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 สญัญาเช่า 

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง : สทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับสญัญาเช่าการเงิน 

ถาม :   บริษัท leasing มาเสนอให้เช่าซ้ือรถตู้แบบ Financial Leasing 3 ปี รถมีอายุ 5 ปีตาม

ระเบียบกรมสรรพากร ระบุราคา ณ สิ้นปีที่ 9 เหลือ 25% ของราคาเตม็ ปีที่ 1-3 ในทางภาษี

ให้บวกกลับค่าเสื่อมราคา และหักค่าใช้จ่ายได้ 36,000 บาท จ านวน 36 งวด 

ค าถาม 

ราคา ณ สิ้นปีที่ 3 สามารถน าราคาประเมินที่เหลือ 25% มาตัดค่าเสื่อมราคาในปีที่ 4-

5 เตม็จ านวนได้ใช่หรือไม่ และเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ 

ตอบ : ในการจัดท ารายงานทางการเงินในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า กิจการต้องจัดท า

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ืองสัญญาเช่า ในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ บทที่ 

14 เร่ือง สญัญาเช่า ในกรณีที่กจิการเป็นกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

 

ในประเด็นที่ท่านถามเกี่ยวกับสัญญาเช่าในทางภาษี ขอให้ท่านสอบถามไปยัง

กรมสรรพากร หรือทา่นสามารถหาข้อหารือในเวบ็ไซต์กรมสรรพากรได้ ยกตัวอย่างข้อหารือใน

เร่ืองน้ี เช่น ข้อหารือเลขที่  กค 0702/1299 ตามลิงค์ที่แนบมาน้ี 

http://www.rd.go.th/publish/38098.0.html  

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาและปฏบัิติตามประมวลรัษฏากร และสอบถามไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนย่ิงข้ึน หรือหาข้อหารือเพ่ิมเติมได้ที่

เวบ็ไซต์กรมสรรพากร 

 สญัญาเช่า 

เดือนพฤษภาคม 2559 

เร่ือง : สอบถามสญัญาเช่าการเงินเกี่ยวกบัการเช่าซ้ือรถยนต์ 

ถาม :   ถ้าซ้ือรถยนต์ และได้ท าสัญญาลิสซ่ิงเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน อายุสัญญา 4 ปี มี

วงเงินประกนั ตามมาตรฐานฯ ตอนบันทกึบัญชีต้องค านวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 4 

ปี  หรือ 5 ปี 

ตอบ :  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า ย่อหน้าที่ 27 

หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 268 

ระบุว่า 

27 สัญญาเช่าการเงินท าให้เกิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส าหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อม

ราคาส าหรบัสินทรพัยที์่เช่าที่เสื่อมสภาพตอ้ง สอดคลอ้งกบัวิธีการคิดค่า

http://www.rd.go.th/publish/38098.0.html
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เสื่อมราคาของสินทรพัยเ์สื่อมสภาพที่กิจการเป็นเจา้ของ และ ค่าเสื่อมราคา

ที่ รับ รู้ ต้องค านวณตามเกณฑ์ที่ ระบุไ ว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  16 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการ บัญชีฉบับ

ที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากไม่มีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ช่าจะเป็นเจ้าของสินทรพัยเ์มื่ออายุสญัญาเช่าส้ินสุด

ลง ผูเ้ช่าตอ้งตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยใ์หห้มดภายในอายุสญัญาเช่า

หรืออายุการใหป้ระโยชน ์แลว้แต่อายุใดจะสั้นกว่า 

 http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_we

b_060554.pdf 

 

ดังน้ันสรุปได้ว่า 

 หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กิจการจะเป็นเจ้าของสินทรัพยเ์มื่ออายุ

สญัญาเช่าส้ินสุดลง ให้ตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์สนิน้ัน 

 อย่างไรก็ดี หากมีความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กิจการจะเป็นเจ้าของ

สินทรพัยเ์มื่ออายุสญัญาเช่าส้ินสุดลง กิจการตอ้งตดัค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยใ์หห้มด

ภายในอายุสญัญาเช่าหรืออายุการใหป้ระโยชน ์แลว้แต่อายุใดจะสั้นกว่า 

 ทั้งน้ี กิจการต้องปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ดุลยพินิจในการก าหนด

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ซ่ึงต้องพิจารณาความเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะ

เป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลงหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับประโยชน์

สงูสดุจากการจัดท างบการเงินของกจิการ 

 

เดือนเมษายน 2559 

เร่ือง : มาตรฐานการบัญชีสญัญาเช่า 

ถาม :   (บริษัท เป็นผู้เช่า) ได้เช่าช่วงที่ดินจากบริษัทในเครือ (ผู้ให้เช่า) เป็นระยะเวลา 15 ปี 

เร่ิมต้ังแต่ 1 ก.ย. 2558 เป็นต้นไป โดยสญัญาระบุว่าผู้เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าช่วงรายปี ใน

วันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี โดยเร่ิมช าระค่าเช่าปีแรก 36,000 บาท ในวันที่ 31 ต.ค. 2558 และ

ผู้เช่าช่วงจะวางเงินประกัน 50,000 บาท ซ่ึงจะได้รับคืนเงินประกันน้ีเม่ือได้ส่งมอบที่ดินคืน 

ทั้งน้ีผู้เช่า ไม่ได้รับกรรมสทิธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด  

ขอ้เท็จจริง : ปัจจุบันบริษัทผู้ให้เช่า ยังไม่มีการส่งใบแจ้งหน้ีเรียกเกบ็เงิน และทาง บริษัทผู้เช่า

ยังไม่ได้ช าระเงินทั้งค่าเช่ารายปี2558 และ เงินประกนั 50,000 บาท 

 

ค าถาม :  

1. เป็นสญัญาประเภทใดในทางบัญชี 

2. รายการบันทกึบัญชีของปี 2558 มีอะไรบ้างในฝั่งผู้เช่า 

3. รายการบันทกึบัญชี ปีถัดๆไป ต้องบันทกึบัญชีหรือไม่ อย่างไร 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
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 รวมถึงทาง บ.ผู้เช่า ควรบันทกึรายการค่าเช่า เดือน ม.ค.-ส.ค. 2559 และเงินประกัน 

ในงบการเงินปี 2558 หรือไม่ อย่างไร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดช้ีแนะข้อมูลที่ถูกต้อง และมาตรฐานบัญชีที่ใช้อ้างองิส าหรับกรณีน้ี 

เพ่ือการจัดท างบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ 

ตอบ : 1. การพิจารณาสัญญาเช่าเป็นสัญญาประเภทใดต้องพิจารณาจากข้อก าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 256-259 

ก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือด าเนินงานไว้ 

โดยศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web

_060554.pdf 

 นอกจากน้ีย่อหน้าที่ 260  ก าหนดว่า การเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าต้องจัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานในลักษณะเดียวกับการจัดประเภท

สญัญาเช่าส าหรับสนิทรัพย์อื่น อย่างไรกต็าม ที่ดินมีลักษณะพิเศษคือ ตามปกติจะมีอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จ ากัด หากคาดว่าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปให้ผู้เช่า ณ วัน

สิ้นสดุสญัญาเช่า ผู้เช่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือ

เกอืบทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ี สญัญาเช่าที่ดินจะถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ดังน้ัน จ านวนเงินที่

จ่ายเม่ือเข้าท าสัญญาเช่าหรือการได้สิทธิการเช่าซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จึงถือเป็นการจ่าย

ค่าเช่าล่วงหน้า ซ่ึงต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุสญัญาเช่าตามรูปแบบของประโยชน์ที่ได้รับ  

           และย่อหน้าที่  261 ก าหนดว่า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า 

องค์ประกอบของที่ดินและอาคารที่เกิดจากสัญญาเช่าจะพิจารณาแยกจากกัน ถ้ากรรมสิทธิ์ของ

องค์ประกอบทั้งสองจะต้องโอนไปให้ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า สัญญาเช่าน้ันต้องจัดประเภท

เป็นสญัญาเช่าการเงิน ไม่ว่าจะได้มีการท าเป็นสัญญาเดียวหรือแยกเป็นสองสัญญา เว้นแต่จะมี

ลักษณะอื่นที่แน่ชัดแสดงถึงการมิได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ

จากสนิทรัพย์ที่เช่า โดยปกติที่ดินมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่

จ ากัด และหากคาดว่าจะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า ที่ดิน

น้ันจะจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน และอาคารจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือ

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

2. หากพิจารณาแล้วว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ในการ

บันทกึรายการบัญชีให้ทา่นพิจารณาตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ ดังน้ี 

- ส าหรับสญัญาเช่าการเงิน ดูย่อหน้าที่ 264-271 

- ส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงาน ดูย่อหน้าที่ 272-273 โดยย่อหน้าที่ 272 ก าหนดว่า  

ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซ่ึงไม่รวมต้นทุนในการ

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
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ให้บริการ เช่น ค่าประกันภัยและค่าบ ารุงรักษา) เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ ซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลา

ที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า แต่ข้อสมมติในการจัดท างบการเงินก าหนดว่างบ

การเงินจัดท าขึ้ นโดยข้อสมมติตามเกณฑ์คงค้าง ดังน้ันหากท่านพิจารณาแล้วว่า

เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน กจิการสามารถรับรู้ค่าเช่าจ่ายด้วยเกณฑ์คงค้างไปตลอด

อายุสัญญาเช่านับต้ังแต่วันที่เร่ิมเช่า แม้ไม่ได้รับใบแจ้งหน้ีจากผู้ให้เช่า (เช่น รับรู้

ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาทตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่าต้ังแต่วันที่

กจิการเร่ิมเช่า) 

 

3. กรณีของเงินประกันน้ัน หากกิจการยังไม่ได้จ่ายช าระเงินประกัน กิจการไม่ควรรับรู้ 

"บัญชีสนิทรัพย์เงินประกนั” ในงบการเงิน 

 

 ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีข้อมูล

เกี่ยวกบัรายละเอยีดที่มากกว่า เน่ืองจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเหน็ต่อรายงานทาง

การเงินที่ทา่นจัดท าข้ึนดังกล่าว 

 

************** 


