า เ ป็นไปได้ยากที่ บุคคลหน่ึงหรือก ลุ่มบุคคลอื่ น

นอกเหนือไปจากผู้ซ้ือจะได้รับผลผลิตหรืออรรถประโยชน์อื่นในจาํนวนที่มากกว่าจํานวนที่              

ไม่มีนัยสาํคัญ ซ่ึงผลิตหรือเกิดจากสินทรัพย์น้ันในระหว่างระยะเวลาตามข้อตกลง และราคา            

ที่ผู้ซ้ือจะจ่ายสาํหรับผลผลิตน้ันไม่เป็นราคาคงที่ต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่เทา่กับราคาตลาดใน

ปัจจุบันต่อหน่วยของผลผลิต ณ เวลาส่งมอบผลผลิต 

 

การประเมินหรือประเมินใหม่ว่าขอ้ตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 

10 การประเมินว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบต้องปฏิบัติ ณ วันที่เร่ิมต้นของข้อตกลง  

ซ่ึงเป็นวันใดวันหน่ึงที่เกิดก่อน ระหว่างวันที่ทาํข้อตกลงหรือวันที่ผูกพันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไข

หลักตามข้อตกลง โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การประเมินใหม่

ว่าข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องทําภายหลังวันที่ เ ร่ิมต้นของข้อตกลง  

เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

10.1 มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา เว้นแต่จะเป็นการเปล่ียนแปลงข้อตกลงในลักษณะ             

ของการต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลาข้อตกลง 

10.2 มีการเลือกใช้สิทธิต่อสัญญา หรือใช้สิทธิขยายระยะเวลาที่เห็นชอบร่วมกันโดยผู้เกี่ยวข้อง              

กับข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เง่ือนไขในการต่อสัญญาหรือขยายระยะเวลาได้มีการกาํหนดไว้

ต้ังแต่เร่ิมต้นและได้รวมอยู่ในระยะเวลาของสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 4 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้)   

การต่อสัญญาหรือการขยายระยะเวลาของข้อตกลงซ่ึงไม่รวมถึงการแก้ไขเง่ือนไขในข้อตกลงเดิม

ก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามข้อตกลงเดิม ต้องมีการประเมินโดยใช้ข้อกาํหนดตามที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 6 ถึง 9 สาํหรับการต่อสญัญาหรือขยายระยะเวลาเทา่น้ัน 

10.3 มีการเปล่ียนแปลงในการกําหนดว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงข้ึนอยู่กับสินทรัพย์ที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

10.4 มีการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในสินทรัพย์ เช่น มีการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพที่สาํคัญ

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

11 การประเมินใหม่ของข้อตกลงต้องข้ึนอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันที่มีการประเมินใหม่ ซ่ึง

รวมถึงเง่ือนไขที่เหลืออยู่ของข้อตกลง การเปล่ียนแปลงประมาณการ (เช่น ประมาณการของจาํนวน

ผลผลิตที่ส่งมอบให้กับผู้ซ้ือหรือผู้อื่นที่มีศักยภาพเป็นผู้ซ้ือ) ไม่ใช่เง่ือนไขที่ทาํให้เกิดการประเมิน

ใหม่ หากข้อตกลงมีการประเมินใหม่ และพิจารณาได้ว่ามีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ (หรือไม่มี

สญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ) กจิการต้องนาํการบัญชีสาํหรับสัญญาเช่ามาถือปฏบัิติ (หรือยุติการนาํ

สญัญาเช่ามาถือปฏบัิติ) นับจาก 

11.1 ในกรณีของย่อหน้า 10.1 10.3 และ10.4 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่นําไปสู่                 

การประเมินใหม่ได้เกดิข้ึน 

11.2 ในกรณีของย่อหน้า 10.2 ตามวันเร่ิมต้นของการต่อสญัญาหรือการขยายระยะเวลา 
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การแยกจํานวนทีจ่่ายสําหรบัสญัญาเช่าออกจากรายการจ่ายอื่น 

12 หากข้อตกลงมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องนํามาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติกับองค์ประกอบ

ที่เป็นข้อตกลงที่เป็นสญัญาเช่า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามข้อกาํหนดที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน

หากข้อตกลงมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ สัญญาเช่าน้ันต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือ

สัญญาเช่าดาํเนินงานตามย่อหน้าที่ 7 ถึง 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) องค์ประกอบอื่นๆ ของข้อตกลงที่ไม่อยู่ในขอบเขต              

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้อง

ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 

13 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) การจ่ายเงินและสิ่งตอบแทนอื่นที่ต้องปฎิบัติตามข้อตกลง  

มีการแยก ณ วันที่เร่ิมต้นทาํข้อตกลงหรือวันที่มีการประเมินใหม่ โดยแยกเป็นส่วนค่าตอบแทน

สาํหรับสญัญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก ตามที่

กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

(เม่ือมีการประกาศใช้) จํานวนเงินข้ันตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าจะรวมเฉพาะจาํนวนที่จ่ายตาม

สญัญาเช่าเทา่น้ัน (เช่น สทิธใินการใช้สนิทรัพย์) และไม่รวมจาํนวนที่จ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นใน

ข้อตกลง (เช่น สาํหรับค่าบริการ และต้นทุนของปัจจัยการผลิต) 

14 ในบางกรณี การแยกจาํนวนที่จ่ายสาํหรับสญัญาเช่าออกจากองค์ประกอบอื่นในข้อตกลง ผู้ซ้ืออาจใช้

เทคนิคในการประมาณการ เช่น ผู้ซ้ืออาจจะประมาณจํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าโดยอ้างอิง            

จากข้อตกลงเช่าของสินทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีองค์ประกอบอื่น หรือประมาณจากการ

จ่ายสาํหรับองค์ประกอบอื่นตามข้อตกลง โดยอ้างองิจากข้อตกลงที่เปรียบเทยีบกนัได้ แล้วนาํจาํนวน

น้ันมาหักจากจาํนวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้อตกลง 

15 หากผู้ซ้ือมีข้อสรุปว่า ในทางปฏิบัติไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนที่ต้องจ่ายดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ  

ผู้ซ้ือต้องปฏบัิติ ดังน้ี 

15.1  ในกรณีของสญัญาเช่าการเงิน ให้รับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสินในจาํนวนที่เทา่กบัมูลค่ายุติธรรม1

ของสนิทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 และย่อหน้าที่ 8 เป็นส่วนของสญัญาเช่า 

                                                 
1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) ใช้คาํว่ามูลค่ายุติธรรม  

ในบางลักษณะที่แตกต่างจากนิยามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังนั้นเมี่อมีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้)  กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 17 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมกีารประกาศใช้) และไม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 13 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุตธิรรม (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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หลังจากน้ันจาํนวนหน้ีสนิจะลดลงเม่ือมีการจ่ายชาํระ และให้รับรู้ต้นทุนทางการเงินจาหน้ีสนิ

โดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้ซ้ือ2 

15.2  ในกรณีของสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามข้อตกลงให้ถือว่าเป็นการจ่าย

ตามข้อตกลงสาํหรับสญัญาเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏบัิติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดที่ให้

เปิดเผยข้อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมี

การประกาศใช้) แต่ 

15.2.1  เปิดเผยการจ่ายเงินแยกต่างหากจากค่าเช่าข้ันตํ่าของข้อตกลงอื่นซ่ึงไม่รวมการจ่าย

สาํหรับส่วนที่มิใช่ค่าเช่า และ 

15.2.2  ระบุว่าจาํนวนเงินที่เปิดเผยรวมการจ่ายส่วนที่ไม่ใช่ค่าเช่า 

 

วนัถอืปฏิบติั 

16 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อน       

วันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

16ก หากกิจการมีการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มี             

ผลบังคับใช้ ให้กจิการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ข้อตกลงสมัปทานบริการ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติด้วย  

การถอืปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ระบุว่ากิจการต้องปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีอันเป็นผลจากการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาเร่ิมถือปฏิบัติ กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวเม่ือนําการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก หากกิจการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าว

กจิการต้องถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 6 ถึง 9 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

สาํหรับข้อตกลงที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาล่าสุดของข้อมูลที่ จัดทาํตามมาตรฐาน      

การรายงานทางการเงินที่นาํมาเปรียบเทยีบ โดยใช้เกณฑ์จากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่  

ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาน้ัน 

                                                 
2
   อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ตามนิยามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมกีารประกาศใช้) 


