เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๐/๒๕๕๖
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๑ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรือ่ ง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิง่ จู งใจทีใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้ แก่ผ้ ูเช่า ได้ กาํ หนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 3 ถึง 6 นอกจากนี้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 ได้ แนบท้ายด้ วยตัวอย่าง
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรือ่ ง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิง่ จู งใจทีใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
อ้างอิง
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

ประเด็น
1.

ในการเจรจาต่อรองเพื่อทําสัญญาเช่าหรือต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ผู้ให้ เช่าอาจให้ ส่งิ จูงใจแก่ผ้ ูเช่า
เพื่อให้ ผ้ ูเช่าตกลงทําสัญญา ตัวอย่างของสิ่งจูงใจ เช่น เงินสดที่จ่ายให้ ผ้ ูเช่าในทันที หรือผู้ให้ เช่าจ่าย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของผู้เช่ าแทนผู้เช่า (เช่น ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่ ต้ นทุนที่เกี่ยวกับข้ อผูกมัดตาม
สัญญาเช่ าที่มีอยู่ก่อนของผู้เช่ า) หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ผู้ให้ เช่ าอาจให้ ผ้ ูเช่าใช้ สินทรัพย์โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าเช่า หรือจ่ายค่าเช่าด้ วยราคาที่ลดลงในช่วงแรกของการเช่า

2.

ประเด็นปัญหา คือ ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าจะรับรู้ส่งิ จูงใจสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานในงบการเงินอย่างไร

มติ
3.

ผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ าต้ องรับรู้ส่ิงจู งใจทั้งหมดในข้ อตกลงของสัญญาเช่ าดําเนินงานที่มีการต่ ออายุ หรือ
สัญญาเช่าดําเนินงานที่ทาํ ใหม่ เป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนสุทธิท่ตี กลงกันสําหรับการใช้ สนิ ทรัพย์ท่ี
เช่า โดยไม่คาํ นึงถึงลักษณะของสิ่งจูงใจ รูปแบบ หรือเวลาของการจ่ายเงิน

4.

ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุนทั้งหมดของสิ่งจูงใจ โดยนําไปหักจากรายได้ ค่าเช่าด้ วยวิธีเส้ นตรง ตลอดอายุ
ของสัญญาเช่ า เว้ นแต่ มีเกณฑ์อ่ ืนที่เป็ นระบบซึ่งสะท้ อนถึงรูปแบบของเวลาที่ได้ รับประโยชน์ของ
สินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าจะลดลง

5.

ผู้เช่าต้ องรับรู้ประโยชน์ท้งั หมดของสิ่งจูงใจ โดยนําไปลดค่าเช่ าด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญา
เช่า เว้ นแต่จะมีเกณฑ์อ่นื ที่เป็ นระบบ ซึ่งสะท้ อนถึงรูปแบบของเวลาของประโยชน์ท่ผี ้ ูเช่าได้ รับจากการ
ใช้ สนิ ทรัพย์ท่เี ช่า

6.

ต้ นทุนที่เกิดขึ้นของผู้เช่า รวมทั้งต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนแล้ ว (เช่น ต้ นทุนในการ
บอกเลิกสัญญา ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่ หรือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า) ผู้เช่าต้ องถือ
2

ปฏิบัติตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนเหล่านั้น ซึ่ง
รวมถึงต้ นทุนที่ผ้ ูเช่าได้ รับคืนตามข้ อตกลงของสิ่งจูงใจ

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถอื ปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาของการเช่าในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
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ตัวอย่าง
ตัวอย่างนี้ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
ตัวอย่างที่ 1
กิจการตกลงที่จะทําสัญญาเช่าใหม่กบั ผูใ้ ห้เช่ารายใหม่ ผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะจ่ ายต้นทุนในการย้าย
สถานที่ เพื่อเป็ นสิ่งจู งใจให้ผูเ้ ช่ าตกลงทําสัญญาเช่ าใหม่ ต้นทุนในการย้ายสถานที่มีจํานวน 1,000
สัญญาเช่าใหม่มีอายุ 10 ปี โดยค่าเช่ามีอตั ราคงทีป่ ี ละ 2,000
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี :
ผู้เช่ าต้ องรับรู้ต้นทุนในการย้ ายสถานที่จาํ นวน 1,000 เป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่ 1 สิ่งตอบแทนสุทธิท่ี
กิจการต้ องจ่ายมีจาํ นวน 19,000 (ค่าเช่าปี ละ 2,000 เป็ นเวลา 10 ปี หักด้ วยสิ่งจูงใจสําหรับการย้ ายสถานที่
ั ญาเช่า 10
1,000 ) ทั้งผู้เช่าและผู้ให้ เช่า จะรับรู้ส่งิ ตอบแทนสุทธิสาํ หรับค่าเช่าจํานวน 19,000 ตลอดอายุสญ
ปี โดยใช้ วิธีตัดจําหน่ายวิธีเดียว ตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 4 และ 5 ของการตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้
ตัวอย่างที่ 2
กิจการตกลงทําสัญญาเช่าใหม่กบั ผูใ้ ห้เช่ารายใหม่ ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้กิจการใช้สินทรัพย์โดยไม่ตอ้ ง
จ่ ายค่าเช่าสําหรับช่วง 3 ปี แรกเพือ่ จู งใจให้ผูเ้ ช่าตกลงทําสัญญาเช่าใหม่ สัญญาเช่าใหม่มีอายุ 20 ปี โดย
ค่าเช่ามีอตั ราคงทีป่ ี ละ 5,000 สําหรับปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 20
วิธปี ฏิบัติทางบัญชี :
สิ่งตอบแทนสุทธิจาํ นวน 85,000 ประกอบด้ วยค่าเช่าปี ละ 5,000 เป็ นเวลา 17 ปี ตามข้ อกําหนดใน
ั ญาเช่า 20 ปี โดยใช้
สัญญาเช่า ซึ่งทั้งผู้เช่าและผู้ให้ เช่าจะรับรู้ส่งิ ตอบแทนสุทธิจาํ นวน 85,000 ตลอดอายุสญ
วิธตี ัดจําหน่ายวิธเี ดียวตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 4 และ 5 ของการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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