
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า



PwC

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16

- เพื่อเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภาพความเส่ียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ข้ึน

- เพื่อเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นเกณฑแ์ก่ผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าท่ีมีต่อ

• ฐานะการเงิน

• ผลการด าเนินงานทางการเงิน และ

• กระแสเงินสดของกิจการ



PwC

ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า(ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 เร ือ่งสญัญาเชา่ (มผีล

บงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 

มกราคม พ.ศ. 2563)

สญัญาเชา่การเงนิ สญัญาเชา่ด าเนนิงาน ส าหรบัทกุสญัญาเชา่

สนิทรัพย์ สนิทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ - สนิทรัพยต์ามสัญญาเชา่

หนี้สนิ หนี้สนิตามสัญญาเชา่การเงนิ - หนี้สนิตามสัญญาเชา่

สทิธหิรอืภาระผกูพันทีอ่ยูน่อกงบการเงนิ  (off 

balance sheet rights/obligation)

- สทิธใินการใชส้นิทรัพย์

และหนี้สนิเกีย่วกับสัญญา

เชา่

-

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เร ือ่งสญัญาเชา่

ดา้นผูเ้ชา่

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของผูเ้ช่า



PwC

ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า

.

ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีสิ้น
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา

ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันซ่ึงมรีะยะเวลา
ของสัญญาไม่เกิน 12 เดือนหรือสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่

สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงิน

ของผู้เช่า

แสดงแยกต่างหากจากสินทรัพยอ่ื์น 
หรืออาจรวมสิทธิการใชสิ้นทรัพยใ์นรายการ
รายบรรทดัเดียวกบัสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีจะถูก
น าเสนอถา้กิจการเป็นเจา้ของสินทรัพย์

นั้นเอง
ค่าเส่ือมราคาปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่าหรือตาม
เกณฑอ่ื์นท่ีเป็นระบบหากเกณฑด์งักล่าวสะทอ้นถึงรูปแบบท่ีผูเ้ช่าไดรั้บ

ประโยชน์ไดดี้กวา่) 
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ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า(ต่อ)

IAS 17 
(สัญญาเช่าด าเนินงาน)

IFRS 16 (รวม)

IFRS 16 (ค่าเส่ือม
ราคา)

IFRS 16 (ดอกเบีย้จ่าย)

ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกสัญญายกเว้น
สัญญาเช่าระยะส้ันซ่ึงมรีะยะเวลาของสัญญาไม่
เกิน 12 เดือนหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมี
มลูค่าต า่

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของผูเ้ช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 เร ือ่งสญัญาเชา่ (มผีล

บงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 

มกราคม พ.ศ. 2563)

สญัญาเชา่การเงนิ สญัญาเชา่ด าเนนิงาน ส าหรบัทกุสญัญาเชา่

รายได ้ - - -

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  (ไม่รวมคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตัดจ าหน่าย)

- คา่เชา่ -

EBITDA - -

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย คา่เสือ่มราคา - คา่เสือ่มราคา

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจา่ยภาษีเงนิได ้ - -

ตน้ทนุทางการเงนิ ดอกเบีย้จา่ยตามสัญญาเชา่การเงนิ - ดอกเบีย้จา่ยตามสัญญาเชา่

ก าไรก่อนคา่ใชจา่ยภาษีเงนิได ้ - -

ก าไรสทุธิ - - -

ดา้นผูเ้ชา่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เร ือ่งสญัญาเชา่



PwC

ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า(ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 เร ือ่งสญัญาเชา่ (มผีล

บงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่

เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 

2563)

สญัญาเชา่การเงนิ สญัญาเชา่ด าเนนิงาน ส าหรบัทกุสญัญาเชา่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน - คา่เชา่ (ส าหรับสว่นของดอกเบีย้ของหนี้สนิตาม

สัญญาเชา่ใหป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนด

ส าหรับดอกเบีย้จา่ยในมาตรฐานการ

บัญชฉีบับที ่7 เรือ่งงบกระแสเงนิสด)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ - - -

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ เงนิตน้และดอกเบีย้ตามสัญญาเชา่ - สว่นของเงนิตน้ของหนี้สนิตามสัญญาเชา่

 (ส าหรับสว่นของดอกเบีย้ของหนี้สนิ

ตามสัญญาเชา่ใหป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนด

ส าหรับดอกเบีย้จา่ยในมาตรฐานการ

บัญชฉีบับที ่7 เรือ่งงบกระแสเงนิสด)

ดา้นผูเ้ชา่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เร ือ่งสญัญาเชา่

ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดของผูเ้ช่า



PwC

ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า(ต่อ)

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคัญ

สัญญาเช่าการเงิน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
การเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าด าเนินงาน

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า

งบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า

สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ หน้ีสินตามสญัญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่า



PwC

ภาพรวมและผลกระทบทีส่ าคญัจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่า (ต่อ)

.
ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา

ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันซ่ึงมรีะยะเวลาของ
สัญญาไม่เกิน 12 เดือนหรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่

ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ

ยกระดับเกีย่วกบัข้อก าหนดในการเปิดเผย
ข้อมลู (Enhanced disclosure requirement)

มผีลบงัคับใช้ 1 มกราคม 2563

การบญัชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคัญ

อนุญาตให้กิจการน ามาใช้ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคับใช้ 
หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ี
ท ากบัลกูค้าในหรือก่อนวนัท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบันีม้าใช้คร้ังแรก

สรุปแนวทางเกีย่วกบัค านิยามของสัญญาเช่า



PwC

ค านิยามของสัญญาเช่า

มีสินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่?
1

ลูกคา้มีสิทธิไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใชสิ้นทรัพยต์ลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพยห์รือไม่?

ใครเป็นผูมี้สิทธิในการสั่งการวา่สินทรัพยจ์ะถูกใชอ้ยา่งไรและถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดตลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย?์

2

3

ใช่

ใช่

มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าสินทรัพย์จะถูกใช้
อย่างไรและถูกใช้เพือ่วัตถุประสงค์ใด

ลูกคา้:

1) มีสิทธิในการด าเนินการสินทรัพย์ (operates the 
asset) หรือ

2) เป็นผูอ้อกแบบสินทรัพย ์(has designed the asset)

3A

ผู้จัดหาสินทรัพย์

ไม่ใช่

ไม่ใช่

สัญญาไม่ประกอบดว้ยสัญญาเช่าสัญญาประกอบดว้ยสัญญาเช่า

ใช่ ไม่ใช่

ลูกค้า



PwC

ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

.
มีสินทรัพยท่ี์ระบุไดห้รือไม่?

สินทรัพยท่ี์ระบุไดอ้าจจะถูกระบุอยา่งชดัเจนในสัญญา (เช่น ระบุหมายเลขประจ าเคร่ือง (serial number)) หรืออาจถูก
ระบุโดยนยั (เช่น โดยการระบุช่วงเวลาซ่ึงสินทรัพยน์ั้นๆ จะพร้อมใชส้ าหรับลูกคา้)

XY - 35255

1
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ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

.
มีสินทรัพยท่ี์ระบุไดห้รือไม่?

สินทรัพยจ์ะไม่สามารถระบุไดห้ากผูจ้ดัหาสินทรัพยมี์สิทธิในการทดแทนสินทรัพยท่ี์ส าคญั (substantive 
substitution rights) และเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี

 ผู้จัดหาสินทรัพย์มคีวามสามารถในทางปฏิบติั (คือ มีสิทธิในการทดแทนสินทรัพยแ์ละผูจ้ดัหาสินทรัพยมี์
สินทรัพยท์างเลือกพร้อมหรือสามารถจดัหาไดใ้นเวลาท่ีสมเหตุสมผล)

 ผู้จัดหาสินทรัพย์สามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สิทธิในการทดแทนสินทรัพย์

1



PwC

ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

มีสินทรัพยท่ี์ระบุไดห้รือไม่?

ลูกคา้มีสิทธิไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใชสิ้นทรัพยต์ลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย์
หรือไม่?

สัญญาไม่ประกอบดว้ยสัญญาเช่า

ใช่

ไม่ใช่

ประโยชน์เศรษฐกิจจากการใชง้านทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น โดยการใช ้การครอบครอง หรือการ
ใหเ้ช่าช่วงสินทรัพย์

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยร์วมถึงผลไดห้ลกัและผลพลอยได้

1

2
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ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

มีสินทรัพยท่ี์ระบุไดห้รือไม่?

ลูกคา้มีสิทธิไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใชสิ้นทรัพยต์ลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย์
หรือไม่?

สัญญาไม่ประกอบดว้ยสัญญาเช่า

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใครเป็นผูมี้สิทธิในการสั่งการวา่สินทรัพยจ์ะถูกใชอ้ยา่งไรและถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดตลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย?์

1

2

3



PwC

ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

.
ใครเป็นผูมี้สิทธิในการสั่งการวา่สินทรัพยจ์ะถูกใชอ้ยา่งไรและถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดตลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย?์

สิทธิในการสัง่การวา่สินทรัพยจ์ะถูกใชอ้ยา่งไรและถูกใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ์ะไรตลอดระยะเวลาการใช้

สิทธิในการป้องกนั (Protective rights) ของผูจ้ดัหาสินทรัพยไ์ม่ไดเ้ป็นการกีดกนัลูกคา้จากการมีสิทธิในการ
สัง่การการใชสิ้นทรัพย์

3



PwC

ค านิยามของสัญญาเช่า (ต่อ)

.
ใครเป็นผูมี้สิทธิในการสั่งการวา่สินทรัพยจ์ะถูกใชอ้ยา่งไรและถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ดตลอดระยะเวลาการใชสิ้นทรัพย?์

ผู้จัดหาสินทรัพย์

สัญญาประกอบดว้ยสัญญาเช่า สัญญาไม่ไดป้ระกอบดว้ยสัญญาเช่า

ลกูค้า

ใช่ ไม่ใช่ลูกคา้:

1) มีสิทธิในการด าเนินการสินทรัพย์
(operates the asset) หรือ

2) เป็นผูอ้อกแบบสินทรัพย ์(has
designed the asset)

มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าสินทรัพย์จะถูกใช้
อย่างไรและถูกใช้เพือ่วัตถุประสงค์ใด

3

3A
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ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการและวัดมูลค่า

สัญญาเช่าระยะส้ัน

• ระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน 

• ทางเลือกนโยบายบญัชี (พิจารณาตามประเภทของสินทรัพยอ์า้งอิง)

• ท าการประเมินใหม่ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงในระยะเวลาของสัญญาเช่า

• ยกเวน้ส าหรับผูเ้ช่าทั้งนั้น

สินทรัพย์ทีม่มูีลค่าต ่า

• สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่าเม่ือสินทรัพยน์ั้นเป็นสินทรัพยใ์หม่

• ทางเลือกนโยบายบญัชี (พิจารณาเป็นรายสัญญา)

• ยกเวน้ส าหรับผูเ้ช่าเท่านั้น
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.

วิธีกลุ่มสัญญาเช่า (Portfolio approach)

สัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั

ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั

และ

วธีิกลุ่มสัญญาเช่าอนุญาตใหใ้ชส้ าหรับผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า
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การบญัชีส าหรับผู้เช่า

. สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

ต้นทุนในการบูรณะสถานที่

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก

จ านวนเงินทีจ่่ายตามสัญญาเช่า

อัตราคดิลด

จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงจ่ายก่อน
หรือใน วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

ประมาณการหน้ีสิน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
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จ านวนเงินทีต้่องจ่ายในระหว่างระยะเวลาการเช่า (lease payments during the lease term)

ค่าเช่าคงที่

ค่าเช่าผันแปร

มูลค่าคงเหลอืทีไ่ด้รับการประกนั

+

+
 จ านวนเงินท่ีคาดว่าผู้ เช่าจะต้องจ่าย

ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลอืกซ้ือสินทรัพย์ ผูเ้ช่ามีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะใชสิ้ทธิถ้า

+

ค่าปรับทีจ่่ายเพือ่การยกเลกิสัญญาเช่า

+
ผูเ้ช่ามีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะใชสิ้ทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าถ้า

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน slide ถดัไป
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การบญัชีส าหรับผู้เช่า 

.

ค่าเช่าผนัแปร (Variable lease payments) การจ่ายช าระท่ีโดยเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงท่ี (In-
substance fixed payments)

อตัรา/ดชันี

ข้ึนอยูก่บั ….

ปัจจยัผนัแปรอ่ืนๆ

ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

ยกตัวอย่างเช่น เงินเฟ้อ/
อัตราดอกเบีย้ หรือ
อัตราค่าเช่าในตลาด

เช่น ค่าเช่าซ่ึงขึน้อยู่กับปริมาณการใช้สินทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีการให้เช่าเคร่ืองบิน ปัจจัยผนัแปรอ่ืนๆ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อค่าเช่า ยกตัวอย่างเช่น จ านวน

ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน

ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเงินท่ีจะจ่ายกต่็อเม่ือ

สินทรัพย์ได้ถกูพิสูจน์ว่าสามารถใช้ในการ

ด าเนินงานได้จริง
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การบญัชีส าหรับผู้เช่า 

การเปลีย่นแปลงของอัตรา/ดัชนีซ่ึงใช้ในการค านวณค่าเช่าผันแปร (variable lease payment)

• กิจการเขา้ท าสัญญาเช่าซ่ึงมีระยะเวลาสัญญา 10 ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตอ้งสัญญาเช่า 50,000 บาทต่อปี ก าหนดช าระทุกตน้ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเพิ่มข้ึนทุกๆ 2 ปีเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index, CPI) ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล CPI เท่ากบั 125

วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมผีล ต้นปีท่ี 2

CPI = 130 

ต้นปีท่ี 3

CPI = 135 

หน้ีสินตามสัญญาสะทอ้นการจ่ายช าระค่าเช่า 
9 งวด งวดละ 50,000 บาท
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การบญัชีส าหรับผู้เช่า 

การเปลีย่นแปลงของอัตรา/ดัชนีซ่ึงใช้ในการค านวณค่าเช่าผันแปร (variable lease payment)

• กิจการเขา้ท าสัญญาเช่าซ่ึงมีระยะเวลาสัญญา 10 ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตอ้งสัญญาเช่า 50,000 บาทต่อปี ก าหนดช าระทุกตน้ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเพิ่มข้ึนทุกๆ 2 ปีเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index, CPI) ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล CPI เท่ากบั 125

วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมผีล ต้นปีท่ี 2

CPI = 130 

ต้นปีท่ี 3

CPI = 135 
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ไม่ตอ้งท าการประเมินใหม่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ 
CPI ไม่กระทบการจ่ายช าระ
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การบญัชีส าหรับผู้เช่า 

การเปลีย่นแปลงของอัตรา/ดัชนีซ่ึงใช้ในการค านวณค่าเช่าผันแปร (variable lease payment)

• กิจการเขา้ท าสัญญาเช่าซ่ึงมีระยะเวลาสัญญา 10 ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตอ้งสัญญาเช่า 50,000 บาทต่อปี ก าหนดช าระทุกตน้ปี

• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเพิ่มข้ึนทุกๆ 2 ปีเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index, CPI) ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล CPI เท่ากบั 125

วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมผีล ต้นปีท่ี 2

CPI = 130 

ต้นปีท่ี 3

CPI = 135 
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จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเพิ่มข้ึนเป็น 54,000
บาท

(50,000 บาท × 135 / 125) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะทอ้นการจ่าย
ช าระค่าเช่า 8 งวด งวดละ 54,000 บาท

มกีารเปลีย่นแปลงของกระแส
เงินสด = ประเมนิใหม่!
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สิทธิเลือก (option) มีผลกระทบต่อจ านวนเงินทีต้่องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าอย่างไร

.

ค่าปรับในการยกเลิกสัญญา

สิทธิเลือกขยายสัญญา/สิทธิเลือกยกเลิกสัญญา/สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย ์กระทบต่อระยะเวลา
ของสัญญาเช่า (lease term)

“มีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะใช้สิทธิ”

อัตราในตลาด 
(market rate)

เง่ือนไขตามสัญญา

ความส าคัญของสินทรัพย์อ้างอิง

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
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กลุ่มอุตสาหกรรมทีอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเร่ือง สัญญาเช่า

 กลุ่มธุรกิจขนส่งและสายการบิน

 กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก

 กลุ่มธุรกิจส่ือสาร

 กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล

 กลุ่มธุรกิจคลงัสินคา้

 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหลก็
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วันถอืปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง (Transition)

ค านิยามของสัญญาเช่า

 กิจการสามารถเลือกปฏิบติัแนวทางเก่ียวกบัการระบุสัญญาเช่าตาม IFRS16 กบัสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญา (หรือมีการเปล่ียนแปลงสัญญา) ในหรือ
หลงัวนัท่ีน ามาตรฐานมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก โดยไม่ตอ้งท าการประเมินสัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมใหม่วา่สัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าตาม IFRS16 หรือไม่

 หากกิจการเลือกปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนขา้งตน้ กิจการตอ้งน ามาใชป้ฏิบติักบัทุกสัญญาของกิจการ

วันทีม่ีผลบังคบัใช้

 คาดวา่จะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 วนัท่ีน ามาใชป้ฏิบติัคร้ังแรก (date of initial application) คือวนัท่ีเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลารายงานประจ าปีซ่ึงมีการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก

 กิจการอาจน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ณ หรือก่อนวนัท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรก
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วันถอืปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง (Transition)

ผู้เช่า

Retrospectively ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผดิพลาด

Simplified approach

or

Simplified approach 

ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาใชค้ร้ังแรกโดยการ
ปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวด (หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ตามความเหมาะสม) ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก

ไม่ตอ้งปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบ

Which 
method is 

better?

- KPIs
- Stakeholder 

expectations?
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วันถอืปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง (Transition)

.

Simplified approach – สัญญาเช่าทีเ่คยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน

• หน้ีสินตามสัญญาเช่า = 
• จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู,่ 
• คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก

• สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ =
• มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี

ผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก, หรือ
• จ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า

• ไม่จ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงรายการใดๆ ส าหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีระยะเวลาของสัญญาท่ี
เหลืออยู ่ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกนอ้ยกวา่ 12 เดือนหรือเขา้เง่ือนไขยกเวน้ส าหรับสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า
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วันถอืปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง (Transition)

.

สัญญาเช่าทีเ่ดิมจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน

• หน้ีสินตามสัญญาเช่า = มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าล่าสุดก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก

• สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ = มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าล่าสุดก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก

ผูใ้หเ้ช่าโดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงรายการใดๆ 
ส าหรับการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information 
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