เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๙/๒๕๕๗
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๐/๒๕๕๖ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สัญญาเช่า
ดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่ าดําเนินงาน-สิ่งจู งใจที่ให้ แก่ผ้ ูเช่ า ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2555
(SIC Interpretation 15: Operating Leases—Incentives (Bound volume 2013 Consolidated without
early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที ่
ให้แก่ผเู ้ ช่า ได้ กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ถึง 6

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู ้ ช่า
อ้างอิง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิ น
(เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

ในการเจรจาต่อรองเพื่อทําสัญญาเช่ าหรือต่ออายุสัญญาเช่ าดําเนินงาน ผู้ให้ เช่ าอาจให้ ส่ิงจู งใจ
แก่ผ้ ูเช่ า เพื่อให้ ผ้ ูเช่ าตกลงทําสัญญา ตัวอย่างของสิ่งจู งใจ เช่ น เงินสดที่จ่ายให้ ผ้ ูเช่ าในทันที
หรื อ ผู้ ให้ เช่ า จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ของผู้ เช่ า แทนผู้ เช่ า (เช่ น ต้ นทุ น ในการย้ ายสถานที่
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ า และต้ นทุนที่เกี่ยวกับข้ อผูกมัดตามสัญญาเช่ าที่มีอยู่ก่อน
ของผู้เช่า) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ผู้ให้ เช่าอาจให้ ผ้ ูเช่าใช้ สนิ ทรัพย์โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า หรือจ่าย
ค่าเช่าด้ วยราคาที่ลดลงในช่วงแรกของการเช่า
ประเด็นปัญหา คือ ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าควรจะรับรู้ส่งิ จูงใจสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานในงบการเงิน
อย่างไร

มติ
3

4

ผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ าต้ องรับรู้ส่ิงจู งใจทั้งหมดในข้ อตกลงของสัญญาเช่ าดําเนินงานที่มีการต่ ออายุ
หรือสัญญาเช่าดําเนินงานที่ทาํ ใหม่ เป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนสุทธิท่ตี กลงกันสําหรับการใช้
สินทรัพย์ท่เี ช่า โดยไม่คาํ นึงถึงลักษณะของสิ่งจูงใจ รูปแบบ หรือเวลาของการจ่ายเงิน
ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งรั บ รู้ ต้ น ทุ น ทั้ง หมดของสิ่ง จู ง ใจ โดยนํา ไปหั ก จากรายได้ ค่ า เช่ า ด้ ว ยวิ ธีเ ส้ น ตรง
ตลอดอายุ ของสัญญาเช่ า เว้ นแต่ มีเกณฑ์อ่ืนที่เป็ นระบบซึ่งสะท้ อนถึงรูปแบบของเวลาที่ได้ รับ
ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าจะลดลง
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ผู้เช่ าต้ องรับรู้ประโยชน์ท้ังหมดของสิ่งจู งใจ โดยนําไปลดค่ าเช่ าด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่ า เว้ นแต่จะมีเกณฑ์อ่นื ที่เป็ นระบบ ซึ่งสะท้ อนถึงรูปแบบของเวลาของประโยชน์ท่ผี ้ ูเช่า
ได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี ช่า
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นของผู้เช่า รวมทั้งต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนแล้ ว (เช่น ต้ นทุนใน
การบอกเลิกสัญญา ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่ หรือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า) ผู้เช่า
ต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุน
เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงต้ นทุนที่ผ้ ูเช่าได้ รับคืนตามข้ อตกลงของสิ่งจูงใจ

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติสาํ หรั บรอบระยะเวลาของการเช่ าในหรื อหลั งวันที่
1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
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