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 ผู้เช่า – สัญญาเช่าการเงิน 
 ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็น

สินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ของผู้เช่าด้วยจ านวนเงิน
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของ
จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ซึ่งพิจารณา  
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า  

 อัตราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ 
ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนด
ได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ตามนัยได้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าเป็นอัตรา 
คิดลด  

 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
สินทรัพย์ที่รับรู้ 

 จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
และส่วนที่จะน าไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ช าระ  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า
เพ่ือท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด  

 ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

 ผู้เช่า – สัญญาเช่าการเงิน 
 สัญญาเช่าทางการเงินที่ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฝ่ายผู้เช่าต้องน าเงินค่างวดหรือค่าเช่า 
ที่ต้องจ่ายมาค านวณเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์สิทธิ์ตามข้อ 3.4 ของค าสั่งกรมสรรพากร 
ที่  ท .ป .1/2528ฯ ซึ่ งแก้ ไข เ พ่ิม เติม โดยค าสั่ งกรมสรรพากร 
ที่ ท.ป.299/2561ฯ ซึ่งก าหนดไว้ว่า  การค านวณรายได้และรายจ่าย
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินให้ใช้ 
เกณฑ์สิทธิโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องน ารายจ่าย 
ค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมค านวณเป็นรายจ่าย
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน
หรือตามเกณฑ์อ่ืนที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป 
      กรณีที่ ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าได้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือค านวณ
รายได้และรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้แล้ว 
ให้ใช้วิธีนั้นตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดี
กรมสรรพากร 
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 นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่า

ต้องสอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
ซึ่งกิจการเป็นเจ้าของ และค่าเสื่อมราคาที่รับรู้ต้องค านวณตาม
เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานการเงิน  

 หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้ เช่าจะเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เช่า – สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน (ซึ่งไม่รวม

ต้นทุนในการให้บริการ เช่นค่าประกันภัยและค่าบ ารุงรักษา) เป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์
อ่ืนที่เป็นระบบ ซึ่งแสดงถึงประโยชน์ที่ผู้เช่าได้รับในช่วงเวลา 

 สัญญาเช่าทางการเงินที่เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 572  กล่าวคือมีลักษณะเป็น
สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ค ามั่นว่า 
จะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า   
โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว ซึ่งสัญญาเช่า
ซื้อดังกล่าวผู้ เช่าซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้อง 
น าสินทรัพย์นั้นมาค านวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ด้วยมูลค่า
ต้นทุนของทรัพย์สินนั้น โดยให้ถือราคาตามที่พึงต้องช าระทั้งหมด 
(ราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อรวมดอกผลทั้งหมดซึ่งตามสัญญาถือเป็น 
ค่าเช่าซื้อ) ค านวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา แต่มีเงื่อนไขว่า 
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อ
หรือราคาท่ีจะต้องผ่อนช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 7  
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 และตามข้อ 3.5 ของ 
ค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528ฯ  

 ผู้เช่า – สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อทรัพย์สินโดยท าสัญญา 

ซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อและมีอายุสัญญา 
เกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ซื้อให้ค านวณมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน
หักค่าสึกหรอฯ เช่นเดียวกับการเช่าซ้ือ 
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 ผู้ให้เช่า – สัญญาเช่าการเงิน 
 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า 
 ต้นทุนทางตรงเมื่อเริ่มแรก 
 ส าหรับสัญญาเช่าการเงินนอกเหนือจากสัญญาเช่าของผู้ให้เช่า 

ที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่าย ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวม
ค านวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็นส่วนหัก
จากก าไรในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าเป็นอัตราที่ก าหนดขึ้นโดยได้ค านึงถึงต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกซ่ึงรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 

 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ ให้ เช่าที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ าหน่ายต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้ก าไรจากการขายใน
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล 

 การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนคงที่ ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ ให้ เช่ า  
ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

 ผู้ให้เช่า – สัญญาเช่าการเงิน 
 สัญญาเช่าทางการเงินที่ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฝ่ายผู้ให้เช่าต้องน าเงินค่างวดหรือค่าเช่า 
มาค านวณเป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลตามเกณฑ์สิทธิ์ตามข้อ 3.4 ของค าสั่งกรมสรรพากร  
ที่ ท.ป.1/2528ฯ  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ค าสั่งกรมสรรพากร  
ที ่ท.ป.299/2561 ซึ่งก าหนดไว้ว่า การค านวณรายได้และรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินให้
ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องน ารายได้
ค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมค านวณเป็นรายได้
และรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลา 
การให้เช่าทรัพย์สิน หรือตามเกณฑ์อ่ืนที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชี
ที่รับรองท่ัวไป 

 กรณีท่ี ผู้ให้เช่า ได้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือค านวณรายได้และรายจ่าย
ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้แล้วให้ใช้วิธีนั้นตลอดไป 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร 

 
 

 

 
 



สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษี 
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

 
NPAEs TAX 

 ผู้ให้เช่า – สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานตามเกณฑ์

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบ  
ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ 
ที่ให้เช่า 
 ผู้ให้ เช่าต้องรับรู้ต้นทุน (ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่ เกิดขึ้น

เนื่องจากการได้รับรายได้ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด และ 
 รับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การ

ประกันภัยและการบ ารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่าแม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่
จะมีเกณฑ์ที่เป็นระบบอย่างอ่ืนที่ดีกว่า ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของ
การได้รับประโยชน์ที่ลดลงจากสินทรัพย์ที่ให้เช่า 

 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดขึ้นในการต่อรอง หรือการท า
สัญญาเช่าด าเนินงาน จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าตาม
เกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึง
ของผู้ให้เช่า 
 

 ผู้ให้เช่า – สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 สัญญาเช่า ทางการเงินที่เช้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 572  กล่าวคือ มีลักษณะเป็น
สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินออกให้เช่า  และให้ค ามั่นว่าจะ
ขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า  โดย
เงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว ซึ่งสัญญาเช่าซื้อ
ดั งกล่ าวผู้ ให้ เช่ าซื้ อ  ซึ่ ง เป็นบริษั ทหรือหุ้ นส่ วนนิติบุ คคลนั้ น  
ต้องค านวณรายได้โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลนั้นต้องน าก าไรที่เกิดจากการขายมารวมค านวณเป็นรายได้ทั้ง
จ านวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนช าระ  
แต่ส าหรับดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนช าระให้น ามารวมค านวณ 
เป็นรายได้ในแต่ละงวดที่ก าหนดช าระตามสัญญาตามวิธีการ 
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ตามข้อ 3.5 ของค าสั่งกรมสรรพากร  
ที่ ท.ป.1/2528ฯ 

 ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายสินค้าหรือทรัพย์สินโดย
ท าสัญญาซื้อขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อและมีอายุ
สัญญาเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณรายได้เช่นเดียวกับการ
ให้เช่าซื้อแต่ส าหรับขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังผู้ซื้อทันที
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องน ารายได้จากการขายมารวม
ค านวณเป็นรายได้ท้ังจ านวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายสินค้า 

 
 


