สรุปความแตกต่ างหลักการทางบัญชีกบั หลักการทางภาษี
สาหรับกิจการที่ไม่ มสี ่ วนได้ เสี ยสาธารณะ (NPAEs)
บทที่ 14 สั ญญาเช่ า
วิทยากรโดย
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
• กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
• คณะทางานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
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สัญญาเช่ า คืออะไร
• ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศ
สั ญญา
• ลักษณะ ๔ เช่ าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป
มาตรา 537 – 545
หมวด ๒ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดของผู้ให้ เช่ า
มาตรา 546 – 551
หมวด ๓ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดของผู้เช่ า
มาตรา 552 – 563

หมวด ๔ ความระงับแห่ งสั ญญาเช่ า
มาตรา 564 – 571

ความหมายของ สัญญาเช่ า ทางบัญชี และภาษี
• สัญญาเช่ าทางบัญชี
- สัญญาเช่ าเงินทุน (การเงิน)
- สัญญาเช่ าดาเนินงาน
• สัญญาเช่ าทางภาษี
- สัญญาเช่ าซื้อ
- สัญญาเช่ าทรัพย์
• สั ญญาเช่ าเงินทุน
- โอนความเป็ นเจ้ าของ/เลือกซื้อราคาต่า/อายุเช่ าครอบคลุมอายุ
เชิ งศก/เงินที่จ่ายเท่ ากับFVวันทาสั ญญา/ลักษณะเฉพาะคน อื่นใช้
ไม่ ไ ด้ / ผู้ เ ช่ าบอกเลิ ก ได้ ค่ า เสี ย หายชดใช้ /ประกัน ราคาซาก/ต่ อ
สั ญญาราคาถูกมาก

เนื้อหาทางเศรษฐกิจสาคัญกว่ารูปแบบตามกฎหมาย

• ตัวอย่ างกรณีขายแล้ วเช่ ากลับ

• บัญชีบนั ทึกการขายหรื อไม่ ดูทเี่ นื้อหาว่ า
ขายจริงหรื อเป็ นการหาเงินทุนทีส่ ุ ดท้ าย
จะได้ ทรัพย์ สินกลับมาด้ วยการทาสั ญญา
เช่ าเงินทุน
• ทางภาษี ขาย คือรู ปแบบการขาย ส่ วน
การเช่ ากลับ คือการเช่ า แล้ วแต่ เป็ น
รูปแบบสั ญญาเช่ าซื้อหรื อเช่ าทรัพย์

• ลักษณะ ๕ เช่ าซื้อ มาตรา 572 -574
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มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ผู้ให้ เช่ า
รายได้ จากการให้ เช่ า – สั ญญาเช่ าเงินทุน (การเงิน)
• หลักบัญชี

• หลักภาษี - สัญญาเช่ าซื้อ

• หลักภาษี - สัญญาเช่ า Leasing

• รายได้ สัญญาเช่ าเงินทุน (การเงิน) –

• ท.ป.1/2528 ข้ อ 3.5 กิจการให้ เช่ าซื้อ ให้ ใช้ เกณฑ์
สิทธิ

• รายได้ จากสัญญาให้ เช่ าแบบ Leasing ถือ
เป็ นรำยได้ ค่ำเช่ ำทั้งจำนวน เนื่องจากสัญญา
ให้ เช่ าแบบ Leasing เข้ าลักษณะเป็ นการเช่ า
ทรัพย์ สิน

เช่ าซื้อ / Leasing
• รายได้ จากการให้ เช่ า
1. กำไรจำกกำรขำย

- รับรู้ท้งั จานวน
2. ดอกผลจำกกำรให้ เช่ ำซื้อรับรู้แต่ ละงวด
ตามอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริง

3. ถ้ าไม่ ได้ รับชาระ
- เลือ่ นกำรรับรู้ดอกผล
9/22/2022

1. กำไรจำกกำรขำย (รำคำเงินสดหักต้ นทุน)
- รับรู้ท้งั จานวนในรอบบัญชีที่ให้ เช่ าซื้อ
2. ดอกผลจำกกำรให้ เช่ ำซื้อ (ยอดสัญญำหักรำคำ
เงินสด)
- รับรู้เป็ นรายได้ แต่ ละงวดตามวิธีการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ป.36/2536 เรื่ อง การขายสินค้าตามสัญญาให้ เช่ าซื้อ
หรื อสัญญาซื้อขายผ่อนชาระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้า
ยังไม่ โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ ส่งมอบตามมาตรา78(2)
เรื่ อง VAT

• ตาม ท.ป.1/2528 แก้ไขโดยท.ป.155/2549
และแก้ไขล่าสุ ด ท.ป.299/2561 ข้ อ 3.4 การ
ให้ เช่ าทรัพย์ สินให้ ใช้ เกณฑ์ สิทธิคานวณ
รายได้ รายจ่ ายตามส่ วนระยะเวลาการให้ เช่ า
ทรัพย์ สิน หรื อตามเกณฑ์ อื่น ที่เหมาะสม
ตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี

ต้ องปรับปรุงทางภาษี 100%
ไม่ มกี าไรจากการขาย/ดอกผล
มีต่าเสื่ อมราคาทรัพย์ สิน
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ผู้เช่ า
รายจ่ ายจากการคิดค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ าเงินทุน
(เช่ าการเงิน) (รูปแบบสั ญญาเช่ าซื้อ)

หลักการบัญชี
• มูลค่ าต้ นทุนต้ องไม่ รวมดอกผลสั ญญาเช่ าซื้อ
❖ Debit สิ นทรัพย์ (มูลค่ ายุตธิ รรม)
❖ Debit ดอกเบีย้ รอตัด
❖ Credit เจ้ าหนีเ้ ช่ าซื้อตามสั ญญา
• ณ วันสิ้นงวด วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนหักค่ าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่ าเผื่อการด้ อยค่ า (ถ้ ามี)
• ขาดทุนจากการด้ อยค่ าเข้ า PL
9/22/2022

หลักเกณฑ์ ภาษีอากร

• มูลค่าต้ นทุนของทรัพย์ สินให้ ถือตามราคาที่พงึ ต้ องชาระทั้งหมด
• ค่าสึกหรอและค่าเสื่ อมราคาที่จะนามาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้ อง
ไม่ เกินค่าเช่ าซื้อหรื อราคาที่จะต้ องผ่อนชาระ
(พรฎ.145
มาตรา7)ท.ป.1/2528 ข้ อ 3.5
• ป.3/2527 ค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมรำคำในแต่ ละรอบบัญชีเมื่อรวมกับที่
หักไว้ ในรอบบัญชีก่อนๆ แล้ วจะต้ องไม่ เกินค่ำเช่ ำซื้อหรื อรำคำที่ต้อง
ผ่ อนในรอบบัญชีก่อนๆจนถึงรอบบัญชีนั้น
• ขาดทุนจากการด้ อยค่าห้ ามเป็ นรายจ่ าย
ต้ องปรั
บปรุบงปรุกาไรทางบั
มราคา
ต้ องปรั
งกาไรทางบัญญชีชีค่า- เสืค่ า่ อเสืมราคาตามบั
่ อมราคาตามบัญญชีชีนน้ อ้ อยกว่
ยกว่าาค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมราคา
ทางภาษี
ดอกผลของสั
ญญาเช่ญาซืญาเช่
้อทางบั
ชีไม่ญใช่ชีไคม่่าใใช้ช่ คจ่า่ าใช้ยทางภาษี
ทางภาษี
ดอกผลของสั
าซื้อญ
ทางบั
จ่ายทางภาษี

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี

4

ผู้เช่ า
รายจ่ ายจากการคิดค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ าเงินทุน
(เช่ าการเงิน) (รูปแบบสั ญญาLeasing)

หลักเกณฑ์ ภาษีอากร

หลักการบัญชี
• บันทึกเหมือนกรณีสัญญาเช่ าเงินทุนที่
เป็ นเช่ าซื้อ
• มีการบันทึกสิ นทรัพย์ คิดค่ าเสื่ อม
ราคาและมีรายจ่ ายดอกเบีย้ จ่ าย

• หลักภาษี
• สัญญาเช่ าแบบ Leasing เข้ ำลักษณะเป็ นสัญญำเช่ ำทรัพย์ ดังนั้นกำรเช่ ำ
ทรัพย์ สิน
• ตาม ทป 1/2528 ข้ อ 3.4 การเช่ าทรัพย์ สินให้ ใช้ เกณฑ์ สิทธิ คานวณรายจ่ าย
ตามส่ วนระยะเวลาการให้ เช่ าทรัพย์ สิน หรื อตามเกณฑ์ บัญชี
• ค่างวดที่ชาระถือเป็ นรายจ่ ายค่าเช่ า (ยกเว้นกรณีรถยนต์ นั่งไม่ เกินสิบคน
ถือเป็ นรายจ่ ายได้ ไม่ เกินคันละ 36,000 บาทต่ อเดือนตาม พ ร ฎ 315))
ต้ อต้งปรั
บปรุ
่าเสืาเสื่ อ่ มราคาตามบั
าเสื่ อ่ อมราคา
มราคาทางภาษี
ทาง
องปรั
บปรุงกงกาไรทางบั
าไรทางบัญ
ญชีชี ค--ค่
อมราคาตามบัญ
ญชีชีไไม่ม่ใใช่ช่คค่ า่ เสื
ภาษีดอกผลของสั
ญญาเช่ญาญาเช่
ลีสซิา่งลีทางบั
ญชีไญม่ชีใไช่ม่คใ่าช่ใช้ค่าจใช้่ าจยทางภาษี
ดอกผลของสั
สซิ่งทางบั
่ ายทางภาษี
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ผู้ให้ เช่ า
รายได้ จากการให้ เช่ าทรัพย์ สิน (เช่ าดาเนินงาน)

หลักเกณฑ์ ภาษีอากร
หลักการบัญชี
• ผู้ให้ เช่ าต้ องรับรู้ รายได้ ค่าเช่ าจากสั ญญาเช่ าดาเนินงานตามเกณฑ์
เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า นอกจากว่ าจะมีเกณฑ์ อื่นที่เป็ น
ระบบ ซึ่งแสดงถึงรู ปแบบของการได้ รับประโยชน์ ที่ลดลงจาก
สิ นทรัพย์ ที่ให้ เช่ า

9/22/2022

• ให้ ใช้ เกณฑ์ สิทธิ
• ต้ องนารายได้ /รายจ่ าย ค่ าเช่ าหรื อค่ างวดและรายจ่ ายที่เกีย่ วข้ องมา
รวมคานวณเป็ นรายได้ และรายจ่ ายในแต่ ละรอบระยะเวลาบัญชี
ตามส่ วนแห่ งระยะเวลาการให้ เช่ าทรัพย์ สิน หรื อตามเกณฑ์ อื่น ที่
เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป
• เลือกใช้ วธิ ีใดวิธีหนึ่ง ให้ ใช้ วธิ ีน้ันตลอดไป เว้ นแต่ จะได้ รับอนุมัติ
อธิบดี
• ท.ป.1/2528 แก้ ไขเพิม่ เติมด้ วย ท.ป.155/2549 และแก้ ไขล่ าสุ ด
ด้ วยท.ป.299/2561 ข้ อ 3.4

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี

6

ผู้เช่ า
รายจ่ ายจากสั ญญาเช่ าดาเนินงาน (สั ญญาLeasing) (สั ญญาเช่ า)

หลักการบัญชี
• ผู้เช่ าต้ องรั บรู้ รายจ่ ายค่ าเช่ าจากสั ญญา
เช่ าด าเนิ น งาน ตามเกณฑ์ เ ส้ นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่ า นอกจากว่ ามีเกณฑ์
อื่นที่เป็ นระบบ ซึ่ งแสดงถึงรู ปแบบของ
ก า ร ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ล ด ล ง จ า ก
สิ นทรัพย์ ที่ให้ เช่ า
9/22/2022

หลักเกณฑ์ ภาษีอากร
• สั ญญาเช่ าแบบ Leasing ไม่ ถือเป็ นสั ญญาเช่ าซื้อ แต่
ถือเป็ นสั ญญาเช่ าทรัพย์ ฎีกา 8810/253 (ประชุ ม
ใหญ่ )
• สั ญญาเช่ าทรัพย์ เป็ นรายจ่ ายในทางภาษีตาม ท.ป.
1/2528 เดิม และแก้ ไขล่ าสุ ด ท.ป. 299/2561 ข้ อ 3.4
• (ผ้ เู ช่ ำรั บร้ ูเป็ นรำยจ่ ำยทัง้ จำนวน (ยกเว้ นกรณี
รถยนต์ นั่งไม่ เกินสิบคนถือเป็ นรำยจ่ ำยได้ ไม่ เกินคัน
ละ 36,000 ต่ อเดือน ตำม พ ร ฎ 315))

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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THANK YOU
https://www.tfac.or.th
https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

@TFAC.FAMILY

tfac@tfac.or.th

https:// www.youtube.com/TFACFamily

02 685 2500

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity.
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after
a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of TFAC.
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสาน
9/22/2022
วิชาชีพบัญชี

8

