
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

สัญญาเชา

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง

ประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 17: Leases (Bound volume 2009)) 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรู

รายไดดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา) 

โดยใชวิธีปรับยอนหลัง อยางไรก็ตาม กิจการที่มีสัญญาเชาคงเหลืออยูกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการ

จะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมใชวิธีปรับยอนหลังก็ได อนึ่ง สําหรับในกรณีที่กิจการ

ซึ่งมีสัญญาเชาซ้ือคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชและไดใชวิธีผลรวมตัวเลขใน

การคํานวณดอกเบี้ยรับ กิจการสามารถใชวิธีดังกลาวไดตอไปจนกวาสัญญาเชาซื้อคงเหลือที่ยกมานั้น

สิ้นสุดลง ทั้งนี้ สัญญาเชาซื้อคงเหลือที่ยกมาตองเปนสัญญาเชาซื้อที่มีระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และกิจการ

ตองเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาซื้อที่ยกมาแยกจากสัญญาเชาซื้อใหมใหชัดเจน
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สารบัญ

ยอหนาที่
คํานํา
วัตถุประสงค 1
ขอบเขต 2-3
คํานิยาม 4-6
การจําแนกประเภทของสัญญาเชา 7-19
สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา 20-35
สัญญาเชาการเงิน 20-32

การรับรูเริ่มแรก 20-24
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก 25-30

การเปดเผยขอมูล 31-32

สัญญาเชาดําเนินงาน 33-35
การเปดเผยขอมูล 35

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา 36-57
สัญญาเชาการเงิน 36-48

การรับรูเริ่มแรก 36-38
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก 39-46

การเปดเผยขอมูล 47-48

สัญญาเชาดําเนินงาน 49-57
การเปดเผยขอมูล 56-57

การขายและเชากลับคืน 58-66
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 67-68
วันถือปฏิบัติ 69
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 70
แนวทางปฏิบัติ
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คํานํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) โดยมีเนื้อหาสาระไมแตกตาง

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชี

เกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูให เชาซื้อ และฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสําหรับสัญญาเชา มาตรฐานการบัญชี

ฉบับปรับปรุง 2550 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2551 เปนตนไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม ดังนี้

1. สัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาโอนสิทธิการใช

สินทรัพยใหแกผูเชาโดยไดรับคาเชาเปนผลตอบแทนสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ดัดแปลงคํานิยามโดยใชคําวา “คาตอบแทนซึ่งอาจไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด” แทนคํา

วา “คาเชา”

2. ในการจําแนกสัญญาเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหตัวอยางของสถานการณซึ่งตามปกติ

จะทําใหสัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินไวสี่ขอ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่ม

สถานการณเพื่อชวยในการจําแนกสัญญาเชาอีกหนึ่งขอ และขอบงชี้อีกสามขอ

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมใชคําวา “อายุการใหประโยชนของสินทรัพย” ในตัวอยางของสถานการณ

ที่ระบุในยอหนาที่ 10.3 เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับอายุสัญญาเชาในการจําแนกประเภทสัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ” ซึ่งทําใหกิจการตอง

พิจารณาวาผูใชสินทรัพยอาจมีมากกวาหนึ่งราย

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมกําหนดใหเปดเผยขอมูลสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น แตไมไดใหขอกําหนด

ที่ชัดเจนวากิจการตองรวมคาเชาที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายหรือไม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการไมตองนําคาเชาที่อาจเกิดขึ้น มารวมในการคํานวณ

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย

5. ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกของผูเชาและผูใหเชา

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มคํานิยามเกี่ยวกับตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกใหชัดเจนขึ้น

 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไมไดใหขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูเชา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรวมตนทุนทางตรง

เมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูเชาเปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชา

การเงินนั้น

 มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับตนทุน

ทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดกับผูใหเชาโดยจะบันทึกเปนคาใชจายทันที หรือปนสวนไปหักจาก

รายไดทางการเงินนั้นตลอดอายุสัญญาเชาการเงินก็ได แตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรวม

ตนทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
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6. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหผูใหเชาใชวิธีปนสวนรายไดทางการเงิน โดยรับรูรายไดตาม

อัตราคงที่ในแตละงวดซึ่งคํานวณตามจํานวนในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

6.1. เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน

6.2. เงินสดลงทุนสุทธิของผูใหเชาที่ยังไมไดรับตามสัญญาเชาการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูใหเชารับรูรายไดทางการเงินที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทน

คงที่ในแตละงวด ซึ่งคํานวณจากขอ 6.1 เทานั้น

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อางถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา

ของสินทรัพย เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อจําเปนซึ่งมาตรฐาน

การบัญชีฉบับเดิมไมไดกลาวถึง

8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เนนขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินและ

สัญญาเชาดําเนินงานทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา และกําหนดใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้

8.1. ผูเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นกับมูลคา

ปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาสามชวง คือ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลาที่เกินหาป

8.2. ผูใหเชาตองเปดเผยการกระทบยอดระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา

กับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลา

สามชวง คือ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป และระยะเวลา

ที่เกินหาป

8.3. จํานวนเงินขั้นต่ําที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันที่ในงบดุล

8.4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะ

เก็บไมได

8.5. ผูใหเชาตองเปดเผยคาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืน โดยเฉพาะการเชา

กลับคืนที่เปนสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งประกอบดวยขอกําหนดสําหรับสถานการณตางๆ โดยให

ขึ้นอยูกับราคาขาย มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และยังไดให

ตัวอยางเพิ่มเติมในภาคผนวกเพื่อชวยในการตีความขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี

10. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม (ฉบับที่ 7 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการเชาซื้อ-ทางดานผูใหเชาซื้อ) ไมได

ใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีทางดานผูเชาซื้อ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดให

สัญญาเชาซื้อเปนสัญญาเชาการเงิน และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา

11. มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดกําหนดใหการเชาที่ดินและอาคารตองจัดประเภทเปนสัญญาเชา

ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงินแลวแตกรณี แตไมไดกําหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการแยก

องคประกอบของที่ดินและอาคาร รวมถึงการวัดคาขององคประกอบนั้น แตมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกองคประกอบของที่ดินและอาคาร รวมทั้ง
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การวัดมูลคาขององคประกอบที่ดินและอาคารใหชัดเจนขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภท

สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่

เหมาะสมทั้งทางดานผูเชาและผูใหเชา เพื่อนําไปปฏิบัติกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชา

ดําเนินงาน

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ยกเวนรายการ

ตอไปนี้
2.1. สัญญาเชาเพื่อการสํารวจหรือการใช ทรัพยากรแร น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ

ทรัพยากรอื่นที่คลายกัน ซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได 
2.2. ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร

บทประพันธ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
อยางไรก็ตาม  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชกับการวัดมูลคาของรายการตอไปนี้
2.3. อสังหาริมทรัพยที่ผูเชาถือครองอยูและบันทึกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.4. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน)
2.5. สินทรัพยชีวภาพที่ผูเชาถือครองภายใตสัญญาเชาการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41

เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
2.6. สินทรัพยชีวภาพที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับขอตกลงที่มีการโอนสิทธิการใชสินทรัพย แมวาผูใหเชายังคง

ใหบริการสวนใหญในการดําเนินงานหรือซอมบํารุงสินทรัพยเหลานั้น ในทางกลับกัน มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-70 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให      

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด
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ฉบับนี้ไมตองนํามาถือปฏิบัติกับขอตกลงในการใหบริการที่ไมไดโอนสิทธิการใชสินทรัพยจาก

คูสัญญาฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

คํานิยาม

4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

สัญญาเชา หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใช
สินทรัพยสําหรับชวงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
คาตอบแทน  ซึ่งไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด

สัญญาเชาการเงิน หมายถึง สัญญาเช าที่ทํ า ให เกิดการโอนความ เสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของ
พึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม

สัญญาเชาดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน

สัญญาเชาที่บอกเลิก
ไมได

หมายถึง สัญญาเชาที่จะบอกเลิกไมไดเวนแตจะเปนไปตาม
เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
1) เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น

นอยมาก
2) เมื่อไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
3) เมื่อผูเชาทําสัญญาเชาใหมกับผูใหเชารายเดิม

เพื่อเชาสินทรัพยเดิมหรือสินทรัพยที่เทียบเทา
ของเดิม 

4) เมื่อผู เชาตองจายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มตน
สัญญาเชาเปนที่ เชื่อถือไดอยางสมเหตุผลวา
สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

วันเริ่มตนของสัญญาเชา หมายถึง วันที่ทําสัญญาเชาหรือวันที่คูสัญญาไดตกลงตาม
เงื่อนไขหลักของสัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้น
กอน ซึ่ง ณ วันนี้
1) สัญญาเชาจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเช า

ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน
2) ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน กิจการตองกําหนด

จํานวนเงินที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

วั นที่ สัญญา เช า เ ริ่ ม            หมายถึง วันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในสินทรัพยที่
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มีผล เชา ซึ่งคือวันรับรูรายการเริ่มแรกตามสัญญาเชา
(เชน การรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจาย      
อันเปนผลมาจากสัญญาเชา)

อายุสัญญาเชา หมายถึง ระยะเวลาเชาสินทรัพยที่ผูเชาทําสัญญาที่บอกเลิก
ไมได ทั้งนี้ใหรวมถึงระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิที่จะเลือก
ตออายุสัญญาเชาสินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมีการ
จายเงินเพิ่มอีกหรือไม หาก ณ วันเริ่มตนของสัญญา
เชาสามารถเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวาผู เชาจะ
เลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา

จํ าน วน เ งิ น ขั้ นต่ํ า ที่          
ตองจาย

หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวม
กับรายการดังตอไปนี้
1) ทางดานผูเชา – จํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคล

ที่เกี่ยวของกับผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกับ
ผูใหเชา หรือ

2) ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือที่ไดรับประกัน
จากผูเชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผู เชา หรือ
บุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับผูใหเชาและมีฐานะ
การเงินที่สามารถใหการประกันแกผูใหเชาได

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายนี้ไมรวมถึงคาเชาที่อาจ
เกิดขึ้น ตนทุนการใหบริการ และภาษีที่ผูใหเชาจาย
และเรียกคืนไดจากผูเชา 

อยางไรก็ตาม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ถาผูเชามี
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํากวา
มูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่สามารถ
ใชสิทธิเลือกดังกลาวและเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวา 
ผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง
จายประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตลอดอายุ
ของสัญญาเชาจนถึงวันที่คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อและ
จํานวนเงินที่ตองจายเมื่อใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยที่
เชาดวย

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือจายชําระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรอง
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ราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน

อายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจ

หมายถึง ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1) ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจกับผูใชรายเดียวหรือหลายราย 
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่   

คลายคลึงกันซึ่งผูใชรายเดียวหรือหลายรายคาด
วาจะไดรับจากการใชสินทรัพย   

อายุการใหประโยชน หมายถึง ระยะเวลาที่เหลืออยูโดยประมาณนับจากวันที่สัญญา
เชาเริ่มมีผล ซึ่งกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพย โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา

มูลคาคงเหลือที่ไดรับ
การประกัน

หมายถึง 1) ทางดานผูเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเชารับประกันที่จะจายใหแก
ผูใหเชา (จํานวนที่รับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุดที่
จะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ

2) ทางดานผูใหเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชา
หรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา
บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ตองไมเกี่ยวของกับผูให
เชาและบุคคลดังกลาวตองมีความสามารถทาง
การเงินที่จะรับผิดชอบตอภาระผูกพันที่รับประกันไว

มูลคาคงเหลือที่ไมได
รับการประกัน

หมายถึง สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซี่งผูใหเชา
อาจไมไดรับคืน หรือสวนของมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยที่ใหเชา ซึ่งไดรับการประกันจากบุคคลที่
เก่ียวของกับผูใหเชาเทานั้น

ตนทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและ  
การทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุนใน
สวนของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย

เงินลงทุนขั้นตนตาม
สัญญาเชา

หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายใหกับผูใหเชา
ตามสัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการ
ประกันใหกับผูใหเชา

เ งิ นล งทุ นสุทธิ ต าม
สัญญาเชา

หมายถึง เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของสัญญาเชา

รายไดทางการเงินรอ หมายถึง ผลตางระหวางเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา
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การรับรู

อัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเชา

หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาที่ทําใหผลรวม
ของมูลคาปจจุบันของ 
1) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายและ 
2) มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน มีจํานวน

เทากับผลรวมของ 
3) มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหเชาและ 
4)  ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
สวนเพิ่มของผูเชา

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผู เชาจะตองจายตามสัญญาเชาที่
คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกําหนดอัตรานั้นไดจึง
ใหใชอัตราดอกเบี้ยที่ผูเชาจะตองจาย ณ วันเริ่มตน
ของสัญญาเชาในการกูยืมเงินที่มีระยะเวลาและการค้ํา
ประกันคลายคลึงกับที่ระบุไวในสัญญาเชาเพื่อซื้อ
สินทรัพยนั้น

คาเชาที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง สวนของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาซึ่งไมได
กําหนดไวอยางคงที่ตามระยะเวลาที่ผ านไปแต
กําหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน อัตรารอยละของ
ยอดขาย ปริมาณการใช ดัชนีราคาในอนาคต หรือ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต

5. ในชวงระยะเวลานับจากวันเริ่มตนทําสัญญาเชาถึงวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับใช สัญญาเชาหรือ

ขอผูกพันนั้นอาจมีขอกําหนดใหมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาได เชน ในกรณี

ของการเปลี่ยนแปลงตนทุนการกอสรางหรือตนทุนการไดมาของสินทรัพยที่เชา การปรับราคาตามระดับ

ดัชนีราคาที่เปล่ียนไป หรือตนทุนทางการเงินของผูใหเชาที่เปลี่ยนไป ในกรณีเชนนี้ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้กําหนดใหจํานวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือวาเกิดขึ้น ณ วันเริ่มตนทําสัญญาเชา

6. สัญญาเชาตามคํานิยามรวมถึง สัญญาเชาสินทรัพยที่ผูเชามีสิทธิที่จะไดรับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่

เชาเมื่อผูเชาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเชาดังกลาวในบางครั้งเรียกวา สัญญาเชาซื้อ

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา

7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการจัดประเภทสัญญาเชาโดยพิจารณาถึงขอบเขตของ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา

ความเสี่ยงดังกลาวรวมถึง โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไมไดใช หรือจาก

วิทยาการ ที่ลาสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
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ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกลาวอาจรวมถึง การคาดการณวาการดําเนินงานจะมีกําไรตลอด

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย และการคาดการณวาจะมีผลกําไรจากราคาที่

เพิ่มขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือที่จะไดรับ

8. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา
และตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหากสัญญานั้นไมไดโอนความเสี่ยง
หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา

9. เนื่องจากรายการบัญชีระหวางผูเชาและผูใหเชาเปนไปตามขอตกลงรวมในสัญญาเชา จึงเปนการ

เหมาะสมที่จะยึดถือคํานิยามอยางเดียวกันมาใชอยางสม่ําเสมอ แตในบางครั้งการนําคํานิยามตางๆ

มาใชกับสถานการณของคูสัญญาทั้งสองฝายที่แตกตางกัน อาจทําใหผูเชาและผูใหเชาจัดประเภท

สัญญาเชาแตกตางกันแมวาจะเปนสัญญาเดียวกัน ตัวอยางเชน กรณีที่ผูใหเชาไดรับประโยชนจาก

มูลคาคงเหลือที่ไดรับการค้ําประกันจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับผูเชา

10. ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน กิจการตองพิจารณา

ถึงเนื้อหาของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา
1

ตามปกติ กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปน

สัญญาเชาการเงินหากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสถานการณ

10.1. สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา

10.2. ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่ต่ํากวามูลคายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดย

ราคาตามสิทธิเลือกนั้นมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยมากเพียงพอที่จะทําใหเกิด

ความแนใจอยางสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยนั้น

10.3. ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของ

สินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น

10.4. ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับ

หรือเกือบเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา

10.5. สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเชาเพียงผูเดียวที่สามารถใชสินทรัพยนั้น

โดยไมจําเปนตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ

11. ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกันที่ทําใหสามารถจัดสัญญา

เชาเปนสัญญาเชาการเงินได มีดังตอไปนี้

11.1. หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชา

เนื่องจากการยกเลิกนั้น

11.2. ผูเชาเปนผูที่ไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของมูลคา

คงเหลือ (ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของมูลคาคงเหลือที่อยูในรูปของคาเชาที่ผูใหเชาลดให

                                                       
1
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบของกฎหมาย (เมื่อมีการ

ประกาศใช)
1
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ซึ่งรวมแลวมีจํานวนเทากับสวนใหญของจํานวนที่ไดรับจากการขายมูลคาคงเหลือ

ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา)
11.3. ผูเชาสามารถตอสัญญาเชาครั้งที่สองดวยการจายคาเชาที่มีจํานวนต่ํากวาคาเชาในตลาด

อยางเปนนัยสําคัญ

12. ตัวอยางและขอบงชี้ในยอหนา 10 และ 11 ไมถือเปนขอยุติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปน

สัญญาเชาการเงิน ถาเปนที่แนชัดวายังมีลักษณะอื่นที่แสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน ตัวอยางเชน ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาโดยมีการจาย

คาตอบแทนซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ มีการจายคาเชา

ที่ไมกําหนดแนนอน (คาเชาที่อาจเกิดขึ้น) อันเปนผลใหผูเชามิไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา

13. การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผูเชาและผูให

เชา ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ที่ไมใชการตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะที่ทําใหการ

จัดประเภทสัญญาเชาแตกตางไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไวในยอหนา 7 ถึง 12 และหากเงื่อนไข

ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแตวันเริ่มตนของสัญญาเชา ขอตกลงที่มีการแกไขถือเปน

ขอตกลงใหมตลอดอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอยางเชน

การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือมูลคาคงเหลือของ

สินทรัพยที่เชา) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน ผูเชาผิดสัญญา) ไมทําใหตอง

มีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี

14. การเชาที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชา

ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภทสัญญาเชาสําหรับสินทรัพยอื่น อยางไรก็ตาม ที่ดินมี

ลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจไมจํากัดหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธิ์

ในที่ดินไปใหผูเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาจะไมไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาที่ดินจะถือเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน ดังนั้น จํานวนเงินที่จายเมื่อเขาทําสัญญาเชาหรือการไดสิทธิการเชาซึ่งเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน จึงถือเปนการจายคาเชาลวงหนาซึ่งตองตัดจําหนายตลอดอายุสัญญาเชาตามรูปแบบ

ของประโยชนที่ไดรับ

15. เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา องคประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเชา

จะพิจารณาแยกจากกัน ถากรรมสิทธิ์ขององคประกอบทั้งสองจะตองโอนไปใหผูเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา

สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินไมวาจะไดมีการทําเปนสัญญาเดียวหรือแยก

เปนสองสัญญา เวนแตจะมีลักษณะอื่นที่แนชัดแสดงถึงการมิไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่

ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา โดยปกติที่ดินมีลักษณะพิเศษคือจะมีอายุการใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจไมจํากัดและหากคาดวาจะไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปใหผูเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา
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ที่ดินนั้นจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา 14 อาคารจะจัดประเภทเปนสัญญา

เชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา 7 ถึง 13

16. ในกรณีที่จําเปนตองจัดประเภทและพิจารณาการเชาที่ดินและอาคาร จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย

ตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนที่จายให ณ วันเริ่มตน) จะปนสวนใหกับที่ดินและ

อาคารตามสัดสวนของมูลคายุติธรรมในสวนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มตน

สัญญาเชา ถาจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายไมสามารถนํามาปนสวนตามวิธีสัดสวนดังกลาวไดอยาง

นาเชื่อถือ สัญญาเชาทั้งหมดนั้นตองถือเปนสัญญาเชาการเงิน เวนแตจะเปนที่แนชัดวาสวนของ

ที่ดินและอาคารเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาทั้งหมดใหถือเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน

17. เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินที่เปนสวนของที่ดินที่ตองรับรูตามยอหนา 20 มี

จํานวนไมเปนสาระสําคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาอาจถือเปนสินทรัพยหนวยเดียวกันและจัด

ประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา 7 ถึง 13 ในกรณีเชนนี้ อายุ

การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย

ทั้งหมดที่เชา

18. กิจการไมตองวัดมูลคาที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถาสวนไดเสียของผูเชาในที่ดินและอาคารไดมี

การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและบันทึกดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม

ผูเชาตองแสดงรายละเอียดการคํานวณมูลคาเมื่อการจัดประเภทสัญญาเชาที่ เปนสวนของ

องคประกอบหนึ่งหรือทั้งสององคประกอบมีความไมแนนอน

19. ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน มีความเปนไปไดที่ผูเชาจะจัดประเภทสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชา

ดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณีเชนนี้ สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยนั้นจะ

บันทึกเสมือนหนึ่งเปนสัญญาเชาการเงิน และใหใชวิธีมูลคายุติธรรมในการรับรูรายการตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผูเชายังคงตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชา

การเงินไดตอไปแมเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังจะทําใหสวนไดเสียของผูเชาในอสังหาริมทรัพย

เปลี่ยนไป จนเปนเหตุใหไมสามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้

19.1. ผูเชาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองใหเจาของดวย

จํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช หรือ

19.2. ผูเชาทําสัญญาเชาชวงซึ่งไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจาก

อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวของกัน สัญญาเชาชวงดังกลาวผูเชาจะ

บันทึกเปนสัญญาเชาการเงินที่มีตอบุคคลที่สาม แมสัญญานั้นบุคคลที่สามอาจบันทึกเปน

สัญญาเชาดําเนินงานก็ตาม
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สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา

สัญญาเชาการเงิน

การรับรูเริ่มแรก

20. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบ
แสดงฐานะทางการเงินของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งพิจารณา ณ วัน
เริ่มตนของสัญญาเชา อัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม
สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยได ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของผูเชาเปน
อัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่รับรู

21. รายการและเหตุการณทางบัญชีตองบันทึกและนําเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความ

เปนจริงทางการเงินไมใชตามรูปแบบของกฎหมาย แมวารูปแบบของกฎหมายของขอตกลงใน

สัญญาเชาจะกําหนดใหผูเชาไมมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาตามกฎหมาย แตในความเปนจริงแลว

เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเปนจริงทางการเงินของสัญญาเชาการเงินคือ ผูเชาไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในการใชสินทรัพยที่เชาตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญ

ของสินทรัพยนั้นโดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ตองจายสําหรับสิทธิดังกลาวดวยจํานวน

ที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยรวมกับคาใชจายทางการเงินที่ เกี่ยวของ

22. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชาไมไดสะทอนถึงรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาดังกลาว

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจการจะต่ํากวาที่ควรเปน ซึ่งทําใหอัตราสวนทางการ

เงินบิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล จึงเปนการเหมาะสมที่ผูเชาจะรับรูรายการเกี่ยวกับ

สัญญาเชาการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินที่จะตองจายในอนาคตดวย

จํานวนเดียวกัน และตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาใหรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยที่เชา

23. เปนการไมสมควรที่ในงบการเงินจะแสดงสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินหักดวยหนี้สินตามสัญญา

เชาการเงิน หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู เชาตองแยกแสดงหนี้สินเปนหนี้สินหมุนเวียน

และไมหมุนเวียน ผูเชาตองแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาเปนหนี้สินหมุนเวียนและไมหมุนเวียน

ในลักษณะเดียวกัน

24. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและการทํา

สัญญาเชา ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเชาเพื่อใหไดสัญญาเชาการเงินตอง

รวมเปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก

25. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตองนํามาแยกเปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะนําไปลด
หนี้สินที่ยังไมไดชําระ คาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา
เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

26. ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใชการประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปนสวนคาใชจาย

ทางการเงินใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อความสะดวกในการคํานวณ

27. สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพและคาใชจายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่เชาตอง
สอดคลองกับวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพซึ่งกิจการเปนเจาของ และ
คาเสื่อมราคาที่ร ับรู ต องคํานวณตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน หากไมมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชาตองตัดคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใด
จะสั้นกวา

28. ผูเชาตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยที่เชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่

คาดวาจะใชสินทรัพยนั้น การปนสวนตองเปนไปตามเกณฑที่เปนระบบและสอดคลองกับนโยบาย

การคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ผูเชาเปนเจาของ หากมีความแนนอน

อยางสมเหตุสมผลที่สินทรัพยนั้นจะเปนของผูเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพย

จะใชงานไดจะเทากับอายุการใหประโยชนของสินทรัพย หากสินทรัพยนั้นจะไมตกเปนของผูเชา

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาตองคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญญา

เชาหรือภายในอายุการใหประโยชนของสินทรัพย แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

29. ในแตละงวดบัญชี ผลรวมของคาเสื่อมราคาสินทรัพยกับคาใชจายทางการเงินมักจะไมเทากับจํานวนเงิน

ที่ไดจายตามสัญญาเชาการเงิน ดังนั้น จึงไมเปนการสมควรที่ผูเชาจะรับรูจํานวนเงินที่ตองจายตาม

สัญญาเชาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น สินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของกันมักมีจํานวน

ไมเทากันภายหลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

30. ในการกําหนดวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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การเปดเผยขอมูล

31. นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้

31.1 มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท
31.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตอง

จายทั้งสิ้นกับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้น นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นและมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
31.2.1     ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
31.2.2     ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
31.2.3     ระยะเวลาที่เกินหาป

31.3 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
31.4 จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชาชวงที่บอกเลิกไมได

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
31.5 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงตามสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญของผูเชา ซึ่งรวมถึงรายการ

ตอไปนี้
31.5.1      เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
31.5.2      เงื่อนไขของการตออายุสัญญาเชาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและ

ขอกําหนดใหปรับราคาหรือปรับอัตรา
31.5.3      ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินปนผล การ

กอหนี้เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม

32. นอกจากนี้ ผูเชาที่มีสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เชน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน

อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย

ไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)
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สัญญาเชาดําเนินงาน

33. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตาม
วิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงประโยชนที่
ผูเชาไดรับในชวงเวลา2

34. จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน (ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ เชน คาประกันภัย

และคาบํารุงรักษา) ตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรง นอกจากวาจะมีเกณฑอื่น

ที่เปนระบบซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา แมวาการจายเงินจะไมเปนไป

ตามเกณฑนั้น

การเปดเผยขอมูล

35. นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้
35.1 จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิก

ไมไดสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
35.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
35.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
35.1.3 ระยะเวลาที่เกินหาป

35.2 จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

35.3 จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงที่รับรู
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คาเชาที่อาจเกิดขึ้น
และจํานวนเงินที่จะไดรับจากสัญญาใหเชาชวง

35.4 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงสําคัญ ที่ผูเชาตองปฏิบัติตามสัญญาเชา ซึ่งรวมถึง
รายการตอไปนี้
35.4.1 เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
35.4.2 เงื่อนไขของการตออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนด

ใหปรับราคาหรือปรับอัตรา
35.4.3 ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินปนผลการกอหนี้

เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม

                                                       
2 

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 
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สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา

สัญญาเชาการเงิน

การรับรูเริ่มแรก

36. ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ดวยจํานวนที่เทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา

37. ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือ

เกือบทั้งหมดใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชา คือ สินทรัพยที่จะทําใหผูใหเชา

ไดรับเงินตนพรอมกับรายไดทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและ

บริการที่ให

38. ผูใหเชามักมีตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย ตนทุน

ทางตรงสวนเพิ่มจากการตอรองและจัดทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวไมรวมถึงตนทุนทั่วไป เชน 

ตนทุนที่เกิดขึ้นกับฝายขายและการตลาด สําหรับสัญญาเชาการเงินนอกเหนือจากสัญญาเชาของ

ผูใหเชาที่เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยูในลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวนหักจากกําไรในชวงอายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ

สัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดยไดคํานึงถึงตนทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองรวมยอดดังกลาวแยกตางหาก ตนทุนทางตรงเริ่มแรก

ของผูใหเชา ที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย ไมรวมอยูในคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

และไมรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการรับรู

กําไรจากการขายในวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก

39. การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละ
งวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น

40. ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชาดวยเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุ

สมผลการปนสวนรายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแตละงวด

ของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนที่จายตามสัญญาเชา

ที่เกี่ยวของกับงวดบัญชี (ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ) ตองนํามาหักกับเงินลงทุนขั้นตนทั้งสิ้น

ในสัญญาเชาการเงินเพื่อลดเงินตนและรายไดทางการเงินรอการรับรู

41. ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันที่ใชในการคํานวณเงินลงทุน

ขั้นตนตามสัญญาเชาอยางสม่ําเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันมีจํานวน

ลดลง ผูใหเชาตองทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรูการลดลงของจํานวน

ที่ตั้งคางรับไวในกําไรหรือขาดทุนทันที



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/24

41ก สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย (หรือไดรวมอยูในกลุม

ของสินทรัพยที่ เลิกใชและจัดประเภทเปนรอการขาย) ตองบันทึกบัญชีตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว

เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อสินทรัพยนั้นเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี

ดังกลาว

42. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใช
อัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เมื่อมีการรับรูกําไรจากการขาย

43. ผูผลิตหรือผูแทนจําหนายมักใหทางเลือกแกลูกคาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชาการเงินของ

สินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปนี้

43.1 กําไรหรือขาดทุนที่เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ

สินทรัพยที่ใหเชาดวยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลด

การคาดวย และ

43.2 รายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชา

44. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึกรายไดจากการขาย

ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ผูเชาตองจายใหผูใหเชา

คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึกตนทุนขายดวย

ตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชาหรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพย

ที่ใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขาย

กับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขายซึ่งตองรับรูตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขาย

เสร็จเด็ดขาด

45. เพื่อเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา

ความเปนจริงมากซึ่งทําใหรายไดทั้งสิ้นที่รับรู ณ เวลาที่ขายมีจํานวนสูงเกินไป หากผูใหเชาเสนอ

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองเปนจํานวนที่คํานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยใน

ทองตลาด

46. ตนทุนที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงินของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย

ตองรับรูเปนคาใชจาย ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักเกี่ยวของกับกําไร

จากการขายของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
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การเปดเผยขอมูล

47. นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้
47.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน

ทั้งสิ้นตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชาและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตาม
สัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
47.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
47.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
47.1.3 ระยะเวลาที่เกินกวาหาป

47.2 รายไดทางการเงินรอการรับรู
47.3 มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา
47.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวา

จะเก็บไมได
47.5 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด
47.6 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา

48. การเปดเผยเงินลงทุนขั้นตนหักดวยรายไดทางการเงินรอการรับรูจากสัญญาเชาใหมที่เพิ่มขึ้น

ระหวางงวดบัญชีหลังจากหักดวยจํานวนเงินที่เกี่ยวของของสัญญาเชาที่ไดยกเลิกถือเปนเครื่องบงชี้

การเติบโตที่มักเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน

สัญญาเชาดําเนินงาน

49. ผูใหเชาตองแสดงสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ตามลักษณะของสินทรัพย

50. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชน
ที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา3

51. ผูใหเชาตองรับรูตนทุน (ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไดรับรายไดคาเชาเปน

คาใชจายสําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัย

และการบํารุงรักษา) ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาแมวาการรับเงินจะ

                                                       
3
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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ไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑที่เปนระบบอยางอื่นที่ดีกวาซึ่งแสดงถึงรูปแบบของ

การไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา

52. ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกของผูใหเชาที่เกิดขึ้นในการตอรองหรือการทําสัญญาเชาดําเนินงานจะรวม
เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชา
ตามเกณฑเชนเดียวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชา

53. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใหเชาตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับนโยบายการคิดคา
เสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพยที่คลายคลึงของผูใหเชา และคาเสื่อมราคาตองคํานวณตาม
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เมื่อมีการประกาศใช) และฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

54. ในการพิจารณาวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

55. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเมื่อไดมีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรูเปนกําไร

จากการขาย เนื่องจากการทําสัญญาเชนนั้นไมถือวาเปนการขาย

การเปดเผยขอมูล

56. นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชา
ตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้
56.1 จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิก

ไมไดโดยแสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
56.1.1 ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
56.1.2 ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
56.1.3 ระยะเวลาที่เกินหาป

56.2 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
56.3 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา

57. นอกจากนี้ ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนของสินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งผู ใหเชาบันทึกเปน

สินทรัพย เชน ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

(เมื่อมีการประกาศใช)
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การขายและเชากลับคืน

58. การขายและเชากลับคืนคือการที่ที่ผูขายขายสินทรัพยแลวและผูขายทําสัญญาเชาสินทรัพยนั้น

กลับคืนมา จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธกันเนื่องจากไดมี

การตอรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืนขึ้นอยูกับประเภทของ

สัญญาเชาที่เกี่ยวของ

59. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรในงบกําไรขาดทุนของผูขายที่เปนผูเชา
โดยทันที แตตองบันทึกรับรูเปนรายการรอตัดบัญชี และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา

60. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีที่ผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับ

ผูเชาโดยใชสินทรัพยเปนหลักประกัน ดวยเหตุนี้ จึงไมเหมาะสมที่จะถือวาสิ่งตอบแทนจากการขาย

ที่สูงกวามูลคาตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปนรายการรอการตัดบัญชีและ

ตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา

61. ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
61.1 หากราคาขายมีจํานวนเทียบเทากับมูลคายุติธรรมอยางเห็นไดชัด ผูขายตองรับรูผลกําไร

หรือผลขาดทุนจากการขายในงบกําไรขาดทุนทันที
61.2 หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุน

จากการขายในงบกําไรขาดทุนทันที เวนแตผูขายจะไดรับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
โดยการจายคาเชาในอนาคตที่ต่ํากวาราคาตลาด ในกรณีนี้ผูขายตองบันทึกผลขาดทุน
จากการขายเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามสัดสวนของจํานวนคาเชา
ที่จายในแตละงวดตามระยะเวลาที่ผูขายที่เปนผูเชาคาดวาจะใชประโยชนจาก
สินทรัพยที่เชา

61.3 หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคายุติธรรม
เปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใชประโยชน
สินทรัพยที่เชา

62. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และจํานวนที่ตองจายตามสัญญาเชา และราคา

ขายกําหนดขึ้นตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติที่กิจการสามารถรับรู

กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที

63. สําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพย กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปน
ผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที
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64. สําหรับสัญญาเชาการเงิน กิจการไมตองปรับปรุงผลตางดังกลาว เวนแตสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา

ซึ่งในกรณีดังกลาวกิจการตองปรับลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคา

ของสินทรัพย

65. ผูเชาและผูใหเชาตามสัญญาขายและเชากลับคืนตองเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับผูเชาและผูใหเชา

ตามสัญญาเชาตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปดเผยขอกําหนดที่มีสาระสําคัญ

ในสัญญาเชาที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไมธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเชากลับคืน

66. กิจการอาจตองเปดเผยรายการขายและเชากลับคืนแยกตางหากเนื่องจากเปนไปตามขอกําหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

67. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

68. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

วันถือปฏิบัติ

69. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือ

ปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอน

วันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
70. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2550) 
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แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชี แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ตัวอยางรายการขายและเชากลับคืนที่กอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
การขายและเชากลับคืนที่เปนสัญญาเชาดําเนินงานจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที

ซึ่งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะขึ้นอยูกับราคาขาย มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพย

ตารางตอไปนี้แสดงถึงวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีในสถานการณตางๆ

ราคาขายเทากับมูลคายุติธรรม

(ยอหนา 61)

(1)

มู ล ค า ต า ม บั ญ ชี

เทากับมูลคายุติธรรม

(2)

มูลคาตามบัญชีนอย

กวามูลคายุติธรรม

(3)

มูลคาตามบัญชีสูงกวา

มูลคายุติธรรม

(4)
  กําไร ไมมีกําไร รับรูกําไรทันที -
  ขาดทุน ไมมีขาดทุน - รับรูขาดทุนทันที

ราคาขายต่ํากวามูลคายุติธรรม

(ยอหนา 61)

  กําไร ไมมีกําไร รับรูกําไรทันที ไมมีกําไร (ดูหมายเหตุ 1) 
  ขาดทุน (ซึ่งไมไดรับการชดเชย

จากจํานวนเงินที่ตองจายใน

อนาคตตามสัญญาเชาที่ต่ํากวา

ราคาตลาด)

รับรูขาดทุนทันที รับรูขาดทุนทันที (ดูหมายเหตุ 1)

  ขาดทุน (ซึ่งไดรับการชดเชย

จากจํานวนเงินที่ตองจายใน

อนาคตตามสัญญาเชาที่ต่ํากวา

ราคาตลาด)

รายการรอตัดบัญชี

แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย

ขาดทุน 

รายการรอตัดบัญชี

แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย

ขาดทุน

(ดูหมายเหตุ 1)

ราคาขายสูงกวามูลคายุติธรรม

(ยอหนา 61)

     กําไร รายการรอตัดบัญชี

และตัดจําหนายกําไร

รายการรอตัดบัญชี

แ ล ะ ตั ด จํ า ห น า ย

กํ า ไ ร ส ว น เ กิ น      

(ดูหมายเหตุ 3)

รายการรอตัดบัญชีและ

ตัดจําหนายกําไร

(ดูหมายเหตุ 2)

     ขาดทุน ไมมีขาดทุน ไมมีขาดทุน (ดูหมายเหตุ 1)
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หมายเหตุ 1 สวนดังกลาวของตารางแสดงถึงสถานการณที่อยูภายใตขอกําหนดในยอหนาที่ 63 ซึ่ง 

กําหนดใหกิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรมใน

กรณีของการขายและเชากลับคืน

หมายเหตุ 2 ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมและราคาขายถือเปนผลกําไร ซึ่งมูลคาตามบัญชีไดถูกปรับลด

ใหเทากับมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 63

หมายเหตุ 3 กําไรสวนเกิน (สวนของราคาขายเกินกวามูลคายุติธรรม) จะถือเปนรายการรอตัดบัญชี

และตัดจําหนายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย  หากมูลคายุติธรรมมีสวนที่เกินกวา

มูลคาตามบัญชี จะรับรูสวนเกินนั้นทันที




