เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๐/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)
เรื่อง สัญญาเช่า
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 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๘ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง สัญญาเช่า
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๑๗ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๐) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
สัญญาเช่า

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่
สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (IAS 17: Leases (Bound volume 2017 Consolidated without early
application))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุงจากฉบั บ ปี 2559 โดยตัด บทน าทั้งหมดออก และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า

1
2
4
7
20

สัญญาเช่าการเงิน

20

สัญญาเช่าดาเนินงาน

33

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า

36

สัญญาเช่าการเงิน

36

สัญญาเช่าดาเนินงาน

49

การขายและเช่ากลับคืน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

58
67
69
70
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญ ญาเช่า ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 70
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามส าคั ญ เท่ า กัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ควรอ่ า นโดยค านึ งถึ งข้ อ ก าหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อผิ ด พลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง สัญญาเช่า
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชีฉบับนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อกาหนดนโยบายการบัญ ชีและการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ที่เหมาะสมทั้งทางด้ านผู้ เช่ าและผู้ ให้ เช่ า เพื่ อนาไปปฏิบัติกับสัญญาเช่ าการเงินและสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเว้นรายการ
ต่อไปนี้
2.1) สัญ ญาเช่ าเพื่อ การส ารวจหรื อ การใช้ท รัพ ยากรแร่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกัน และ
2.2) ข้อตกลงในการให้ใช้สิ ทธิ ของรายการประเภทฟิ ล์มภาพยนตร์ การบันทึ กวี ดี ท ัศน์
ละคร บทประพันธ์ สิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้กบั การวัดมูลค่าของรายการต่อไปนี้
1)
อสังหาริมทรัพย์ที่ผูเ้ ช่ าถือครองอยู่ และบันทึ กเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
(ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
2)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผูใ้ ห้เช่ าบันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงาน (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น (เมื่อ มี
การประกาศใช้))
3)
สินทรัพย์ชีวภาพที่ผูเ้ ช่ าถือครองภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิน (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้)) หรือ
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4)
3

สินทรัพย์ชีวภาพที่ผูใ้ ห้เช่าบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง เกษตรกรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ ข้ อ ตกลงที่ มี ก ารโอนสิท ธิก ารใช้ สิน ทรั พ ย์ แม้ ว่ า
ผู้ให้ เช่ายังคงให้ บริการส่วนใหญ่ในการดาเนินงานหรือซ่อมบารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่นามาถือปฏิบัติกับข้ อตกลงในการให้ บริการที่ไม่ได้ โอนสิทธิการใช้
สินทรัพย์จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

คานิยาม
4

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเช่า

หมายถึง

สัญญาหรือข้อตกลงที่ผูใ้ ห้เช่าให้สิทธิแก่ผูเ้ ช่าในการใช้
สินทรัพย์สาหรับช่ วงเวลาที่ตกลงกันเพือ่ แลกเปลีย่ นกับ
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รบั ชาระในงวดเดียวหรือหลายงวด

สัญญาเช่าการเงิน

หมายถึง

สัญญาเช่ าที่ทาให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึง ได้รบั จาก
สินทรัพย์ให้แก่ผูเ้ ช่ า ไม่ ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิ ท ธิ์
จะเกิดขึ้ นหรือไม่

สัญญาเช่า
ดาเนินงาน

หมายถึง

สัญญาเช่าทีม่ ิใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทีบ่ อกเลิก หมายถึง
ไม่ได้

สัญญาเช่าที่จะบอกเลิกได้ก็ต่อเมือ่ เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) เมือ่ เกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้ น
น้อยมาก
2) เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
3) เมือ่ ผูเ้ ช่าทาสัญญาเช่าใหม่กบั ผูใ้ ห้เช่ารายเดิม
เพือ่ เช่ าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่า
ของเดิม หรือ
4) เมื่อผูเ้ ช่ าจ่ ายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่ าเป็ นที่เชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าสัญญาเช่าจะดาเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
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วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่า

หมายถึง

วัน ที่ ท าสัญ ญาเช่ า หรื อ วัน ที่ คู่ ส ัญ ญาได้ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลผู ก พัน ตามเงื่อ นไขหลัก ของสัญ ญาเช่ า แล้ว แต่
วันใดจะเกิดขึ้ นก่อน ซึ่ง ณ วันนี้
1) สัญ ญาเช่ า จะถู ก จั ด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน และ
2) ในกรณี ของสัญญาเช่ าการเงิน กิจการกาหนด
จานวนเงินทีจ่ ะรับรู ้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล

วันทีส่ ัญญาเช่าเริ่ม
มีผล

หมายถึง

วันที่ผู เ้ ช่ าสามารถใช้สิ ทธิ ตามสัญญาเช่ าในสิ นทรัพย์
ที่ เช่ า ซึ่ งคื อ วัน รับ รู ้รายการเริ่ ม แรกตามสัญ ญาเช่ า
(กล่าวคือ การรับรูส้ ินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้หรือค่าใช้จ่าย
อันเป็ นผลมาจากสัญญาเช่า)

อายุสัญญาเช่า

หมายถึง

ระยะเวลาเช่ า สิ น ทรัพ ย์ที่ ผู เ้ ช่ า ท าสัญ ญาที่ บ อกเลิ ก
ไม่ได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาที่ผูเ้ ช่ ามีสิทธิที่จะเลือก
ต่ อ อายุ ส ัญ ญาเช่ า สิ นทรัพ ย์น้ นั ออกไปอี ก ไม่ ว่ าจะมี
การจ่ ายเงิ น เพิ่ ม อี ก หรื อ ไม่ หาก ณ วัน เริ่ ม ต้น ของ
สัญญาเช่าสามารถเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผูเ้ ช่าจะ
เลือกใช้สิทธิเพือ่ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

จ านวนเงิ น ขั้ น ต ่ า ที่ หมายถึง
ต้องจ่าย

จานวนเงินที่ผูเ้ ช่ าต้อ งจ่ ายตลอดอายุส ญ
ั ญาเช่ า โดย
ไม่ รวมค่ าเช่ าที่อาจเกิดขึ้ น ต้นทุ นการให้บ ริการ และ
ภาษีที่ผูใ้ ห้เช่ าจ่ ายและจ่ ายคื นให้กบั ผูใ้ ห้เช่ า แต่ รวม
รายการต่อไปนี้
1) ทางด้า นผู เ้ ช่ า – จานวนเงิน ใดๆ ที่ผู เ้ ช่ าหรือ
บุ ค คลที่เกีย่ วข้องกับผูเ้ ช่าประกันว่าต้องจ่ ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่าตามทีป่ ระกัน หรือ
2) ทางด้า นผู ้ใ ห้ เ ช่ า – มู ลค่ าคงเหลื อ ที่ ไ ด้ร ับ
ประกันจาก
2.1) ผูเ้ ช่า
2.2) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ช่า หรือ
2.3) บุ คคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้เช่ าและ
มีฐานะการเงินที่สามารถให้การประกันแก่
ผูใ้ ห้เช่าได้
5
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อย่ างไรก็ ตาม ณ วันเริ่ ม ต้นของสัญ ญาเช่ า ถ้าผู เ้ ช่ า
มีสิทธิที่จะเลือกซื้ อสินทรัพย์ดว้ ยราคาที่คาดว่าจะตา่ กว่า
มู ลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ ณ วันที่สามารถใช้
สิทธิเลือกดังกล่าวและเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ผูเ้ ช่า
จะใช้สิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ าย
ประกอบด้วยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายตลอดอายุของ
สั ญ ญาเช่ าจนถึ งวั นที่ ค าดว่ าจะใช้ สิ ท ธิ เลื อกซื้ อและ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายเมื่อใช้สิทธิ เลือกซื้ อสินทรัพย์ที่เช่ า
ด้วย
มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

จานวนเงินที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
หรือจ่ ายชาระหนี้ กันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย น และสามารถต่ อ รอง
ราคากัน ได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระในลัก ษณะของผู ้ที่ ไ ม่ มี
ความเกีย่ วข้องกัน

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง
เชิงเศรษฐกิจ

ข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ ค าดว่ า สิ น ทรัพ ย์จ ะให้ป ระโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จ กับ ผู ใ้ ช้ร ายเดี ย วหรื อ หลายราย
หรือ
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่นที่
คล้ายคลึงกันซึ่งผูใ้ ช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่า
จะได้รบั จากการใช้สินทรัพย์

อายุการใช้ประโยชน์ หมายถึง

ระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่า
เริ่มมี ผล ซึ่ งกิ จการคาดว่ าจะได้ร ับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จากสินทรัพย์ โดยไม่คานึงถึงอายุสญ
ั ญาเช่า
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มูลค่าคงเหลือที่
ได้รับการประกัน

หมายถึง

1) ทางด้านผูเ้ ช่ า – ส่วนของมู ลค่าคงเหลือที่ผูเ้ ช่ า
หรื อ บุ ค คลที่เกี่ยวข้อ งกับ ผู เ้ ช่ ารับ ประกัน ที่จ ะ
จ่ ายให้ แ ก่ ผู ้ใ ห้ เ ช่ า (จ านวนที่ ร ับ ประกัน คื อ
จ านวนเงิ นสู งสุ ดที่ จะต้ องจ่ ายไม่ ว่ าในกรณี ใด
ก็ตาม) และ
2) ทางด้านผู ้ให้ เช่ า – ส่ วนของมู ล ค่ าคงเหลื อ ที่
ผู เ้ ช่ าหรื อบุ คคลที่ สามรับประกันที่ จะจ่ ายให้แก่
ผู ้ ใ ห้ เช่ า บุ คคลที่ ส ามที่ ร ั บ ประกั น นี้ ต้ อ งไม่
เกี่ ยวข้องกับผู ใ้ ห้เช่ าและบุ คคลดังกล่ าวต้องมี
ความสามารถทางการเงิ น ที่ จะรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ภาระผูกพันทีร่ บั ประกันไว้

มูลค่าคงเหลือที่
ไม่ได้รับการประกัน

หมายถึง

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่า ซึ่งผูใ้ ห้เช่า
อาจไม่ ไ ด้ร ับ คื น หรื อ ส่ ว นของมู ลค่ า คงเหลื อ ของ
สิ น ทรัพ ย์ที่ ให้เช่ า ซึ่ งได้ร ับ การประกัน จากบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้เช่าเท่านั้น

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง

ต้นทุ นส่ วนเพิ่มที่เกิดขึ้ นโดยตรงจากการต่ อ รองและ
การทาสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงต้นทุนใน
ส่วนของผูใ้ ห้เช่าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจาหน่าย

เงินลงทุนขั้นต้นตาม หมายถึง
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่ า
ตามสัญ ญาเช่ าการเงิน กับ มู ล ค่ าคงเหลื อ ที่ ไ ม่ ได้ร ับ
การประกันให้กบั ผูใ้ ห้เช่า

เงินลงทุนสุทธิใน
สัญญาเช่า

หมายถึง

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย
ตามนัยของสัญญาเช่า

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู้

หมายถึง

ผลต่ า งระหว่ า งเงิ น ลงทุ น ขั้น ต้น ตามสัญ ญาเช่ า กับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
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อัตราดอกเบี้ ยตาม
นัยของสัญญาเช่า

หมายถึง

อัตราคิดลด ณ วันเริม่ ต้นสัญญาเช่าทีท่ าให้ผลรวมของ
มูลค่าปัจจุบนั ของ
1) จานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย และ
2) มู ลค่ าคงเหลือ ที่ไม่ ได้รบั การประกัน มี จานวน
เท่ากับผลรวมของ
2.1) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่า และ
2.2) ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกของผูใ้ ห้เช่า

อัตราดอกเบี้ ยเงิน
กูย้ มื ส่วนเพิ่มของ
ผูเ้ ช่า

หมายถึง

อัต ราดอกเบี้ ยที่ ผู ้เ ช่ า จะต้อ งจ่ า ยตามสัญ ญาเช่ า ที่
คล้ายคลึงกัน หรือ ถ้าไม่ ส ามารถกาหนดอัตรานั้นได้
ให้ใ ช้อ ัต ราดอกเบี้ ยที่ผูเ้ ช่ าจะต้อ งจ่ าย ณ วัน เริ่ม ต้น
ของสัญ ญาเช่ า ในการกู ้ยื ม เงิ น ที่ มี ร ะยะเวลาและ
การค้ าประกัน คล้า ยคลึ ง กับ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาเช่ า
เพือ่ ซื้ อสินทรัพย์น้นั

ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น

หมายถึง

ส่วนของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้อย่างคงที่แต่กาหนดให้ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยอื่นใน
อนาคตซึ่ งเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะเวลาที่ ผ่ านไป (เช่ น อัตราร้อยละของยอดขาย
ในอนาคต ปริ ม าณการใช้ใ นอนาคต ดัช นี ร าคาใน
อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ ยตลาดในอนาคต)

ในช่ วงระยะเวลานั บ จากวั น เริ่ ม ต้ น ท าสั ญ ญาเช่ า ถึ งวั น ที่สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล สัญ ญาเช่ า หรื อ
ข้ อผูกพั นตามสัญญาเช่าอาจมีข้อกาหนดให้ มีการปรั บปรุงจานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าได้
เช่ น ในกรณี ของการเปลี่ ยนแปลงต้ นทุ นการก่ อสร้ างหรื อต้ นทุ นการได้ มาของสิ นทรั พย์ ท่ี เช่ า
การปรั บ ราคาตามระดั บ ดั ชนี ราคาที่ เปลี่ ยนไป หรื อต้ นทุ นทางการเงิ นของผู้ ให้ เช่ าที่ เปลี่ ยนไป
ในกรณี เช่ นนี้ มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดให้ จ านวนเงิ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น ถื อ ว่ า
เกิดขึ้น ณ วันเริ่มต้ นทาสัญญาเช่า
สัญญาเช่าตามคานิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ผี ้ ูเช่ามีสิทธิท่จี ะได้ รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์
ที่เช่าเมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวในบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าซื้อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ คานิยามว่า “มูลค่ายุติธรรม”
แตกต่ า งจากค านิ ย ามของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้นในการนามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า โดยไม่ใช้ มาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )

การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
7

8

9

10

1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิ จารณาถึงขอบเขตของ
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ ผ้ ู เป็ นเจ้ าของพึ งได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เช่ าว่ าตกอยู่ กั บ ผู้ เช่ า
หรื อผู้ให้ เช่ าความเสี่ยงดังกล่ าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกาลั งการผลิตที่ไม่ ได้ ใช้
หรื อจากวิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการดาเนินงานจะมี
กาไรตลอดอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ ว่าจะมีผลกาไร
จากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้ รับ
กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสิ นทรัพย์ไปให้แก่ ผูเ้ ช่ า
และต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยง
หรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทีผ่ เู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่า
เนื่องจากรายการบัญ ชีระหว่างผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ าเป็ นไปตามข้ อตกลงร่ วมในสัญ ญาเช่ า จึงเป็ น
การเหมาะสมที่จะยึดถือคานิ ยามอย่างเดียวกันมาใช้ อย่างสม่าเสมอ แต่ในบางครั้งการนาคานิยาม
ต่ างๆ มาใช้ กับ สถานการณ์ ของคู่ สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายที่แตกต่ างกัน อาจทาให้ ผ้ ู เช่ าและผู้ ให้ เช่ า
จัดประเภทสัญญาเช่ าแตกต่างกันแม้ ว่าจะเป็ นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีผ้ ู ให้ เช่ าได้ รับ
ประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือที่ได้ รับการประกันจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่า
ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน กิจการต้ องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา 1 ตามปกติกิจการต้ องจัดประเภทสัญ ญาเช่ า
เป็ นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นทาให้ เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งสถานการณ์
10.1 สัญ ญาเช่ า โอนความเป็ นเจ้ า ของในสิน ทรั พ ย์ ให้ แ ก่ ผ้ ู เช่ า เมื่ อ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
10.2 ผู้ เช่ ามี สิ ทธิเลื อกซื้ อสิ นทรั พย์ ด้ วยราคาที่ต่ ากว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วั นที่สิ ทธิเลื อกซื้ อ
เกิดขึ้น โดยราคาตามสิทธิเลื อกซื้ อนั้ นมี จานวนต่ ากว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสินทรั พย์มาก
เพี ยงพอที่ จะท าให้ เกิ ดความแน่ ใจอย่ างสมเหตุ สมผล ณ วั นเริ่ มต้ นของสั ญ ญาเช่ าว่ า
ผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์น้ัน
10.3 ระยะเวลาของสัญ ญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของ
สินทรัพย์ แม้ ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ณ วัน เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ า มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของจ านวนเงิน ขั้น ต่ าที่ต้อ งจ่ ายมี จ านวน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่เี ช่า และ
10.5 สินทรัพย์ท่เี ช่ ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ้ ูเช่าเพี ยงผู้เดียวที่สามารถใช้ สินทรัพย์น้ัน
โดยไม่จาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ดังกล่าวมาทาการดัดแปลงที่สาคัญ
ข้ อ บ่ งชี้ ถึ งสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ งหรื อ หลายสถานการณ์ ร วมกัน ที่อาจทาให้ สามารถ
จัดสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้
11.1 หากผู้ เช่ าสามารถยกเลิ กสัญญาเช่ าได้ และผู้ เช่ าเป็ นผู้ รับผิ ดชอบผลเสี ยหายที่เกิ ดกั บ
ผู้ให้ เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
11.2 ผู้ เช่ า เป็ นผู้ ท่ี ได้ รั บ ผลก าไรหรื อ ผลขาดทุ น จากการผั น ผวนของมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของ
มู ล ค่ า คงเหลื อ (ตั วอย่ า งเช่ น ในรู ป แบบของการให้ ส่ ว นลดค่ า เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า เท่า กั บ
ส่ ว นใหญ่ ข องจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการขายมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ช่ า
ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า) และ
11.3 ผู้ เช่ า สามารถต่ อ สั ญ ญาเช่ า ครั้ ง ที่ ส องด้ ว ยการจ่ า ยค่ า เช่ า ที่ มี จ านวนต่ า กว่ า ค่ า เช่ า
ในตลาดอย่างเป็ นนัยสาคัญ
ตัวอย่างและข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ 10 และ 11 ไม่ถือเป็ นข้ อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้ เป็ น
สั ญ ญ าเช่ า การเงิ น ถ้ าเป็ นที่ แ น่ ชั ด ว่ า ยั ง มี ลั ก ษณะอื่ น ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มิ ไ ด้ มี ก ารโอน
ความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ผ้ ู เป็ นเจ้ า ของพึ งได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเช่ า สัญ ญาเช่ า นั้ น ต้ อ ง
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าโดยมี ก ารจ่ ายค่ า ตอบแทนที่ผั น แปรซึ่ งมีจานวนเท่ากับ มู ลค่ า ยุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ท่เี ช่า หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ มีการจ่ ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น อันเป็ นผลให้ ผ้ ูเช่ามิได้ รับ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมดอย่ างมี นัยสาคัญ ที่พึงได้ รับ จาก
สินทรัพย์ท่เี ช่า
การจัดประเภทสัญญาเช่าต้ องทา ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและ
ผู้ ให้ เช่ า ตกลงที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในสั ญ ญาเช่ า (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า )
ในลั ก ษณ ะที่ ท าให้ การจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ าแตกต่ างไปจากเดิ ม ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ใน
ย่ อ หน้ าที่ 7 ถึ ง 12 และหากเงื่ อ นไขที่ เปลี่ ยนแปลงไปนั้ น มี ผ ลกระทบตั้ งแต่ วั น เริ่ ม ต้ นของ
สั ญ ญาเช่ า ข้ อตกลงที่ มี ก ารแก้ ไขถื อ เป็ นข้ อตกลงใหม่ ตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า อย่ างไรก็ ตาม
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี (ตั วอย่ างเช่ น การเปลี่ ย นแปลงประมาณการของอายุ
การให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ หรื อ มู ลค่ าคงเหลื อ ของสิน ทรั พ ย์ท่ีเช่ า) หรื อการเปลี่ ยนแปลง
ในสถานการณ์ (เช่ น ผู้ เช่ า ผิ ด สั ญ ญา) ไม่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า ใหม่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการบัญชี
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในกรณี ท่ีสัญ ญาเช่ ารวมส่วนประกอบทั้งที่ดิน และอาคาร กิจการประเมิน การจัดประเภทของ
รายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนิน งานแต่ละรายการแยกจากกันตามที่กาหนด
10.4
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15ก
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18
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ในย่อ หน้ า ที่ 7 ถึ ง 13 ในการพิ จ ารณาว่ าส่ วนของที่ดิน เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน หรื อสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานข้ อพิจารณาที่สาคัญคือโดยปกติท่ดี ินมีอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จากัด
ในกรณีท่จี าเป็ นต้ องจัดประเภทและการบันทึกบัญชีสาหรับ การเช่ าที่ดินและอาคาร จานวนเงิน
ขั้ น ต่ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคาร (รวมถึ งเงิ น ก้ อ นที่ จ่ า ยให้ ณ วั น เริ่ ม ต้ น )
จะปั นส่วนให้ กบั ที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิ
ในอาคาร ณ วันเริ่มต้ นของสัญญาเช่า ถ้ าจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายไม่สามารถนามาปั นส่วนตาม
วิธีสัดส่วนดังกล่าวได้ อย่างน่าเชื่อถือ สัญญาเช่าทั้งหมดนั้นต้ องถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน เว้ นแต่
จะเป็ นที่ แน่ ชั ดว่ าส่ วนของที่ ดิ นและอาคารเป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ นงาน ในกรณี เช่ นนี้ สั ญ ญาเช่ า
ทั้งหมดให้ ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค์ในการจัดประเภทสัญ ญาเช่ า หากจานวนเงิน ที่เป็ นส่วนของที่ดิน ที่รับรู้ ตาม
ย่อหน้ าที่ 20 มีจานวนไม่ เป็ นสาระสาคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่ าอาจถือเป็ นสินทรั พย์
หน่วยเดียวกันและจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงานตามย่อหน้ าที่ 7 ถึง 13
ในกรณี เช่ น นี้ อายุ ก ารให้ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จ ของอาคารถื อ เป็ นอายุ ก ารให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ท้งั หมดที่เช่า
ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้ าส่วนได้ เสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคารได้ มี
การจั ด ประเภทเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น และบั น ทึ ก ด้ ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตาม
ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ าต้ องแสดงรายละเอียดการคานวณ
ในการประเมิ น เมื่ อ การจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ าที่ เป็ นส่ ว นขององค์ ป ระกอบหนึ่ งหรื อ ทั้งสอง
องค์ประกอบมีความไม่แน่นอน
ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อ ง อสังหาริ มทรั พ ย์
เพื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มีก ารประกาศใช้ ) มี ค วามเป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู เช่ าจะจั ดประเภทส่ วนได้ เสียใน
อสังหาริมทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณีเช่นนี้
ส่ ว นได้ เสี ย ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น จะบั น ทึ ก เสมื อ นหนึ่ ง เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น และให้ ใช้
วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู้เช่ายังคง
ต้ องบั น ทึก สัญ ญาเช่ าดั งกล่ าวเป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน ได้ ต่อ ไปแม้ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิดขึ้ น ภายหลั ง
จะทาให้ ส่วนได้ เสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไป จนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถจัดประเภท
อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
19.1 ผู้ เช่ า ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง ในเวลาต่ อ มาได้ เปลี่ ย นแปลงเป็ นการใช้
อสังหาริมทรัพย์น้ันด้ วยตนเอง โดยให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงการใช้ งาน
เป็ นเสมือนหนึ่งเป็ นราคาทุน หรือ
19.2 ผู้ เช่ า ท าสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งซึ่ งได้ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ ผ้ ู เป็ นเจ้ าของ
พึงได้ รับจากอสังหาริมทรัพย์ให้ แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน สัญญาเช่าช่วง
ดั งกล่ าวผู้ เช่ าจะบั น ทึ ก เป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น ที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ ส าม แม้ สั ญ ญานั้ น
บุคคลที่สามอาจบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานก็ตาม
11
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สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
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ณ วันที่ ส ัญ ญาเช่ าเริ่ม มี ผล ผู เ้ ช่ าต้อ งรับ รู ส้ ัญ ญาเช่ าการเงิ นเป็ นสิ นทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นใน
งบแสดงฐานะการเงินของผูเ้ ช่ าด้วยจานวนเงินเท่ากับมู ลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ า หรือ
มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของจ านวนเงิ น ขั้นต ่าที่ ต ้อ งจ่ ายแล้ว แต่ จ านวนใดจะต ่ากว่ า ซึ่ งพิ จารณา
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่ า อัตราคิดลดในการคานวณมู ลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่
ต้อ งจ่ ายคื อ อัต ราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญ ญาเช่ าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิ บ ัติ
หากในทางปฏิ บตั ิไม่ สามารถกาหนดได้ ให้ใช้อ ัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่ าเป็ น
อัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเ้ ช่าต้องรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์ทีร่ บั รู ้
รายการและเหตุการณ์อ่นื ๆ ต้ องบันทึกและนาเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริง
ทางการเงินไม่ใช่ตามรูปแบบของกฎหมาย แม้ ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้ อตกลงในสัญญาเช่า
จะกาหนดให้ ผ้ ู เช่ าไม่ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรั พย์ท่ีเช่ าตามกฎหมาย แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว เนื้ อหา
เชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริ งทางการเงินของสัญญาเช่าการเงินคือ ผู้เช่าได้ รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจ ในการใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่ ของ
สิน ทรั พ ย์ น้ั น โดยแลกเปลี่ ยนกั บ ภาระผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ การได้ สิท ธิดั งกล่ า วด้ วยจานวน
ที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
หากในงบแสดงฐานะการเงิน ของผู้ เช่ าไม่ได้ สะท้ อนถึงรายการบั ญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่ าการเงิน
ข้ า งต้ น ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ และภาระผู ก พั น ของกิ จ การจะต่ า กว่ า ที่ ค วรเป็ น ซึ่ ง ท าให้
อัตราส่วนทางการเงินบิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จึงเป็ นการเหมาะสมที่ผ้ ูเช่าจะ
รั บ รู้ รายการเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาเช่ าการเงิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
ที่จะต้ องจ่ายในอนาคตด้ วยจานวนเดียวกัน และต้ นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าให้ รับรู้เป็ นต้ นทุน
ของสินทรัพย์ท่เี ช่า
เป็ นการไม่ ส มควรที่ ในงบการเงิ น จะแสดงสิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น
ตามสัญ ญาเช่ าการเงิน หากในงบแสดงฐานะการเงิน ของผู้ เช่ าต้ องแยกแสดงหนี้ สินเป็ นหนี้ สิน
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ผู้เช่าต้ องแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นหนี้สินหมุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน
ต้ นทุ นทางตรงเริ่ มแรกมักเกิดขึ้นเนื่ องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่ า เช่ น การต่อรองและ
การทาสัญ ญาเช่ า ต้ นทุ น ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ กิจกรรมที่เกิดขึ้น กับผู้ เช่ าเพื่ อ ให้ ได้ สัญ ญาเช่ า
การเงินต้ องรวมเป็ นส่วนหนึ่งของจานวนที่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านั้น
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25

26
27

28

29

30

จานวนเงิน ขั้น ต า่ ที่ ต อ้ งจ่ ายต้อ งน ามาแยกเป็ นค่ าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ ว นที่จะน าไป
ลดหนี้ สินที่ยงั ไม่ได้ชาระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปั นส่วนให้กบั งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เพื่อท าให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิ นที่เหลืออยู่
แต่ละงวดสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ
ในทางปฏิบัติ กิจการอาจใช้ วิธีประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปั นส่วนค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินให้ กบั งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเพื่อความสะดวกในการคานวณ
สัญ ญาเช่ าการเงินทาให้เกิดค่ าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและค่ าใช้จ่ายทาง
การเงินสาหรับงวดบัญ ชี แต่ ละงวด นโยบายการคิดค่ าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ที่เช่ าที่
เสื่อมสภาพต้องสอดคล้องกับวิธีการคิ ดค่ าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่กิจการ
เป็ นเจ้าของ และค่ าเสื่อมราคาที่รบั รูต้ อ้ งคานวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากไม่มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่าจะเป็ นเจ้าของสินทรัพย์เมือ่ อายุสญ
ั ญาเช่าสิ้ นสุดลง
ผู เ้ ช่ าต้อ งตัด ค่ าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรัพ ย์ใ ห้ห มดภายในอายุ ส ัญ ญาเช่ า หรื อ อายุ ก ารใช้
ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
ผู้ เช่ าปั น ส่ วนมู ลค่ าเสื่อ มสภาพของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าให้ กับ งวดบั ญ ชี แต่ ละงวดตลอดระยะเวลา
ที่คาดว่าจะใช้ สินทรัพย์น้ัน การปั นส่วนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสอดคล้ องกับนโยบาย
การคิด ค่ าเสื่อมราคาสาหรั บสินทรั พย์เสื่อมสภาพที่ผ้ ู เช่ าเป็ นเจ้ าของ หากมีความแน่ นอนอย่ าง
สมเหตุสมผลที่สินทรัพย์น้ันจะเป็ นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะ
ใช้ งานได้ จะเท่ากับอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์น้ันจะไม่ตกเป็ นของผู้เช่าเมื่อ
สิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้ หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือ
ภายในอายุการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
ในแต่ ละงวดบั ญ ชี ผลรวมของค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรั พย์ กั บค่ าใช้ จ่ ายทางการเงิ นมั กจะไม่ เท่ ากั บ
จานวนเงินที่ได้ จ่ายตามสัญญาเช่ าการเงินสาหรับงวด ดังนั้น จึงไม่เป็ นการสมควรที่ผ้ ูเช่ าจะรั บรู้
จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้ จ่าย ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องมักมีจานวน
ไม่เท่ากันภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
ในการกาหนดว่ าสินทรั พย์ท่ีเช่ าเกิดการด้ อยค่ าหรื อไม่ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
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นอกจากที่ผูเ้ ช่ าต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ผูเ้ ช่ า
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
31.1 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
31.2 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย
ทั้ งสิ้ นกั บ มู ลค่ าปั จจุ บ ั น ของจ านวนเงิ น ขั้ นต ่ าที่ ต ้ อ งจ่ ายทั้ งสิ้ น นอกจากนั้ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้อ งเปิ ดเผยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ าย
ทั้งสิ้ นและมู ลค่ าปั จจุ บนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายทั้งสิ้ นส าหรับระยะเวลา
แต่ละช่วงต่อไปนี้
31.2.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
31.2.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
31.2.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
31.3 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
31.4 จานวนเงินขั้นตา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่ าจะได้รบั ในอนาคตจากการให้เช่ าช่ วงที่บอกเลิก
ไม่ได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
31.5 ค าอธิ บายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่ าที่ มี สาระส าคัญของผู เ้ ช่ า ซึ่ งรวมถึง
แต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงรายการต่อไปนี้
31.5.1 เกณฑ์ในการกาหนดจานวนทีต่ อ้ งจ่ ายสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
31.5.2 เงือ่ นไขของการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ าหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้ อและ
ข้อกาหนดให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา และ
31.5.3 ข้อจากัดที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่ า เช่ น ข้อจากัดเกี่ยวกับเงินปั นผล
การก่อหนี้ เพิม่ เติม และการทาสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม
นอกจากนี้ ผู้ เช่ าที่มีสิน ทรั พ ย์ภายใต้ สัญ ญาเช่ าการเงิน ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ลตามข้ อ กาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

14

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
สัญญาเช่าดาเนินงาน
33

34

ผูเ้ ช่าต้องรับรูจ้ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุ ส ัญ ญาเช่ า นอกจากจะมี เกณฑ์อื่ น ที่ เป็ นระบบซึ่ ง สะท้อ นถึง ระยะเวลาที่ ผู เ้ ช่ าได้ร ับ
ประโยชน์ได้ดีกว่า2
จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้ นทุนในการให้ บริการ เช่น ค่าประกันภัย
และค่ าบ ารุ งรั กษา) ต้ องรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามวิ ธีเส้ นตรง นอกจากจะมี เกณฑ์ อ่ืนที่ เป็ นระบบ
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์ แม้ ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์น้ัน
การเปิ ดเผยข้อมูล

35

2

นอกจากที่ ผู เ้ ช่ า ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการ รายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูเ้ ช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
35.1 จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
35.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
35.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
35.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
35.2 จานวนเงินขั้นตา่ ทั้งสิ้ นที่คาดว่ าจะได้รบั ในอนาคตจากการเช่ าช่ วงที่บอกเลิกไม่ ได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
35.3 จ านวนเงิ นที่ ต ้องจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าและตามสัญญาเช่ าช่ วงที่ ร ับรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ าย
สาหรับงวด ซึ่งแยกแสดงจานวนเงินขั้นตา่ ทีต่ อ้ งจ่ าย ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น และค่าเช่าช่วง
35.4 ค าอธิ บ ายโดยทัว่ ไปของข้อ ตกลงส าคัญ ที่ผู เ้ ช่ าต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามสัญ ญาเช่ า ซึ่ ง
รวมถึงแต่ไม่ได้จากัดอยู่เพียงรายการต่อไปนี้
35.4.1 เกณฑ์ในการกาหนดจานวนทีต่ อ้ งจ่ ายสาหรับค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ น
35.4.2 เงื่อ นไขของการต่ อ อายุ ส ัญ ญาหรื อ เงื่อ นไขของสิ ท ธิ เลื อ กซื้ อและ
ข้อกาหนดให้ปรับราคาหรือปรับอัตรา และ
35.4.3 ข้อจ ากัดที่ ก าหนดไว้ในสัญ ญาเช่ า เช่ น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงิ นปั นผล
การก่อหนี้ เพิม่ เติม และการทาสัญญาเช่าอื่นเพิม่ เติม

ดูการตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน – สิ่งจูงใจที ใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
36
37

38

ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรูส้ ินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเป็ นลูกหนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
จานวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้ เช่ าโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูเช่า ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรั พย์ท่จี ะทาให้
ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ เงิน ต้ น พร้ อ มกับ รายได้ ท างการเงิน เพื่ อ ชดเชยและตอบแทนผู้ ให้ เช่ า ส าหรั บ
การลงทุนและบริการที่ให้
ผู้ให้ เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้ จ่าย
ภายในซึ่งรวมต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงจากการต่อรองและการจัดทาสัญญาเช่า ต้ นทุน
ดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนทั่วไป เช่ น ต้ นทุ นที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายขายและการตลาด สาหรับสัญญาเช่ า
การเงิน นอกเหนื อจากสัญ ญาเช่ าของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อผู้ แทนจาหน่ าย ต้ น ทุน ทางตรง
เริ่มแรกจะรวมคานวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็ นส่วนหักจากกาไรในช่วงอายุ
ของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่กาหนดขึ้นโดยได้ คานึงถึงต้ นทุน
ทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็ นต้ องรวมยอด
ดังกล่ าวแยกต่ างหาก ต้ น ทุ น ทางตรงเริ่ มแรกของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ แทนจาหน่ ายไม่
รวมอยู่ในคานิ ยามของมาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ และไม่ รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของเงิน ลงทุ นสุทธิ
ในสัญญาเช่าจึงต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาไรจากการขายในวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก

39
40
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การรับ รู ร้ ายได้ท างการเงิน ต้อ งขึ้ นอยู่ ก บั รู ป แบบที่ส ะท้อ นถึงอัต ราผลตอบแทนคงที่ใ น
แต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ ห้เช่า
ผู้ให้ เช่าปั นส่วนรายได้ ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้ วยเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผล
การปั น ส่ ว นรายได้ ขึ้ นอยู่ กั บ รู ป แบบที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ งผลตอบแทนที่ ค งที่ ในแต่ ล ะงวด
ของเงินลงทุนสุทธิในสัญ ญาเช่าการเงิน ของผู้ให้ เช่า จานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ าที่เกี่ยวข้ องกับ
งวดบั ญชี ซึ่งไม่รวมต้ นทุ นในการให้ บริ การ ต้ องนามาหักกับเงินลงทุ นขั้นต้ นทั้งสิ้นในสัญ ญาเช่ า
การเงินเพื่อลดเงินต้ นและรายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
ผู้ให้ เช่ าทบทวนประมาณการมู ลค่ าคงเหลื อที่ไม่ ได้ รับการประกันที่ใช้ ในการคานวณเงินลงทุ น
ขั้น ต้ น ตามสัญ ญาเช่ าอย่ างสม่ า เสมอ หากประมาณการมู ล ค่ าคงเหลื อ ที่ไม่ ได้ รั บ การประกั น
มี จานวนลดลง ผู้ ให้ เช่ าทบทวนการปั นส่วนรายได้ ตลอดอายุ สัญญาเช่ า และรั บรู้ การลดลงของ
จานวนที่ต้งั ค้ างรับไว้ ทนั ที
16
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สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงินซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย (หรือได้ รวมอยู่ใน
กลุ่ มของสินทรั พย์ ท่ีเลิ กใช้ และจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ ท่ีถือไว้ เพื่ อขาย) ต้ องบั นทึกบั ญชี ตาม
ข้ อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อสินทรัพย์น้ัน
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ผูใ้ ห้เช่ าที่เป็ นผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจาหน่ายต้องรับรูก้ าไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขาย
ในงวดตามนโยบายการบัญ ชี ที่กิจการใช้สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ ย
ที่ใช้เป็ นอัตราที่ตา่ เกินจริง กาไรจากการขายต้องกาหนดขึ้ นโดยสมมติ ให้ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ในท้องตลาด ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกต้องรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ มีการรับรูก้ าไรจากการขาย
ผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ ายมักให้ ทางเลือกแก่ลูกค้ าที่จะซื้อหรื อเช่ าสินทรั พย์ สัญญาเช่าการเงิน
ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีทาโดยผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ แ ทนจาหน่ ายท าให้ เกิดรายได้ สองประเภท
ดังต่อไปนี้
43.1 กาไรหรื อขาดทุ นที่เทียบเท่ากับกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ
สินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าด้ วยราคาขายปกติ ทั้งนี้จะคานึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้ า
ด้ วย และ
43.2 รายได้ ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ณ วั น ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล ผู้ ให้ เช่ า ที่ เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยจะบั น ทึ ก รายได้ จ าก
การขายด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์หรื อมูลค่าปั จจุ บันของจานวนเงินขั้นต่าที่ผ้ ูเช่ าจ่ ายให้
ผู้ให้ เช่าคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในท้ องตลาดแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และจะบันทึกต้ นทุนขาย
ด้ วยต้ นทุ นของสินทรั พย์ ท่ีให้ เช่ าหรื อมู ลค่ าตามบั ญชี (หากมู ลค่ าตามบั ญชี แตกต่ างจากต้ นทุ นของ
สินทรั พย์ ท่ีให้ เช่ า) หั กด้ วยมู ลค่ าปั จจุ บั นของมู ลค่ าคงเหลื อที่ไม่ ได้ รับการประกัน ผลต่ างระหว่ าง
รายได้ จากการขายกับต้ นทุ นขายถือเป็ นกาไรจากการขายซึ่งรั บรู้ตามนโยบายการบั ญ ชี ท่กี ิจการ
ใช้ สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
เพื่ อเป็ นการจู งใจลู กค้ า ผู้ ให้ เช่ าที่ เป็ นผู้ ผลิ ตหรื อผู้ แทนจ าหน่ ายบางครั้ งจะเสนออั ตราดอกเบี้ ยที่
ต่ากว่าความเป็ นจริงมากซึ่งทาให้ รายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจานวนสูงเกินไป หากผู้ให้ เช่า
เสนออัตราดอกเบี้ ยที่ต่ าเกินจริ ง กาไรจากการขายเป็ นจานวนที่คานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ ย
ในท้องตลาด
ต้ น ทุ น ที่เกิ ด ขึ้ น ในการต่ อ รองและท าสัญ ญาเช่ าการเงิน ของผู้ ให้ เช่ าที่เป็ นผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทน
จาหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล เนื่องจากต้ นทุนดังกล่ าวมักเกี่ยวข้ องกับ
กาไรจากการขายของผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย

17

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
การเปิ ดเผยข้อมูล
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48

นอกจากที่ ผู ใ้ ห้เช่ า ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดที่ ระบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
47.1 การกระทบยอด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่ างผลรวมของเงินลงทุ น
ขั้นต้นทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ าย
ตามสัญญาเช่ า นอกจากนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิ ดเผย
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นตา่
ทีล่ ูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่าสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
47.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
47.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
47.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินกว่าห้าปี
47.2 รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้
47.3 มูลค่าคงเหลือทีไ่ ม่ได้รบั การประกันซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผูใ้ ห้เช่า
47.4 ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ลูกหนี้ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าที่ คาดว่า
จะเก็บไม่ได้
47.5 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สาหรับงวด
47.6 คาอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ าคัญตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
การเปิ ดเผยเงินลงทุนขั้นต้ นหั กด้ วยรายได้ ทางการเงินรอการรั บรู้จากสัญญาเช่ าใหม่ ท่ีเพิ่ มขึ้น
ระหว่ างงวดหลังจากหักด้ วยจานวนเงินที่เกี่ยวข้ องของสัญญาเช่าที่ได้ ยกเลิกถือเป็ นเครื่ องบ่ งชี้
การเติบโตที่มักเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
สัญญาเช่าดาเนินงาน
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ผูใ้ ห้เช่ าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม
ลักษณะของสินทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่ าต้องรับรูร้ ายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า
เว้น แต่ จะมี เกณฑ์อื่ นที่เป็ นระบบซึ่ งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผู ใ้ ห้เช่ าได้รบั ประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ทีใ่ ห้เช่าทีด่ ีกว่า3
ผู้ ให้ เช่ ารั บ รู้ต้ น ทุ น (ซึ่ งรวมถึ งค่ าเสื่อมราคา) ที่เกิ ดขึ้ น เนื่ อ งจากการได้ รั บ รายได้ ค่าเช่ าเป็ น
ค่ าใช้ จ่ าย และรั บ รู้ ร ายได้ ค่ าเช่ า (ไม่ ร วมเงิน รั บ จากการให้ บ ริ ก าร เช่ น การประกัน ภั ย และ
การบารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ ว่าการรับเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์

ดูการตีความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญ ญาเช่าดาเนิ น งาน - สิ่งจูงใจที ใ่ ห้แก่ผูเ้ ช่า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ดังกล่ า ว เว้ น แต่ จ ะมี เกณฑ์ อ่ ืน ที่เป็ นระบบซึ่ งสะท้ อนถึ งระยะเวลาที่ผ้ ู ให้ เช่ าได้ รับ ประโยชน์
ที่ลดลงจากสินทรัพย์ท่ใี ห้ เช่าที่ดีกว่า
ต้นทุ นทางตรงเริ่มแรกของผู ใ้ ห้เช่ าที่เกิดขึ้ นในการต่ อรองหรือการท าสัญญาเช่ าดาเนินงาน
จะรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของมู ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่ า และจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรูร้ ายได้จากสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิด
ค่าเสือ่ มราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผูใ้ ห้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องคานวณ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง ที่ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ในการพิ จารณาว่ าสิน ทรั พ ย์ท่ีเช่ าเกิดการด้ อ ยค่ าหรื อไม่ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
ผู้ให้ เช่าที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายเมื่อได้ มีการทาสัญญาเช่าดาเนินงาน ไม่รับรู้เป็ นกาไรจาก
การขาย เนื่องจากการทาสัญญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็ นการขาย
การเปิ ดเผยข้อมูล

56

57

นอกจากที่ ผู ้ให้ เช่ าต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลตามข้อ ก าหนดที่ ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ลส าหรับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) ผูใ้ ห้เช่าต้องเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
56.1 จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้โดยแสดงจานวนรวมสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
56.1.1 ระยะเวลาทีไ่ ม่เกินหนึง่ ปี
56.1.2 ระยะเวลาทีเ่ กินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้าปี
56.1.3 ระยะเวลาทีเ่ กินห้าปี
56.2 ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึ้ นรวมทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้สาหรับงวด
56.3 คาอธิบายโดยทัว่ ไปของข้อตกลงทีส่ าคัญตามสัญญาเช่าของผูใ้ ห้เช่า
นอกจากนี้ ผู้ ให้ เช่ าเปิ ดเผยข้ อมู ลเพิ่ มเติมตามข้ อกาหนดที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บอื่น
ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรั พย์ท่ใี ห้ เช่าภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 40 (ปรั บปรุง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น (เมื่อมี
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การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

การขายและเช่ากลับคืน
58

59

60

61

62

63

64

การขายและเช่ ากลับคืน คือ การที่ผ้ ูขายขายสินทรัพย์แล้ วและผู้ขายทาสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ัน
กลับคืนมา จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่ าและราคาขายจึงมักมีความสัมพั นธ์กันเนื่องจากได้
มีการต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภท
ของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง
หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่ าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้ของผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่าโดยทันที แต่ตอ้ ง
บันทึกรับรูเ้ ป็ นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
หากการเช่ ากลั บ คืน ถือ เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน รายการดั งกล่ าวเป็ นวิ ธีท่ีผ้ ู ให้ เช่ าจัดหาเงิน ทุ น
ให้ กับผู้เช่าโดยใช้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน ด้ วยเหตุผลนี้จึงไม่เหมาะสมที่ถือว่าสิ่งตอบแทนจาก
การขายที่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี เ ป็ นรายได้ แต่ จ ะบั น ทึ ก ส่ ว นเกิ น ดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
รอการตัดบัญชีและตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในกรณี ที่ก ารขายและเช่ ากลับ คื น ก่ อ ให้เกิ ด สัญ ญาเช่ าด าเนิ น งาน หากราคาขายมี จ านวน
เที ยบเท่ ากับมู ลค่ ายุ ติ ธรรมอย่ างเห็ นได้ชัด ผู ข้ ายต้องรับรู ก้ าไรหรื อ ขาดทุ น จากการขายทัน ที
หากราคาขายมีจานวนตา่ กว่ามู ลค่ายุติธรรม ผูข้ ายต้องรับรูก้ าไรหรือขาดทุนจากการขายทันที
เว้นแต่ ผู ข้ ายจะได้ร ับชดเชยขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นโดยการจ่ ายค่ าเช่ าในอนาคตที่ ต า่ กว่ าราคาตลาด
ในกรณีนี้ผูข้ ายต้องบันทึกขาดทุนจากการขายเป็ นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจาหน่าย
ตามสัดส่ วนของจานวนค่ าเช่ าที่จ่ายในแต่ ละงวดตามระยะเวลาที่ผูข้ ายที่เป็ นผูเ้ ช่ าคาดว่ า
จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า หากราคาขายมีจานวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผูข้ ายต้องรับรู ้
จานวนที่ สู งกว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมเป็ นรายการรอการตัดบัญ ชี และตัดจ าหน่ ายตามระยะเวลา
ทีค่ าดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ทีเ่ ช่า
หากการเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน และจานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่ า และราคาขาย
กาหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่ าวเป็ นรายการขายตามปกติท่ีกิจการสามารถรั บรู้
กาไรหรือขาดทุนทันที
สาหรับสัญญาเช่ าดาเนินงาน หากมู ลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ ากลับคืนตา่ กว่า มู ลค่า
ตามบัญชี ของสินทรัพย์ กิจการต้องรับรู ผ้ ลต่างระหว่างมู ลค่าตามบัญชี และมู ลค่ ายุติธรรม
เป็ นผลขาดทุนทันที
สาหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้ นแต่สินทรัพย์น้ันเกิดการด้ อยค่า
ซึ่งในกรณี ดังกล่ าวกิจการต้ อ งปรั บ ลดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ให้ เท่ากับ มู ลค่ าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืนตามข้ อกาหนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ผู้ เช่ า และผู้ ให้ เช่ า ตามสั ญ ญาขายและเช่ า กลั บ คื น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เช่ น เดี ย วกับ ผู้ เช่ า และ
ผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อกาหนดที่มี
สาระสาคัญ ในสัญ ญาเช่ าที่มีลั ก ษณะเฉพาะ หรื อ ที่ไม่ ธรรมดา หรื อ เงื่อนไขของการขายและ
เช่ากลับคืน
กิจการอาจเปิ ดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหากเนื่องจากเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
67
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(ย่อหน้านี้ ไม่เกีย่ วข้อง)
กิ จการซึ่ งเคยถื อปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง สัญญาเช่ า
ต้องนาส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิ บตั ิยอ้ นหลังสาหรับ
สัญ ญาเช่ าทุกรายการ หรือในกรณีที่นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อ ง สัญ ญาเช่ า มาปฏิ บ ตั ิ ใ ช้โ ดยมิ ไ ด้ป รับ ย้อ นหลัง ให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานฉบับ นี้
สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่เกิดขึ้ นภายหลังจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง
2557 มาใช้
กิจการต้องประเมินการจัดประเภทส่วนประกอบที่ดินของสัญญาเช่าซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่
น าการแก้ไขในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาปฏิ บ ัติ โดยใช้ข ้อ มู ลที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่ เริ่ ม ต้น
ของสัญ ญา กิ จการต้องรับรู ส้ ัญ ญาเช่ าที่มี การจัดประเภทใหม่ เป็ นสัญ ญาเช่ าการเงิน โดย
ใช้วิ ธี ป รับ ย้อ นหลังตามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2560)
เรื่อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้) อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้ มู ลที่จาเป็ นในการปรับปรุงย้อนหลังให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
68ก.1 นาข้อกาหนดการปรับปรุงมาปฏิ บตั ิ สาหรับสัญญาเช่ าดังกล่าวโดยใช้ขอ้ เท็จจริง
และสถานการณ์ทีม่ ีอยู่ ณ วันทีม่ ีการแก้ไข และ
68ก.2 รับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สินที่เกีย่ วข้องกับสัญญาเช่าที่ดินซึ่งมีการจัดประเภทใหม่เป็ น
สัญ ญาเช่ าการเงินด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันนั้น ผลแตกต่ างของมู ลค่ ายุติ ธรรม
เหล่านั้นให้รบั รูใ้ นกาไรสะสม

วันถือปฏิบตั ิ
69

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่ ม
ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบั งคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
69ก

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
70

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
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