
TFRS 16 

สัญญาเช่า

By Learn CPD



เน้ือหาหลักสูตร

1. ที่มาและเหตุผลของการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน

2. ภาพรวมของ TFRS 16 

3. การระบุสัญญาเช่า

4. การบัญชีสําหรับผู้เช่า

5. การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่า

6. การขายและเช่ากลับคืน

7. วันถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)
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การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานการเงินเรื่องสัญญาเช่า

TAS 17 TFRS 16

1 มกราคม 2563

เนื่องจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมที่สําคัญของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความสําคัญ ที่ผู้ใช้

งบการเงินควรได้รับข้อมูลที่ให้ภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที่สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกันได้

ท่ีมาและเหตุผล



เปรียบเทียบ TAS 17 และ TFRS 16
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TAS 17 TFRS 16
• กําหนดให้ผู้เช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ใน

งบการเงินและรับรู้หน้ีสินจากภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนจาก

สัญญาเช่าเข้ามาในงบการเงิน (almost of all lease 

contracts – on balance sheet)

• มีข้อยกเว้นสําหรับผู้เช่า ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

(น้อยกว่า 12 เดือน) และ สัญญาเช่าซ่ึงทรัพย์สินอ้างอิงมี

มูลค่าต่ํา

• วิธีการบัญชีแบบใหม่น้ีจะส่งผลให้การนําเสนอสินทรัพย์

และหน้ีสินของผู้เช่าเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรมมากข้ึน

• มีการเพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะสะท้อนสภาพความเสี่ยง

ทางการเงินและเงินทุนของผู้เช่าได้ดีข้ึน

• ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญสะท้อนความ

เท่ียงธรรมมากข้ึน

เปรียบเทียบ TAS 17 และ TFRS 16

•กําหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

การเงิน (finance lease – on balance sheet) หรือสัญญาเช่า

ดําเนินงาน (operating lease – off balance sheet)

•วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกัน

ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้

เนื่องจากวิธีการบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

สําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี

• ไม่ได้มีการกําหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

เช่าดําเนินการ ซึ่งส่งผลให้สัญญาเช่าจํานวนมากไม่ถูกรับรู้เป็น

สินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งที่สิทธิการใช้

สินทรัพย์และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าเข้านิยามของ

สินทรัพย์และหนี้สิน

• ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญถูกบิดเบือน



คํานิยามศัพท์
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คําศัพท์ คํานิยาม

วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล วันที่ผู้ให้เช่าทําให้สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งานโดยผู้เช่า

อายุเชิงเศรษฐกิจ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

• ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย

• จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหน่วยในลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกันซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือหลายรายคาดว่า

จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์

วันท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

มูลค่ายุติธรรม เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าตาม TFRS 16 มูลค่ายุติธรรมคือ

จํานวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินระหว่างบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่มีการต่อรองอย่างเป็น

อิสระและมีความรอบรู้เต็มใจ

สัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพ่ึงได้รับ

การจ่ายชําระคงท่ี การจ่ายชําระที่ผู้เช่าชําระให้กับผู้ให้เช่าสําหรับสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุสัญญาเช่าโดยไม่

รวมการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร



คําศัพท์ คํานิยาม

เงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า ผลรวมของ

• การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่าจะได้รับภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนและ

• มูลค่าคงเหลือใด ๆ ที่ไม่ได้รับการประกันซึ่งเป็นของผู้ให้เช่า

วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า วันที่ทําสัญญาเช่าหรือวันที่คู่สัญญาได้ก่อให้เกิดผลผูกพันตามเง่ือนไขและข้อกําหนดหลักของสัญญาเช่า

แล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนก่อน

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก ต้นทุนส่วนเพ่ิมในการได้มาของสัญญาเช่าซึ่งจะไม่เกิดข้ึนหากไม่ได้มาซึ่งสัญญาเช่าต้นทุนดังกล่าวไม่

รวมถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเงินทุน

อัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยที่ทําให้มูลค่าปัจจุบันของ

1 การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า และ 2 มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน

เท่ากับ ผลรวมของ 1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงและ 2 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่า

สัญญาเช่า สัญญาหรือส่วนหนึ่งของสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์ (สินทรัพย์อ้างอิง) สําหรับช่วงระยะเวลาที่ตก

ลงกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า การจ่ายชําระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซ่ึงผู้ให้เช่าจ่ายให้กับผู้เช่าหรือการชดเชยหรือการรับแทนต้นทุนของ

ผู้เช่าโดยผู้ให้เช่า



คําศัพท์ คํานิยาม

การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาเช่าหรือสิ่งตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไข

และข้อกําหนดเดิมในสัญญาเช่า

(เช่น การเพ่ิมหรือยกเลิกสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงรายการเดียวหรือหลายรายการหรือการขยายหรือ

ลดอายุสัญญาเช่าตามสัญญา)

ผู้เช่า กิจการที่ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ผู้ให้เช่า กิจการที่ให้สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า อัตราดอกเบี้ยที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายให้ในการกู้ยืมเงินที่จําเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับ

สินทรัพย์สิทธิ์การใช้ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่

คล้ายคลึง

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า เงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าดําเนินงาน สัญญาเช่าที่ไม่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นเจ้าของพ่ึงได้รับ



คําศัพท์ คํานิยาม

การจ่ายชําระค่าเช่าท่ีเป็นทางเลือก การจ่ายชําระที่ผู้เช่าจ่ายให้กับผู้ให้เช่าสําหรับสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงในช่วงระยะเวลาตามสิทธิ์เลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในอายุสัญญาเช่า

ระยะเวลาการใช้ ระยะเวลาทั้งหมดที่สินทรัพย์ถูกใช้เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาที่ทํากับลูกค้า

การรับประกันมูลค่าคงเหลือ การรับประกันที่ผู้ให้เช่าได้รับจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าซ่ึงรับประกันว่ามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงณ

วันสิ้นสุดสัญญาเช่าจะไม่ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ระบุไว้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ที่แสดงสิทธิของผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับช่วงอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะส้ัน สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับต้ังแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล แต่สัญญาเช่าที่มี

สิทธิ์เลือกซื้อไม่จัดเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

การเช่าช่วง รายการที่ผู้เช่านําสินทรัพย์อ้างอิงไปให้บุคคลที่ 3 เช่าอีกทอดหนึ่งและสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าหลักและผู้

เช่าหลักยังคงมีผลใช้บังคับอยู่
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สินทรัพย์อ้างอิง สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซึ่งผู้ให้เช่าให้สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้นต่อผู้เช่า

รายได้ทางการเงินรอรับรู้ ผลต่างระหว่าง

• เงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่าและ

• เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

มูลค่าคงเหลือท่ีไม่ได้รับการประกัน ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงผู้ให้เช่าอาจไม่ได้รับคืนหรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย์อ้างอิงซ่ึงได้รับการประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าเท่านั้น

การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร ส่วนของการจ่ายชําระที่ผันแปรที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าสําหรับสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงตลอดอายุ

สัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่สัญญาเช่าและมี

ผลที่ไม่ใช่เรื่องของเวลาที่ผ่านไป



2. ภาพรวมของ TFRS 16
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ภาพรวมของ TFRS 16

• วิธีการบัญชีเดียวสําหรับผู้เช่า (single lessee accounting 

model)

• ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าทุกสัญญา (เว้นแต่เข้าเง่ือนไขข้อยกเว้น)

• ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจท่ีอยู่ในฐานะผู้เช่าและมีสัญญา

เช่า

• ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน

(operating lease) หรือสัญญาเช่าเงินทุน (finance lease) 

• กําหนดให้ผู้ให้เช่าเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมข้ึน

ข้อยกเว้นสําหรับผู้เช่า:

• สัญญาเช่าระยะส้ัน≤ 12 เดือน

• สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า

1 มกราคม 2563
การนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติใช้

มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

การบัญชีสําหรับผู้เช่า การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่า



ภาพรวมของ TFRS 16 (ต่อ)

ผลกระทบต่องบการเงินของผู้เช่า

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ (สิทธิการใช้สินทรัพย์)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของเจ้าของ

งบกําไรขาดทุน

ค่าเช่า

ค่าเสื่อมราคา

ดอกเบี้ยจ่าย

งบแสดงกระแสเงินสด

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ดําเนินงาน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่า
ไม่มี

การเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระสําคัญ

ผลกระทบต่อการเงินสําหรับผู้ให้เช่า



ผลกระทบที่สําคัญของ TFRS 16 ต่อ
งบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่า
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ผลกระทบท่ีสําคัญของ TFRS 16 ต่องบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่า

สินทรัพย์

หน้ีสิน

TAS 17 งบการเงินของผู้เช่า

สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดําเนินงาน

TFRS 16 งบการเงินของผู้เช่า

สําหรับทุกสัญญาเช่า

สิทธิหรือภาระผูกพันท่ีอยู่นอกงบการเงิน

(off-balance sheet right/ obligation)



TAS 17 งบการเงินของผู้เช่า

สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดําเนินงาน

TFRS 16 งบการเงินของผู้เช่า

สําหรับทุกสัญญาเช่า

ผลกระทบท่ีสําคัญของ TFRS 16 ต่องบกําไรขาดทุนของผู้เช่า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย)

EBITDA

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-

--

-

-

-

-

-

--

ค่าเช่า

ค่าเสื่อมราคา

ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคา



ส่วนของเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า

(สําหรับส่วนของดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับดอกเบี้ยจ่ายใน

TAS 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด)

ผลกระทบท่ีสําคัญของ TFRS 16 ต่องบกระแสเงินสดของผู้เช่า

TAS 17 งบการเงินของผู้เช่า

สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดําเนินงาน

TFRS 16 งบการเงินของผู้เช่า

สําหรับทุกสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย)

EBITDA

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

-

--

-

ค่าเช่า

เงินต้นและดอกเบี้ย

ตามสัญญาเช่า

สําหรับส่วนของดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับดอกเบี้ยจ่ายใน

TAS 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด

-



KPI การคํานวณ ผลกระทบของ TFRS 16

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

Gearing (debt to equity ratio)
หนี้สิ้น / ทุน

เพิ่มข้ึน เพราะก่อนหน้านี้สัญญาเช่าส่วนใหญ่จะคิดเป็นสัญญาเช่า

ดําเนินงานที่บันทึกนอกงบดุล ดังนั้นจะต้องนํามาบันทึกในงบดุล

EBIT กําไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึน เพราะค่าเสื่อมราคาที่เพ่ิมข้ึนต่ํากว่าค่าเช่าที่ตัดออกจากรายได้จาก

การดําเนินงาน

EBITDA
กําไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่า

ตัดจําหน่าย
เพิ่มข้ึน เนื่องจากค่าเช่าถูกตัดออกจาก EBITDA

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน -
เพิ่มข้ึน เนื่องจากการชําระค่าดําเนินการบางส่วนหรือทั้งหมด ถูกย้ายไปยัง

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

การหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset 

Turnover)
ยอดขาย / สินทรัพย์รวม ลดลง เนื่องจากสินทรัพย์ที่ให้เช่าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รวม

ROCE 

(Return on capital employed)

EBIT / ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมกับ

หนี้สิ้นทางการเงิน
ข้ึนอยู่กับลักษณะของพอร์ตการเช่า (EBIT และหนี้สินทางการเงินจะเพ่ิมข้ึน)

ผลกระทบท่ีสําคัญของ TFRS 16 ต่อตัวบ่งช้ี ประสิทธิภาพของผู้เช่า (KPIs of Lessee)



ผลกระทบที่สําคัญของ TFRS 16 ต่องบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า และ ผู้เช่า

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสําคัญ 

สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดําเนินงาน สําหรับทุกสัญญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

การเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่า

งบแสดงฐานะการเงินของผู้ให้เช่า

สิทธิการใช้สินทรัพย์ หนี้สินตามสัญญาเช่า



3. การระบุสัญญาเช่า
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เน้ือหาของเรื่องการระบุสัญญาเช่า

1. คํานิยามของสัญญาเช่า

2. การแยกส่วนประกอบที่ถือว่าเป็นการเช่า และส่วนที่ไม่ถือว่าเป็นการเช่า

3. การจัดสรรค่าตอบแทนตามสัญญาเช่า

4. ระยะเวลาการเช่า

5. ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการและวัดมูลค่าสําหรับสัญญาเช่า

6. วิธีกลุ่มสัญญาเช่า (Portfolio Approach)



คํานิยามของสัญญาเช่า
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คํานิยามของสัญญาเช่า

สัญญาประกอบด้วย

สัญญาเช่า

สัญญาไม่ประกอบด้วย

สัญญาเช่า

มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

มีสินทรัพย์ท่ีระบุหรือไม่?

1.

ลูกค้ามีสิทธิได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท้ังหมด

หรือเกือบท้ังหมดจากการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลา

การใช้สินทรัพย์หรือไม่?

2.

ใครเป็นผู้มีสิทธิในการสั่งการว่า

สินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด

ตลอดระยะเวลาการใช้สินทรัพย์?

3.

ลูกค้า

• มีสิทธิในการดําเนินการสินทรัพย;์ หรือ

• เป็นผู้ออกแบบสินทรัพย์

3a.

ลูกค้า ผู้จัดหาสินทรัพย์

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่



คํานิยามของสัญญาเช่า

มีสินทรัพย์ท่ีระบุหรือไม่?

1.

สินทรัพย์จะไม่สามารถระบุได้หากผู้จัดหาสินทรัพย์มีสิทธิท่ีสําคัญท่ีจะทดแทนสินทรัพย์น้ัน

ตลอดระยะเวลาการใช้ (substantive substitution rights) และเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี

• ผู้จัดหาสินทรัพย์มีความสามารถในทางปฏิบัติ (practical ability) ท่ีจะทดแทนด้วยสินทรัพย์

ทางเลือกได้ (คือผู้จัดหาสินทรัพย์มีสินทรัพย์ทางเลือกพร้อมหรือสามารถจัดหาได้ในเวลาท่ี

สมเหตุสมผล)

• ผู้จัดหาสินทรัพย์สามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สิทธิในการทดแทน

สินทรัพย์



คํานิยามของสัญญาเช่า

สัญญาไม่ประกอบด้วย

สัญญาเช่า

มีสินทรัพย์ท่ีระบุหรือไม่?

1.

ลูกค้ามีสิทธิได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท้ังหมด

หรือเกือบท้ังหมดจากการใช้สินทรัพย์ตลอดระยะเวลา

การใช้สินทรัพย์หรือไม่?

2.
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

• ประโยชน์เศรษฐกิจจากการใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่น โดยการใช้ การครอบครอง หรือการให้เช่าช่วงสินทรัพย์

• ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์รวมถึงผลได้หลัก

ของสินทรัพย์นั้นและผลพลอยได้



คํานิยามของสัญญาเช่า

สัญญาประกอบด้วย

สัญญาเช่า

สัญญาไม่ประกอบด้วย

สัญญาเช่า

มีการกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ใครเป็นผู้มีสิทธิในการสั่งการว่า

สินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด

ตลอดระยะเวลาการใช้สินทรัพย์?

3.

ลูกค้า

• มีสิทธิในการดําเนินการสินทรัพย;์ หรือ

• เป็นผู้ออกแบบสินทรัพย์

3a.

ลูกค้า ผู้จัดหาสินทรัพย์

ใช่
ไม่ใช่

• สิทธิในการสั่งการว่าสินทรัพย์จะถูกใช้อย่างไรและถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

อะไรตลอดระยะเวลาการใช้



คํานิยามของสัญญาเช่า

สิทธิเพ่ือการคุ้มครอง (Protective rights) 

• สัญญาอาจรวมข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีออกแบบเพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียในสินทรัพย์น้ัน ๆ หรือสินทรัพย์อ่ืนของคู่ค้า เพื่อคุ้มครองบุคลากร

ของคู่ค้า หรือเพื่อให้ม่ันใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

• ตัวอย่างของสิทธ์ิเพื่อการคุ้มครอง เช่นในสัญญาอาจมีการ

• กําหนดปริมาณการใช้สูงสุดของสินทรัพย์หรือจํากัดเวลาหรือสถานท่ีท่ีลูกค้าสามารถใช้สินทรัพย์

• บังคับให้ลูกค้าปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานท่ีเจาะจง

• บังคับให้ลูกค้าแจ้งคู่ขาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีจะใช้สินทรัพย์

• สิทธ์ิเพื่อการคุ้มครองมักจะระบุขอบเขตของสิทธ์ิการใช้ของลูกค้า แต่โดยลําพังแล้วไม่กีดกันลูกค้าในการมีสิทธิในการกํากับการใช้สินทรพัย์



การแยกส่วนประกอบท่ีถือว่าเป็นการเช่า 

และส่วนท่ีไม่ถือว่าเป็นการเช่า
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สิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงจะถือเป็นส่วนประกอบของสัญญาเช่าท่ีแยกต่างหาก หากเข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปน้ี

• ผู้เช่าได้ประโยชน์จากสินทรัพย์อ้างอิง

• จากการใช้สินทรัพย์น้ันเอง

• จากการใช้ควบคู่กับสินค้าหรือบริการอื่น

• สินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้อิงกับสินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญาอย่างมีนัยสําคัญ

• เช่น ผู้เช่าสามารถเลือกท่ีจะไม่เช่าสินทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ส่งผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญต่อสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงอื่นในสัญญา 

ค่าใช้จ่ายและต้นทุน ท่ีไม่มีการโอนสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้เช่า จะไม่ก่อให้เกิดส่วนประกอบแยกของสัญญาเช่า

• เช่น ผู้ให้เช่าอาจรวมการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับงานบริหารหรือต้นทุนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของจํานวนเงิน

รวมท่ีเรียกเก็บ

ตัวอย่างส่วนประกอบท่ีไม่ถือว่าเป็นการเช่า: 

• ค่าซ่อมบํารุง

• เครื่องอุปโภคบริโภค

ตัวอย่างของรายการท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ:

• ภาษีทรัพย์สิน

• ประกันภัย

การแยกส่วนประกอบของสัญญาเช่า



การจัดสรรค่าตอบแทนตาม
สัญญาเช่า
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ผู้เช่า จัดสรรตามความสัมพันธ์ของ ราคา standalone (คล้ายกันโดยทั่วไป)

ข้อยกเว้น สําหรับผู้เช่า ทางเลือกในการยกเว้น การแยกองค์ประกอบของสัญญา และให้บันทึกทั้งหมดเป็นสัญญาเช่า

โดยเลือกใช้ข้อยกเว้นเป็นรายหมวดหมู่ของสินทรัพย์อ้างอิง

การจัดสรรค่าตอบแทนตามสัญญาเช่า



ผู้ให้เช่า จัดสรรตาม TFRS 15

การจัดสรรค่าตอบแทนตามสัญญาเช่า



ระยะเวลาการเช่า
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ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาท่ีไม่สามารถยกเลิกได,้ รวม กับระยะเวลา

ท่ีครอบคลุมโดย:

• ตัวเลือกในการขยายระยะเวลา หากผู้เช่ามี

ความม่ันใจท่ีจะใช้ตัวเลือกการขยายระยะเวลา

• ตัวเลือกในการยกเลิกสัญญา หากผู้เช่ามี

เหตุผลท่ีแน่นอนท่ีจะไม่ใช้ตัวเลือกในการยกเลิก

หรือ

การประเมินว่าการใช้สิทธิตามตัวเลือก นั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ ณ วันที่เริ่มต้น 

(นั่นคือวันที่ผู้ให้เช่ากําหนดให้สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)



ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการและวัดมูลค่า

สําหรับสัญญาเช่า
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ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการและวัดมูลค่าสําหรับสัญญาเช่า

สินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่า

สัญญาเช่าระยะส้ัน

• ระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน

• ทางเลือกนโยบายบัญชี (พิจารณาตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง)

• ทําการประเมินใหม่ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงในระยะเวลา

ของสัญญาเช่า

• ยกเว้นสําหรับผู้เช่าเท่านั้น

• ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

รายการเล็กน้อยของเครื่องตกแต่งสํานักงาน และโทรศัพท์

• ทางเลือกนโยบายบัญชี (พิจารณาเป็นรายสัญญา)

• พิจารณามูลค่าเมื่อสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ใหม่

• ยกเว้นสําหรับผู้เช่าเท่านั้น



วิธีกลุ่มสัญญาเช่า 

(Portfolio Approach)
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วิธีกลุ่มสัญญาเช่าอนุญาตให้ใช้

สําหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ไม่มีผลกระทบที่เป็น

สาระสําคัญ

สัญญาเช่าที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

วิธีกลุ่มสัญญาเช่า (Portfolio Approach)



4. การบัญชีสําหรับผู้เช่า
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เน้ือหาของเรื่องการบัญชีสําหรับผู้เช่า

1. การรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมต้น

2. สิทธิเลือก (Option) มีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าอย่างไร

3. การรับรู้และการวัดมูลค่าภายหลัง

4. การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า

5. การนําเสนอรายการและเปิดเผยข้อมูล

6. ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของผู้เช่า



การรับรู้และการวัดมูลค่าเร่ิมต้น
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สิทธิการใช้สินทรัพย์ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

หน้ีสินตามสัญญาเช่า

จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงจ่าย

ก่อนหรือในวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

ต้นทุนในการบูรณะสถานท่ี

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก

จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า

อัตราคิดลด

ประมาณการหน้ีสิน

การรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มต้น



การรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มต้น

อัตราคิดลด = อัตราดอกเบี้ยตามนัยในสัญญาเช่า นั้นถือว่าเป็นอัตราที่ทําให้เกิดสัญญาเช่า

มูลค่าปัจจุบันของ

มูลค่าคงเหลือ

ท่ีไม่มีการ

รับประกัน

จํานวนเงินท่ี

จ่ายตาม

สัญญาเช่า

ต้นทุน

ทางตรง

เร่ิมแรกของผู้

เช่า

มูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์

อ้างอิง

ผู้ให้เช่า ใช้อัตราดอกเบี้ยตามนัย

ผู้เช่า ใช้อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หากอัตรานั้นสามารถกําหนดได้ 

มิฉะนั้นให้ใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า (Incremental 

Borrowing Rate: IBR)”

Incremental Borrowing Rate (IBR)

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม: 

o อัตราดอกเบ้ียท่ีผู้เช่าจะต้องจ่าย

เพ่ือการกู้ยืมในระยะเวลาเดียวกัน

และมีสินทรัพย์ค้ําประกันลักษณะ

เดียวกัน ซ่ึงสินทรัพย์ค้ําประกันน้ี

ต้องมีมูลค่าเท่ากับสิทธิการใช้ใน

สภาพเศรษฐกิจเดียวกัน



การรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มต้น

จํานวนเงินที่ต้องจ่ายในระหว่างระยะเวลาการเช่า (Lease payments during the lease term)

ค่าเช่าคงที่

ค่าเช่าผันแปร

มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน

ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์

ค่าปรับที่จ่ายเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า

จํานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะต้องจ่าย

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Slide ถัดไป

ผู้เช่ามีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะใช้สิทธิ

ถ้า

ผู้เช่ามีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
ถ้า



การรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มต้น

. ค่าเช่าผันแปร (Variable Lease Payments)
การจ่ายชําระโดยท่ีเน้ือหาเป็นค่าเช่าคงท่ี

(In-substance fixed payments)

อัตรา/ ดัชนีข้ึนอยู่กับ ปัจจัยผันแปรอ่ืนๆ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สิน

ตามสัญญาเช่า

ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ส้ินตาม

สัญญาเช่า

เช่น เงินเฟ้อ/อัดตราดอกเบี้ย 

หรือ อัตราค่าเช่าในตลาด

เช่น ค่าเช่าซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาณ

การใช้สินทรัพย์อ้างอิงในกรณี

การให้เช่าเครื่องบิน ปัจจัยผันแปร

อ่ืนๆที่ส่งผลกระทบต่อค่าเช่า เช่น

จํานวนผู้โดยสายบนเครื่องบิน

ตัวอย่างเช่น จํานวนเงินท่ีจะจ่ายก็ต่อเม่ือ

สินทรัพย์ได้ถูกพิสูจน์ว่าสามารถใช้ในการ

ดําเนินงานได้จริง

ค่าเช่าผันแปร (Variable Lease Payments)

ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สิน

ตามสัญญาเช่า



ตัวอย่างการคํานวณค่าเช่าผันแปร

• กิจการเข้าทําสัญญาเช่าซ่ึงมีระยะเวลาสัญญา 10 ปี

• จํานวนเงินที่ต้องจ่ายต่อสัญญาเช่า 50,000 บาทต่อปี กําหนดชําระทุกต้นปี

• จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเพิ่มขึ้นทุกๆ 2 ปีเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลง

ในดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล CPI = 125

วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล / ต้นปีท่ี 1 ต้นปีท่ี 2 ต้นปีท่ี 3

CPI = 125 CPI = 130 CPI = 135

หนี้สินตามสัญญาสะท้อนการจ่ายชําระ

ค่าเช่า 12 งวด งวดละ 50,000 บาท

ไม่ต้องทําการประเมินใหม่เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงของ CPI ไม่กระทบการ

จ่ายชําระ

• จํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 

54,000 บาท (50,000 x 135/125)

• หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เพื่อ

สะท้อนการจ่ายชําระค่าเช่างวดละ 54,000 บาท

• มีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสด = ประเมินใหม่ !



สิทธิเลือก (Option) มีผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ท่ีต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าอย่างไร
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ผลกระทบของสิทธิเลือก (Option)
ตัวอย่างเช่น สิทธิเลือกขยายสัญญา/สิทธิเลือกยกเลิกสัญญา/สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ อาจมีผลกระทบต่อ

ระยะเวลาของสัญญาเช่า (Lease term) หรือจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจริงตามสัญญาเช่า

ค่าปรับในการยกเลิกสัญญา

ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์

มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิ

ความสําคัญของสินทรัพย์อ้างอิง

ปัจจัยในการพิจารณา



การรับรู้และการวัดมูลค่าภายหลัง
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การรับรู้และวัดมูลค่าภายหลัง
• วิธีราคราทุน ตาม TAS 16 
• วีธกีารอ่ืน ตาม TAS 16 (วีธกีารตีราคาใหม่) และ 

TAS 40 (วิธีมูลค่ายุติธรรม)
สินทรัพย์สิทธิการใช้

• รับรู้มูลค่าตามบัญชีที่เพ่ิมข้ึนจากดอกเบี้ย
• ลดมูลค่าตามบัญชีจากการจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่า

คิดลดค่าเช่า 12 งวด ด้วย

อัตรา 5%

เงินลงทุนขั้นต้น - เงินลงทุนสุทธิ

221,583.24 x (5%/4 งวด)

20,000 – 2,769.83ค่าเช่า 20,000

จ่ายชําระ 4 งวด ต่อปี 12

ระยะเวลา 3 ปี

อัตราดอกเบ้ียตามนัย 5%

งวด ค่าเช่า หนี้สินก่อนคิดลด หนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรอรับรู้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรง

0 240,000.00
1 20,000.00 220,000.00 221,586.24 18,413.76 2,769.83 17,230.17 221,586.24 18,465.52

2 20,000.00 200,000.00 204,356.07 15,643.93 2,554.45 17,445.55 203,120.72 18,465.52
3 20,000.00 180,000.00 186,910.52 13,089.48 2,336.38 17,663.62 184,655.20 18,465.52
4 20,000.00 160,000.00 169,246.90 10,753.10 2,115.59 17,884.41 166,189.68 18,465.52
5 20,000.00 140,000.00 151,362.49 8,637.51 1,892.03 18,107.97 147,724.16 18,465.52
6 20,000.00 120,000.00 133,254.52 6,745.48 1,665.68 18,334.32 129,258.64 18,465.52
7 20,000.00 100,000.00 114,920.20 5,079.80 1,436.50 18,563.50 110,793.12 18,465.52
8 20,000.00 80,000.00 96,356.70 3,643.30 1,204.46 18,795.54 92,327.60 18,465.52
9 20,000.00 60,000.00 77,561.16 2,438.84 969.51 19,030.49 73,862.08 18,465.52

10 20,000.00 40,000.00 58,530.67 1,469.33 731.63 19,268.37 55,396.56 18,465.52
11 20,000.00 20,000.00 39,262.31 737.69 490.78 19,509.22 36,931.04 18,465.52

12 20,000.00 - 19,753.09 246.91 246.91 19,753.09 18,465.52 18,465.52

240,000.00 0 0 18,413.76 221,586.24 0.00 221,586.24



การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
By Learn CPD



การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า

การบันทึกบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขสัญญา มาตรฐานมีการแยกความแตกต่างใน 3 รูปแบบสําหรับการแก้ไขสัญญาเช่าดังต่อไปน้ี:

ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองท่ีจะส่งผลให้การ

เปล่ียนแปลงขอบเขตของการเช่า เช่น การลดพ้ืนท่ีเช่า 

(ลดลง) หรือเพ่ิมจํานวนชั้น (เพ่ิมขอบเขต) เพ่ือการเช่า

อาคารท่ีมีอยู่สําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่

การเจรจาต่อรองใหม่จะเปลี่ยนขอบเขตของสัญญาเช่าหรือไม่?

ลดลง
เพ่ิมข้ึน

ส่ิงตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นโดยจํานวนเงินท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วน

เดียวกันกับราคาแบบเอกเทศ (stand-alone price) หรือไม่?

• ประเมินมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าโดยใช้

อัตราคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่

• ปรับปรุงสิทธิการใช้สินทรัพย์ด้วยผลต่าง

ระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่าก่อนและ

หลังเปล่ียนแปลง

• รับรู้การเปล่ียนแปลง

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

แยกต่างหากจากสัญญา

เดิม

• ประเมินมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าโดยใช้

อัตราคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่

• ลดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการใช้

สินทรัพย์เพ่ือสะท้อนถึงการยกเลิกสัญญา

บางส่วนหรือท้ังหมด

• รับรู้กําไรหรือขาดทุนจากการลดขอบเขต

สัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุน

ใช่ ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

• เพ่ิมขอบเขตของสัญญาเช่า

• เพิ่มสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงหน่ึงรายการข้ึนไป

** ตัวเลือกส่วนขยายของสิทธิการใช้งานท่ีมีอยู่แล้วไม่ได้เป็น

การเพิ่มขอบเขต

(ผู้เช่าไม่ได้บันทึกบัญชีสําหรับตัวเลือกในระยะเวลาการ

เช่าในวันเร่ิมสัญญาเช่า)

• ลดขอบเขตของสัญญาเช่า

• ยกเลิกสิทธิการใช้สินทรัพย์อ้างอิงรายการข้ึนไป

• ปรับลดระยะเวลาของสัญญาเช่า



การนําเสนอรายการและเปิดเผยข้อมูล
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การนําเสนอรายการ

• แสดงสินทรัพย์สิทธิการใช้ แยกจากสินทรัพย์อ่ืน เว้นแต่จะ (ไม่ใช้กับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน)

• รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ในรายการรายบรรทัดเดียวกับการนําเสนอสินทรัพย์อ้างอิง เสมือนว่ากิจการเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น

• เปิดเผยข้อมูลว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ถูกรวมไว้ในรายบรรทัดใดในงบแสดงฐานะการเงิน

• แสดงหนี้สินตามสัญญาเช่า แยกจากหนี้สินอ่ืน เว้นแต่จะ เปิดเผยข้อมูลว่าหนี้สินตามสัญญาเช่ารวมอยู่ในรายบรรทัดใดในงบแสดงฐานะการเงิน

• แสดงดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า แยกต่างหากจากค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• จัดประเภทในงบกระแสเงินสด ดังนี้

• การจ่ายเงินสดสําหรับส่วนเงินต้น >> กิจกรรมจัดหาเงิน

• การจ่ายเงินสดสําหรับส่วนดอกเบี้ย >> กิจกรรมจัดหาเงิน หรือ กิจกรรมดําเนินงาน 

• การจ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้น หรือ มูลค่าต่ํา และ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ที่ไม่รวมอยู่ในการวัวดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า >> กิจกรรมดําเนินงาน



การเปิดเผยข้อมูล

• ผู้เช่าต้องเปิดเผยจํานวนเงินรายการต่อไปน้ี ในรูปแบบตาราง

• ค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้จําแนกตามประเภท

ของสินทรัพย์อ้างอิง

• ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือ มูลค่าต่ําที่ได้รับ

การยกเว้น

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัด

มูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

• รายได้จากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้

• กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า การเพิ่มขึ้นของ

สินทรัพย์สิทธิการใช้

• ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากรายการขายและเช่ากลับคืน

• มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ สิ้นรอบระยะเวลา

รายงานจําแนกตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง

• ต้องเปิดเผยการวิเคราะห์การครบกําหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

• ต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเพ่ิมเติม ในเร่ืองต่อไปน้ี

• ลักษณะกิจกรรมการเช่า

• กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ที่ผู้เช่าจะจ่ายแต่ไม่ได้

สะท้อนในหนี้สินสัญญาเช่า อาจเกิดจาก

• การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร

• สิทธิเลือกในการขยายอายุหรือยกเลิก

• การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

• สัญญาเช่าที่ยังไม่เริ่มมีผลโดยมีผลผูกพันกับผู้เช่าแล้ว

• ข้อจํากันหรือพันธะที่กําหนดในสัญญาเช่า

• รายการขายและเช่ากลับคืน



ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของผู้เช่า
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ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของผู้เช่า

TFRS 16 รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด

TFRS 16 ค่าเสื่อมราคา

TFRS 16 ดอกเบ้ียจ่าย

TAS 17 สัญญาเช่าดําเนินการ
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5. การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่า
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การจัดประเภทสัญญาเช่า สัญญาเช่าดําเนินงาน

สัญญาเช่าเงินทุน

ต้องพิจารณาเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบของสัญญา (Substance over Form)

สัญญาเช่าเงินทุน >> สัญญาโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย์ท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ

สัญญาเช่าดําเนินงาน >> สัญญาไม่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย์ท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ

ตัวอย่างสถานการณ์ของสัญญาเช่าเงินทุน

• สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสันทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

• ผู้เช่ามีสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาท่ีต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างมากเพียงพอท่ีจะทําให้ผู้เช่าใช้สิทธิน้ัน 

• อายุสัญญาเช่าครอบคลุม อายุเชิงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้จะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ

• ณ วันเริ่มต้นสัญญา มูลค่าปัจจุบัน ของการจ่ายชําระตามสัญญามีจํานวนเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

• สินทรัพย์มีลักษณะเฉพาะจนกระท่ังมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวท่ีสามารถใช้สินทรัพย์น้ันโดยไม่จําเป็นต้องนําสินทรัพย์มาทําการดัดแปลงท่ีสําคัญ



การจัดประเภทสัญญาเช่า สัญญาเช่าดําเนินงาน

สัญญาเช่าเงินทุน

ข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ท่ีทําให้เป็นสัญญาเช่าเงินทุน

• หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาได้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกับผู้ให้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกน้ัน

• ผู้เช่าเป็นผู้ท่ีได้รับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่

เช่น ส่วนลดค่าเช่า = จํานวนเงินท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า

• ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งท่ีสองด้วยการจ่ายค่าเช่าท่ีต่ํากว่าค่าเช่าของตลาดอย่างมาก

ถ้าไม่มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน >> สัญญาเช่าดําเนินงาน



สัญญาเช่าเงินทุน
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สัญญาเช่าเงินทุน - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

รับรู้สินทรัพย์ของสัญญาเช่าเป็น ลูกหน้ี ด้วยจํานวน เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

การวัดมูลค่าเริ่มแรก

• ใชอั้ตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า (implicit interest rate) เพื่อหามูลค่า เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

• ถ้าเป็นการเช่าช่วง ให้ใชอั้ตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหลักปรับปรุงด้วยต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ถ้าไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเช่าช่วงได้

• ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก

• ผู้ให้เช่า ไม่ใช่ ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย 

>> รวมในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของ เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และ ลดจํานวนเงินของรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า

>> อัตราดอกเบี้ยตามนัยกําหนดโดยให้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกรวมอยู่ในเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

• ผู้ให้เช่า เป็น ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย

>> รับรู้รายได้เท่ากับ จํานวนทีน้่อยกว่าของ

• มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

• มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของตลาด

>> รับรู้ต้นทุนขายเท่ากับ ต้นทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของ มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน

>> รับรู้กําไรขาดทุนจากการขาย (รายได้ – ต้นทุนขาย) ตาม TFRS 15 ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล



สัญญาเช่าเงินทุน - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

การวัดมูลค่าเริ่มแรก

การจ่ายชําระท่ีรวมอยู่ในเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าประกอบด้วย

• การจ่ายชําระคงท่ี หัก เจ้าหน้ีสิ่งจูงใจตามสัญญา

• การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร ท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกให้ใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล

• การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ท่ีผู้ให้เช่าจะได้จากผู้เช่า บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้เช่า หรือ บุคคลท่ีสามท่ีไม่เก่ียวข้องกับผู้ใช้เช่าท่ีมี

ความสามารถทางการเงินในการชําระภาระผูกพันภายใต้การรับประกัน

• ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผู้เช่าจะใช้สิทธิ

• การจ่ายค่าปรับเพ่ือยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า



สัญญาเช่าเงินทุน - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

การวัดมูลค่าภายหลัง

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ทางการเงิน (ดอกเบ้ีย) ตลอดอายุสัญญาเช่า ท่ีสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดของเงินลงทุนสุทธิ

ค่าเช่า 20,000

จ่ายชําระ 4 งวด ต่อปี 12

ระยะเวลา 3 ปี

อัตราดอกเบ้ียตามนัย 5%

งวด ค่าเช่า เงินลงทุนขั้นต้น เงินลงทุนสุทธิ รายได้ดอกเบี้ยรอรับรู้ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าเช่า
0 240,000.00 

1 20,000.00 220,000.00 221,586.24 18,413.76 2,769.83 17,230.17 

2 20,000.00 200,000.00 204,356.07 15,643.93 2,554.45 17,445.55 

3 20,000.00 180,000.00 186,910.52 13,089.48 2,336.38 17,663.62 

4 20,000.00 160,000.00 169,246.90 10,753.10 2,115.59 17,884.41 

5 20,000.00 140,000.00 151,362.49 8,637.51 1,892.03 18,107.97 

6 20,000.00 120,000.00 133,254.52 6,745.48 1,665.68 18,334.32 

7 20,000.00 100,000.00 114,920.20 5,079.80 1,436.50 18,563.50 

8 20,000.00 80,000.00 96,356.70 3,643.30 1,204.46 18,795.54 

9 20,000.00 60,000.00 77,561.16 2,438.84 969.51 19,030.49 

10 20,000.00 40,000.00 58,530.67 1,469.33 731.63 19,268.37 
11 20,000.00 20,000.00 39,262.31 737.69 490.78 19,509.22 

12 20,000.00 - 19,753.09 246.91 246.91 19,753.09 

240,000.00 (0.00) 0.00 18,413.76 221,586.24 

คิดลดค่าเช่า 12 งวด ด้วยอัตรา 5%

เงินลงทุนขั้นต้น - เงินลงทุนสุทธิ

221,583.24 x (5%/4 งวด)

20,000 – 2,769.83



การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงจะเป็นสัญญาแยกต่างหาก ถ้า

• การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขอบเขต โดย เพ่ิมสิทธิในการใช้สินทรัพย์หน่ึงรายการหรือมากกว่า และ

• สิ่งตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนเงินเท่ากับราคาเอกเทศของการเพ่ิมขอบเขต

ถ้าการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นสัญญาแยกต่างหาก 

• ต้องจัดให้เป็นสัญญาเช่าดําเนินงานต้ังแต่ต้นโดย

• ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาเช่าใหม่นับแต่วันท่ีการเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล และ

• วัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงด้วยเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาทันทีก่อนวันท่ีการเปลี่ยนแปลงมีผล



สัญญาเช่าดําเนินงาน
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สัญญาเช่าดําเนินงาน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

• รับรู้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็นรายได้โดยใช้ วิธีเส้นตรง หรือ เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอื่นท่ีสะท้อนถึงรูปแบบการได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า

• รับรู้ต้นทุนซ่ึงรวมค่าเสื่อมราคา เป็น ค่าใช้จ่าย ตามนโยบายการคิดค่าเสื่อมเดิมท่ีใช้อยู่ (TAS 16, TAS 38)

• รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา โดยใช้

เกณฑ์เดียวกับการรับรู้รายได้

• ประเมินการด้อยค่าตาม TAS 36

• ผู้ให้เช่าท่ีเป็น ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย ไม่สามารถรับรู้กําไรจากการขายได้ เน่ืองจากสัญญาเช่าดําเนินงานไม่เทียบเท่าการขาย

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

• ต้องถือว่าเป็นสัญญาเช่าใหม่นับแต่วันท่ีการเปลี่ยนแปลงมีผล

• พิจารณาการจ่ายชําระตามสัญญา ท่ี จ่ายล่วงหน้า หรือ ค้างจ่าย เป็นส่วนหน่ึงของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใหม่



การนําเสนอรายการและเปิดเผยข้อมูล
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การนําเสนอรายการและเปิดเผยข้อมูล

สัญญาเช่าเงินทุน

• กําไรขาดทุนจากการขาย

• รายได้ทางการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

• รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่า

ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

• คําอธิบายเชิงคุณภาพและปริมาณ ของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของ

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสุทธิ

• การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับ โดย

ไม่คิดลด

• รายปี สําหรับ 5 แรกเป็นอย่างน้อย และ 

• ผลรวมของจํานวนเงินสําหรับปีที่เหลือ

• กระทบยอดการจ่ายชําระที่ไม่คิดลดกับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ระบุถึง

• รายได้ทางการเงินรอรับรู้

• มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่คิดลด

สัญญาเช่าดําเนินงาน

• เปิดเผยรายได้จากสัญญาเช่าแยกต่างหากจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการ

จ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ข้ึนอยู่กับดัชนี หรือ อัตรา

• การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับ 

โดยไม่คิดลด

• รายปี สําหรับ 5 แรกเป็นอย่างน้อย และ 

• ผลรวมของจํานวนเงินสําหรับปีที่เหลือ



6. รายการขายและเช่ากลับคืน
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รายการขายและเช่ากลับคืน

การประเมินว่าการโอนสินทรัพย์เป็นการขายหรือไม่ >> ให้ปฏิบัติตาม TFRS 15 >> มีการโอนอํานาจควบคุมในสินทรัพย์ให้ผู้ซ้ือ

หากเป็นการขาย ตาม TFRS 15

• ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่ากลับคืน ตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ยังอยู่กับผู้เช่า ดังนั้น ผู้เช่า

จะรับรู้เฉพาะจํานวนเงินของผลกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่โอนไปยังผู้ให้เช่า

• ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม TFRS 15 สําหรับการซื้อ และ TFRS 16 สําหรับการให้เช่า

หากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทน ไม่เท่ากับ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (ไม่ใช่อัตราตลาด)

• ส่วนที่ต่ํากว่าตลาดถือเป็นการจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า

• ส่วนที่สูงกว่าตลาดถือเป็นการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า

>> วัดมูลค่าการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนโดยใช้ค่าท่ีกําหนดได้พร้อมกว่าระหว่าง

• ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนจากการขายและมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์

• ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายตามสัญญาเช่าตามอัตราตลาด

หากไม่ใช่การขาย ตาม TFRS 15

• ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ที่โอนต่อไปและรับรู้หนี้สินทางการเงินเท่ากับจํานวนเงินจากการโอน โดยใช้ TFRS 9 ในการรับรู้หนี้สินทางการเงิน

• ผู้ให้เช่าต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่โอนและต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเท่ากับจํานวนเงินจากการโอน โดยใช้ TFRS 9 ในการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน



7. การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง

(Transition)
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สัญญามีเพิ่งเกิดข้ึนหรือมีการแก้ไข ณ วันเร่ิมถือปฏิบัติ สัญญาท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่แล้ว ณ วันเร่ิมถือปฏิบัติ

ประเมินสัญญาเช่าท้ังหมดใหม่

นับรวมสัญญาท่ีได้รับการประเมิน

ว่าไม่ได้เป็นสัญญาเช่าตาม TAS 17

ไม่มีการประเมินใหม่ การประเมินใหม่ภายใต้ TFRS 16 จะประเมินเฉพาะ

สัญญาท่ีถูกกําหนดว่าเป็นสัญญาเช่าตาม TAS 17

หมายเหต:ุ สัญญาท่ีได้รับการประเมินภายใต้ TAS 17 ว่าไม่ใช่สัญญาเช่า จะ

ถือว่าไม่ใช่สัญญาเช่าภายใต้ TFRS 16 เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องทําการ

ประเมินใหม่ระบุเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า

No adjustment
Retrospective 

adjustment

Simplified 

approach

ทางเลือกนโยบาย

ทางเลือก

นโยบาย

การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)



การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)

วันที่มีผลบังคับใช้

คํานิยามของสัญญาเช่า

• คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2563

• วันที่นํามาใช้ปฏิบัติครั้งแรก คือวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจําปีซ่ึงมีการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

• กิจการอาจนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทํา

กับลูกค้า ณ หรือก่อนวันที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ครั้งแรก

• กิจการสามารถเลือกปฏิบัติแนวทางเกี่ยวกับการระบุสัญญาเช่าตาม TFRS16 กับสัญญาที่เข้าทําสัญญา 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา ในหรือหลังวันที่นํามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดยไม่ต้องทําการ

ประเมินสัญญาที่มีอยู่เดิมใหม่ว่าสัญญาที่มีอยู่เดิมดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

ตาม TFRS16 หรือไม่

• หากกิจการเลือกปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนข้างต้น กิจการต้องนํามาใช้ปฏิบัติกับทุกสัญญาของกิจการ



การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)

2) วิธีการคิดตามแบบสะสม

(Cumulative catch-up 

approach)

ไม่มีการปรับค่าเปรียบเทียบข้อมูล:

o ปรับการเปิดกําไรสะสม ณ วันที่มีการนํามาปฏิบัติใช้

o จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการเปิดเผยข้อมูล

คํานวณสิทธิในการใช้สินทรัพย์ โดยเลือกระหว่างวิธีดังต่อไปน้ี (lease-by-lease choice):

o 2A retrospectively

o 2B based on the lease liability at transition date

1) วิธีการย้อนหลังแบบเต็ม 

(Full Retrospective 

Approach)

ตาม TAS 8:

o ปรับค่าเปรียบเทียบเสมือนว่ามีการใช้ TFRS 16 มาเสมอ

o จัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบตามรายการ



2a.

การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)

ตัวอย่าง
Example facts

• 3 Year property lease which 

commenced on 1 November 2018

• Transition date is 1 January 2020

• CU 2,800,000 monthly lease 

payment in arrears

• 8% discount rate at lease 

commencement

• 3% incremental borrowing rate at 

transition date

1. Full retrospective 

approach

Cumulative catch-up 

approach

2b. Cumulative catch-up 

approach with simplified 

ROU asset



การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)

ข้อมูล

จุดข้อมูล
Needed for fully 

retrospective?

Needed for cumulative 

catch-up?

วันท่ีเริ่มต้นและวันสิ้นสุด ü ü

ค่าเช่า (รวมถึงค่าตอบแทนผันแปร) ü ü

ตัวเลือกวันท่ีและการชําระเงิน / เงินค่าปรับ ü ü

แรงจูงใจของสัญญาเช่า และ การประมาณการหน้ีสิ้นท่ีดี ü ü

ในวันท่ีมีการถือปฏิบัติ สําหรับสัญญาเช่า จะต้องมีการเตรียมข้อมูลดังต่อไปน้ี:

* วันเริ่มต้นอาจจะไม่จําเป็นสําหรับวิธี simplified ROU assets (approach 2B) 

*



การถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลง (Transition)

ข้อมูล

จุดข้อมูล Needed for fully 
retrospective?

Needed for cumulative 
catch-up?

อัตราคิดลด ข้อมูลในอดีต IBR ณ วันท่ีถือปฏิบัติ

ราคา Stand-alone สําหรับส่วนท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่า ข้อมูลในอดีต สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลัง

การประเมินอย่างสมเหตุสมผลสําหรับตัวเลือก ข้อมูลในอดีต สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลัง

ประมาณการค่าประกันมูลค่าคงเหลือ ข้อมูลในอดีต สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลัง

การทดสอบการด้อยค่า
TAS 36

ข้อมูลในอดีต

TAS 37 ข้อมูลในอดีต or TAS 

36 ข้อมูล ณ วันท่ีถือปฏิบัติ

ต้นทุนทางตรงเริ่มต้น ü สามารถเลือกได้ (optional)

การปรับท่ีมีอยู่ของ straight-lining û วิธี Approach 2B เท่าน้ัน

ข้ึนอยู่กับวิธีท่ีเลือกใช้ในวันถือปฏิบัติและวันเปลี่ยนแปลง ข้อมูลท่ีจําเป็นมีดังต่อไปน้ี:




