คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
เรือ่ ง สัญญาเช่า
บทนา
มาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บ นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อกาหนดนโยบายการบัญ ชีและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ เหมาะสมทั้งทางด้ านผู้เช่าและผู้ให้ เช่า เพื่ อนาไปปฏิบัติกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ดาเนินงาน
คู่มือนี้ยังครอบคลุมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน
– สิ่ งจูงใจที่ ให้ แก่ผ้ ูเช่า
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกบั สัญญาเช่าทุกประเภท ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
1) สัญญาเช่าเพื่ อการสารวจหรือการใช้ ทรัพยากรแร่ นา้ มัน ก๊า ซธรรมชาติ และทรัพยากร
อื่ นที่ คล้ ายคลึงกัน ซึ่ งไม่สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ และ
2) ข้ อ ตกลงในการให้ ใช้ สิท ธิของรายการประเภทฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ การบั น ทึกวี ดี ทัศ น์
ละคร บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ กบั การวัดมูลค่าของรายการต่อไปนี้
1) อสังหาริมทรัพย์ทผี่ ้ ูเช่าถือครองอยู่และบันทึกเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
2) อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ ผู้ให้ เช่าบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
3) สินทรัพย์ชีวภาพที่ ผ้ ูเช่าถือครองภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
4) สินทรัพย์ชีวภาพที่ ผ้ ูให้ เช่าบันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับข้ อตกลงที่ มีการโอนสิทธิการใช้ สินทรัพย์ แม้ ว่า
ผู้ให้ เช่ายังคงให้ บริการส่วนใหญ่ในการดาเนินงานหรือซ่อมบารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องไม่นามาถือปฏิบัติกับข้ อตกลงในการให้ บริการที่ ไม่ได้ โอนสิทธิการใช้
สินทรัพย์จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกอีกฝ่ ายหนึ่ ง
คานิยาม
สัญ ญาเช่ า หมายถึ ง สัญ ญาหรื อข้ อตกลงที่ ผู้ ให้ เช่ า ให้ สิท ธิแ ก่ ผ้ ู เช่ าในการใช้ สิน ทรั พ ย์
สาหรับช่วงเวลาที่ ตกลงกัน เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับค่าตอบแทน ซึ่ งได้ รับชาระในงวดเดียวหรือหลายงวด
รวมถึงสัญญาเช่ าสินทรัพย์ที่ผู้เช่ ามีสิทธิที่จะได้ รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่า เมื่ อผู้เช่ าปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขที่ ตกลงกัน บางครั้งเรียกว่า “สัญญาเช่าซื้อ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559)

คู่มืออธิบาย TAS 17 หน้ า1

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญ ญาเช่ าการเงิน หมายถึ ง สัญ ญาเช่ าที่ ทาให้ เกิดการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผู้ เป็ นเจ้ าของพึ งได้ รับจากสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูเช่ า ไม่ ว่าในที่ สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่
สัญญาเช่าดาเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าที่ มิใช่สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทีบ่ อกเลิกไม่ได้ หมายถึง สัญญาเช่าที่ จะบอกเลิกได้ กต็ ่อเมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
1) เมื่ อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ โอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้ อยมาก
2) เมื่ อได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
3) เมื่ อผู้เช่าทาสัญ ญาเช่าใหม่กับผู้ให้ เช่ ารายเดิม เพื่ อเช่ าสินทรั พย์เดิมหรือสินทรั พย์ที่
เทียบเท่าของเดิม หรือ
4) เมื่ อผู้ เช่ า ต้ อ งจ่ า ยเงิน เพิ่ มโดยที่ ณ วั น เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ าเป็ นที่ เชื่ อถื อ ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าสัญญาเช่าจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง
วันเริ่มต้นของสัญ ญาเช่ า หมายถึง วันที่ ทาสัญ ญาเช่า หรือวันที่ คู่สัญญาได้ ก่อให้ เกิดผล
ผูกพันตามเงื่ อนไขหลักของสัญญาเช่า แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่ ง ณ วันนี้
1) สัญญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน และ
2) ในกรณี ของสัญ ญาเช่ าการเงิน กิจการต้ องกาหนดจานวนเงิน ที่ จะต้ องรั บ รู้ ณ วัน ที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หมายถึง วันที่ ผ้ ูเช่าสามารถใช้ สิทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
ซึ่ งคือวันรับรู้รายการเริ่ มแรกตามสัญญาเช่า
อายุสญ
ั ญาเช่ า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ทผูี่ ้ เช่าทาสัญญาที่ บอกเลิกไม่ได้ ทั้งนี้ ให้
รวมถึงระยะเวลาที่ ผู้เช่ ามีสิทธิที่จะเลื อกต่ ออายุสัญ ญาเช่ าสิน ทรั พ ย์น้ั น ออกไปอีก ไม่ ว่าจะมีการ
จ่ ายเงิน เพิ่ มอีก หรื อ ไม่ หาก ณ วัน เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ าสามารถเชื่ อได้ สมเหตุสมผลว่ าผู้ เช่ าจะ
เลือกใช้ สทิ ธิเพื่ อต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
จานวนเงินขั้นตา่ ที่ตอ้ งจ่ าย หมายถึง จานวนเงินที่ ผู้เช่ าจ่ ายตลอดอายุสัญ ญาเช่า โดยไม่
รวมค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น ต้ นทุนการให้ บริการ และภาษีทผูี่ ้ ให้ เช่าจ่ายและเรียกคืนได้ จากผู้ให้ เช่า แต่
รวมรายการต่อไปนี้
1) ด้ านผู้เช่า – จานวนเงินใดๆ ที่ ผ้ ูเช่าหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้เช่าประกันว่าจะต้ องจ่าย
ให้ กบั ผู้ให้ เช่าตามที่ ประกัน หรือ
2) ด้ านผู้ให้ เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ ได้ รับประกันจาก ผู้เช่า บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้เช่า หรือ
บุคคลที่ สามที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าและมีฐานะการเงินที่ สามารถให้ การประกันแก่
ผู้ให้ เช่าได้
อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่ มต้ นของสัญ ญาเช่ า ถ้ าผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรั พย์ด้วย
ราคาที่ คาดว่าจะตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ ณ วันที่ สามารถใช้ สิทธิทจี่ ะ
เลื อ กดั งกล่ า วและเชื่ อได้ อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า ผู้ เช่ าจะใช้ สิท ธิเลื อ กนั้ น ในกรณี น้ ี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559)

คู่มืออธิบาย TAS 17 หน้ า2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จานวนเงิน ขั้น ต่าที่ ต้ อ งจ่ ายประกอบด้ วย จานวนเงิน ขั้น ต่า ที่ จะต้ องจ่ ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าจนถึงวันที่ คาดว่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อและจานวนเงินที่ ต้องจ่ายเมื่ อใช้ สทิ ธิเลือก
ซื้อสินทรัพย์ทเี่ ช่าด้ วย
มู ลค่ ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ ผู้ซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ ยนสินทรัพย์หรือจ่าย
ชาระหนี้กนั ในกรณีทที่ ้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยน และสามารถต่อรองราคา
กันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ทไี่ ม่มีความเกี่ ยวข้ องกัน ซึ่ งจะแตกต่างจากคานิยามของมูลค่า
ยุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ข้ อใดข้ อหนึ่ ง ต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่ คาดว่าสินทรัพย์จะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับผู้ใช้ รายเดียวหรือหลายราย
2) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่ วยในลักษณะอื่ นที่ คล้ ายคลึงกัน ซึ่ งผู้ใช้ รายเดียวหรื อ
หลายรายคาดว่าจะได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์
อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่ เหลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่ สญ
ั ญาเช่าเริ่ ม
มีผล ซึ่ งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ โดยไม่คานึงถึงอายุสญ
ั ญาเช่า
มูลค่าคงเหลือที่ ได้ รับการประกัน หมายถึง
1) ด้ านผู้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ ผู้เช่าหรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้เช่ารับประกันที่
จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า (จานวนที่ รับประกัน คือ จานวนเงินสูงสุดที่ จะต้ องจ่ายไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม)
2) ด้ านผู้ให้ เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ ผ้ ูเช่าหรือบุคคลที่ สามรับประกันที่ จะจ่ายให้ แก่
ผู้ให้ เช่า บุคคลที่ สามที่ รับประกันนี้ ต้ องไม่เกี่ ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าและบุคคลดังกล่าวต้ อง
มีความสามารถทางการเงินที่ จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่ รับประกันไว้
มู ลค่ าคงเหลือที่ไม่ได้รบั การประกัน หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ทให้
ี่
เช่ า ซึ่ งผู้ ให้ เช่ าอาจไม่ ได้ รั บ คืน หรื อส่วนของมู ลค่ าคงเหลือของสิน ทรั พ ย์ที่ให้ เช่ า ซึ่ งได้ รั บ การ
ประกันจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้ให้ เช่าเท่านั้น
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่ มที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการต่อรองและการ
ทาสัญญาเช่า ต้ นทุนดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงต้ นทุนในส่วนของผู้ให้ เช่าที่ เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจานวนขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายให้ กบั ผู้ให้ เช่า
ตามสัญญาเช่าการเงินกับมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับการประกันให้ กบั ผู้ให้ เช่ า
เงินลงทุนสุทธิ ตามสัญ ญาเช่ า หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้ นตามสัญ ญาเช่าคิดลดด้ วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า
รายได้ทางการเงินรอการรับรู ้ หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้น ต้ นตามสัญญาเช่ากับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
อัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่าที่ ทา
ให้ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของ
1) จานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) มูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับการประกัน มีจานวนรวมเท่ากับ ผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทใี่ ห้ เช่า และต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกของผู้ให้ เช่า
อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ า หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ ผู้เช่าจะต้ องจ่ายตาม
สัญญาเช่าที่ คล้ ายคลึงกัน หรือถ้ าไม่สามารถกาหนดอัตรานั้นได้ ให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยที่ ผู้เช่าจะต้ อง
จ่าย ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่าในการกู้ยืมเงินที่ มีระยะเวลาและการคา้ ประกันคล้ ายคลึงกันกับที่
ระบุไว้ ในสัญญาเช่าเพื่ อซื้อสินทรัพย์น้ัน
ค่าเช่ าที่อาจเกิดขึ้ น หมายถึง ส่วนของจานวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่ งไม่ได้ กาหนด
ไว้ อย่างคงที่ แต่กาหนดให้ ข้ ึนอยู่กับปัจจัยอื่ นในอนาคตซึ่ งเปลี่ ยนแปลง นอกจากการเปลี่ ยนแปลง
ตามระยะเวลาที่ ผ่ านไป (เช่ น อัตราร้ อยละของยอดขาย ปริ มาณการใช้ ในอนาคต ดัชนี ราคาใน
อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ยตลาดในอนาคต)
ในช่ วงเวลานั บ จากวัน เริ่ มต้ น ทาสัญ ญาเช่ าถึงวัน ที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมีผล สัญ ญาเช่ าหรื อข้ อ
ผูกพันตามสัญญาเช่าอาจมีข้อกาหนดให้ มีการปรับปรุงจานวนเงินที่ ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าได้ เช่น
การเปลี่ ยนแปลงต้ น ทุน การก่อสร้ าง หรื อต้ นทุ น การได้ มาของสิน ทรั พย์ที่เช่ า การปรับ ราคาตาม
ระดับดัชนีราคาที่ เปลี่ ยนไป หรือต้ นทุนทางการเงินของผู้ให้ เช่าเปลี่ ยนไป มาตรฐานฯ กาหนดให้
จานวนเงินที่ มีการเปลี่ ยนแปลงนั้น ถือว่าเกิดขึ้น ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่า
การจาแนกประเภทของสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึง ขอบเขต
ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ทเี่ ช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้
เช่ า ความเสี่ ยงดังกล่ าวรวมถึงโอกาสที่ จะเกิดความสู ญ เสียจากกาลังการผลิ ตที่ ไม่ได้ ใช้ หรื อจาก
วิทยาการที่ ล้ าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการดาเนินงานจะมีกาไรตลอดอายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลกาไรจากราคาที่ เพิ่ มขึ้นหรือ
จากมูลค่าคงเหลือที่ จะได้ รับ
กิจการต้ องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าทางการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ไปให้ แก่ผ้ ูเช่า และ
ต้ อ งจั ด ประเภทสัญ ญาเช่ า เป็ นสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งาน หากสั ญ ญานั้ น ไม่ ได้ โอนความเสี่ ยงหรื อ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ไปให้ แก่ผ้ ูเช่า
ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าใช้ คานิยามอย่างเดียวกัน เนื่ องจากรายการบัญชีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้ เช่า
เป็ นไปตามข้ อตกลงร่ วมในสัญญาเช่า แต่บางครั้งการนาคานิยามต่างๆ มาใช้ กับสถานการณ์ ของ
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายที่ แตกต่างกัน อาจทาให้ ผ้ ูเช่าและผู้ให้ เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างกั นแม้ จะ
เป็ นสัญญาเดียวกัน เช่น ผู้เช่าได้ รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือที่ ได้ รับการประกันจากบุคคลที่ ไม่
เกี่ ยวข้ องกับผู้เช่า
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญ ญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน กิจการต้ อง
พิจารณาถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตามปกติกิจการต้ องจัดประเภทสัญญา
เช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นทาให้ เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ อย่างน้ อยหนึ่ งสถานการณ์
1) สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า
2) ผู้เช่ ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรั พย์ด้ว ยราคาที่ ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ สิทธิเลือกซื้อ
เกิดขึ้น ด้ วยจานวนที่ มากเพียงพอที่ จะทาให้ เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วัน
เริ่ มต้ นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้ สทิ ธิเลือกซื้อสินทรัพย์น้ัน
3) ระยะเวลาของสัญ ญาเช่ าครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ ของ
สินทรัพย์ แม้ ว่าจะไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
4) ณ วัน เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ า มู ลค่ าปั จจุ บั น ของจานวนเงิน ขั้น ต่าที่ ต้ องจ่ ายมี จานวน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
5) สินทรัพย์ทเี่ ช่ามีลักษณะเฉพาะเจาะจงกระทั่งมีผ้ ูเช่าเพียงผู้เดียวที่ สามารถใช้ สินทรัพย์
นั้นโดยไม่จาเป็ นต้ องนาสินทรัพย์ดังกล่าวมาดัดแปลงที่ สาคัญ
ข้ อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่ อาจทาให้ สามารถ
จัดสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้
1) หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่ เกิดกับ
ผู้ให้ เช่าเนื่ องจากการยกเลิกนั้น
2) ผู้เช่าเป็ นผู้ทไี่ ด้ รับผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า
คงเหลือ
3) ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่ สองด้ วยการจ่ายค่าเช่าที่ มีจานวนตา่ กว่าค่าเช่าในตลาด
อย่างเป็ นนัยสาคัญ
สถานการณ์และข้ อบ่งชี้ข้างต้ น ไม่ถือเป็ นข้ อยุติ ถ้ าเป็ นที่ แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่ นที่ แสดงให้
เห็นว่ามิได้ มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ ผู้เป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ทเี่ ช่า สัญญา
เช่านั้นต้ องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
การจัดประเภทสัญญาเช่า ต้ องทา ณ วันเริ่ มต้ นของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งผู้
เช่าและผู้ให้ เช่าตกลงจะเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขในสัญญาเช่า ในลักษณะที่ ทาให้ การจัดประเภทสัญ ญา
เช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเงื่ อนไขข้ างต้ น และหากเงื่ อนไขที่ เปลี่ ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วัน
เริ่ มต้ นของสัญญาเช่า ข้ อตกลงที่ มีการแก้ ไขถือเป็ นข้ อตกลงใหม่ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ ไม่ทาให้ ต้องมีการจัด
ประเภทสัญญาเช่าใหม่เพื่ อวัตถุประสงค์ทางบัญชี
กรณี สัญ ญาเช่ ารวมส่วนประกอบทั้งที่ ดินและอาคาร กิจการประเมิน การจัดประเภทของ
รายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงานแต่ละรายการแยกจากกัน ในการพิจารณา
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนของที่ ดินเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน ข้ อพิจารณาที่ สาคัญคือโดยปกติทดี่ ินมี
อายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จากัด
จานวนเงินขั้นต่าที่ ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้ อ นที่ จ่ายให้ ณ วัน
เริ่ มต้ น) จะปันส่วนให้ กับที่ ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ ดินสิทธิ
ในอาคาร ณ วัน เริ่ มต้ น ของสัญ ญาเช่ า ถ้ าหากไม่สามารถน ามาปั นส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่ าวได้
อย่างน่าเชื่ อถือ สัญญาเช่าทั้งหมดต้ องถือเป็ น สัญญาเช่าทางการเงิน เว้ นแต่จะเป็ นที่ แน่ชัดว่า ส่วน
ของที่ ดินและอาคารเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่าทั้งหมดให้ ถือเป็ น สัญญาเช่า
ดาเนินงาน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจานวนเงินที่ เป็ นส่วนของที่ ดินที่ ต้องรับรู้
มีจานวนไม่เป็ นสาระสาคัญ ที่ ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็ นสินทรัพย์หน่วยเดียวกัน และ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน ในกรณีเช่นนี้ อายุการให้ ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของอาคารถือเป็ นอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ท้งั หมดที่ เช่า
ตัวอย่างที่ 1
บริ ษัท กขค จากัด ทาสัญญาเช่ าอสังหาริมทรัพย์โดยกรรมสิทธิ์ในที่ ดินจะไม่ถูกโอนเป็ นของบริ ษัท
กขค จากัดเมื่ อสิ้น สุดสัญ ญา แต่ ก รรมสิทธิ์ในอาคารจะตกเป็ นของบริ ษัทเมื่ อผ่ านไปแล้ ว 20 ปี
สัญ ญาเริ่ มวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยมูลค่าของที่ ดิน เท่ากับ 60 ล้ านบาท และมูลค่าของอาคาร
เท่ากับ 20 ล้ านบาท บริ ษัทจ่ ายค่ าเช่ าเป็ นรายปี โดยแบ่ งเป็ นค่าเช่ าที่ ดิน 6 ล้ านบาท และค่ าเช่ า
อาคาร 2 ล้ านบาท ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นทาสัญญาเช่า มูลค่าปั จจุบันของค่า
เช่ า ขั้ น ต่ า ณ วั น ที่ ท าสั ญ ญาเช่ า ของที่ ดิ น และอาคารเท่ า กั บ 45 ล้ านบาท และ 17 ล้ านบาท
ตามลาดับ บริษัทคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารตามวิธีเส้ นตรงเป็ นเวลา 20 ปี สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงเท่ากับร้ อยละ 9 ต่อปี

ในกรณีน้ ี เมื่ อไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทดี่ ินให้ แก่ผ้ ูเช่า และมูลค่าปั จจุ บันของค่าเช่าขั้นตา่ เท่ากับร้ อย
ละ 75 ของมูลค่ายุติธรรม สัญญาเช่าที่ ดินจึงไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ในขณะที่ สัญญาเช่าอาคาร
ที่ ระบุ ให้ ก รรมสิทธิ์โอนให้ แ ก่ผ้ ู เช่ าเมื่ อครบกาหนดสัญ ญา รวมทั้งมูลค่ าปั จจุ บั นของค่ าเช่ าขั้น ต่า
เท่ากับร้ อยละ 91 ของมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งถือได้ ว่ามีจานวนเกือบเท่ามูลค่ายุติธรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
จึงถือว่าสัญญาเช่าอาคารเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่าที่ ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้ าส่วนได้ เสียของผู้เช่าในที่ ดินและอาคาร
ได้ มีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนและบันทึกด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ าต้ อง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แสดงรายละเอี ย ดการค านวณในการประเมิ น เมื่ อการจั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า ที่ เป็ นส่ ว นของ
องค์ประกอบหนึ่ งหรือทั้งสององค์ประกอบมีความไม่แน่นอน
มีความเป็ นไปได้ ที่ผู้เช่าจะจัดประเภทส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรั พย์ที่เกิดจากสัญญาเช่ า
ดาเนินงานเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ในกรณี เช่นนี้ ส่วนได้ เสียในอสังหาริมทรัพย์ น้ันจะ
บั น ทึก เสมื อ นหนึ่ งเป็ นสัญ ญาเช่ า การเงิน และให้ ใช้ วิ ธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในการรั บ รู้ รายการตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ผู้เช่ายังคงต้ อง
บันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าการเงินได้ ต่อไป แม้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังจะทาให้ ส่วน
ได้ เสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปลี่ ยนไป จนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
สัญญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก
ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ผู้เช่าต้ องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็ นสินทรัพย์และหนี้สินในงบ
แสดงฐานะการเงินของผู้เช่ า ด้ วยจานวนเงิน เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ที่เช่ า หรือมูลค่ า
ปั จจุ บั นของจานวนขั้นต่าที่ ต้ องจ่ ายแล้ วแต่ จานวนใดจะต่ากว่า อัตราคิดลดในการคานวณมู ลค่ า
ปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัย ของสัญญาเช่าหากสามารถกาหนด
ได้ ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถกาหนดได้ ให้ ใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มของผู้
เช่าเป็ นอัตราคิดลด ต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกของผู้เช่าต้ องรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนสินทรัพย์ทรี่ ับรู้
รายการและเหตุการณ์อนื่ ๆ ต้ องบันทึกและนาเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความ
เป็ นจริ งทางการเงิน ไม่ใช่ รูปแบบทางกฎหมาย เนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็ นจริ งทาง
การเงิน ของสัญ ญาเช่ าการเงิน คือ ผู้ เช่ าได้ รับ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของสิน ทรั พย์ โดย
แลกเปลี่ ยนกับ ภาระผู ก พั น ที่ ต้ อ งจ่ า ยเพื่ อการได้ สิท ธิดั งกล่ า วด้ ว ยจ านวนที่ ใกล้ เคี ยงกับ มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์รวมกับค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง
เป็ นการไม่สมควรที่ ในงบการเงินจะแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินหักด้ วยหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน หากในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าต้ องแยกแสดงหนี้สินเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
และไม่ ห มุ น เวี ยน ผู้ เช่ าต้ อ งแยกแสดงหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ าเป็ นหนี้ สิน หมุ น เวี ยนและหนี้ สิน ไม่
หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน
ต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกมักเกิดขึ้นเนื่ องจากกิจกรรมที่ เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น
- การต่อรองและการทาสัญญาเช่า
- ต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมที่ เกิดขึ้นกับผู้เช่ าเพื่ อให้ สัญญาเช่ าการเงินต้ อง
รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของจานวนที่ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่านั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
จานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้อง
จ่าย
หนี้สนิ ที่ ยังไม่ได้ ชาระ

ปันส่วนตามงวดต่างๆ
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเพื่ อ
ทาให้ อตั ราดอกเบี้ยแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงที่

นโยบายการคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์สาหรับสินทรัพย์ทเี่ ช่าที่ เสื่ อมสภาพ

สินทรัพย์ทใี่ ห้ เช่า

มีความแน่นอนที่ สนิ ทรัพย์น้ัน
จะเป็ นของผู้เช่าเมื่ อสิ้นสุด
สัญญาเช่า

คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์
เท่ากับอายุการให้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์

มีความไม่แน่นอนที่ สนิ ทรัพย์
นั้นจะเป็ นของผู้เช่าเมื่ อสิ้นสุด
สัญญาเช่า

คิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์
ให้ หมดภายในระยะเวลาของ
สัญญาเช่าหรือภายในอายุการ
ให้ ประโยชน์แล้ วแต่อายุใดจะ
สั้นกว่า

ตัวอย่างที่ 2
บริษัทได้ ทาสัญญาเช่ารถยนต์ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยมีข้อตกลงที่ ระบุไว้ ในสัญญา เป็ นดังนี้
1. สัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี โดยเป็ นสัญญาเช่าที่ บอกเลิกไม่ได้
2. กาหนดจ่ายค่าเช่าเป็ นงวดทุกสิ้นปี รวม 4 งวด เริ่ มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งวดละ
100,000 บาท ผู้เช่าเป็ นผู้จ่ายประกันรายปี จานวน 20,000 บาทต่อปี
3. สัญญาเช่ามีข้อตกลงในการโอนกรรมสิทธ์ ณ วันสิ้นสุดสัญ ญาเช่ า และให้ สิทธิให้ ผ้ ูเช่าซื้อ
รถยนต์ในราคา 50,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ คาดว่าจะตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และคาดว่ ารถยนต์มีมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4
เท่ากับ 10,000 บาท
4. รถยนต์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ทาสัญญาเช่าเป็ นเงิน 380,000 บาท และคาดว่าจะมีอายุ
การให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี บริษัทคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธเี ส้ นตรง
5. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้ อยละ 10 ต่อปี
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เมื่ อพิ จารณาข้ อตกลงที่ ระบุในสัญญาดังกล่าว พบว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน
เนื่ องจาก
1. ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่ จะซื้อสินทรัพย์ทเี่ ช่าที่ ราคาที่ ตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ สิทธิการเลือก
ซื้อมีผลบังคับ
2. อายุ ข องสั ญ ญาเช่ า 4 ปี ครอบคลุ ม อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ ข อง
สินทรัพย์ทเี่ ช่า
3. เมื่ อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่าที่
ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าจะเป็ นดังนี้
มูลค่ าปั จจุ บั น ของค่ าเช่ ารายปี = (ค่ าเช่ ารายปี x PVIFA10%,4) + (มู ลค่ าปั จจุ บั น ของสิทธิ
เลือกซื้อ x PVIF10%,4)
= (100,000 x 3.1699) + (50,000 x 0.6830)
= 316,990 + 34,150
= 351,140
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย = 351,140 = 92.40%
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
380,000

วันที่
1 ม.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x2
31 ธ.ค. 25x3
31 ธ.ค. 25x4
31 ธ.ค. 25x4

ค่าเช่าต่อปี
(1)
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
450,000

ดอกเบี้ ย**
จ่ ายหนี้ สิน
หนี้ สินทีค่ งค้าง
(2)=(4)x10% (3)=(1)-(2) (4)=(4)^-(3)
351,140
35,113
64,887
286,253
28,624
71,376
214,877
21,487
78,513
136,364
13,636
86,364
50,000
50,000
98,860
351,140

(4)^ = หนี้สนิ คงค้ าง ณ วันสิ้นงวดก่อน
** = ปัดเศษ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่
1 ม.ค.

รายการ
25x1
รถยนต์ตามสัญญาเช่าการเงิน
351,140
ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้
98,860
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
450,000
บันทึกรถยนต์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

31 ธ.ค. ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้
บันทึกดอกเบี้ยจ่าย

25x2

25x3

25x4

35,113
28,624
21,487
13,636
35,113
28,624
21,487
13,636

31 ธ.ค. หนี้สนิ สัญญาเช่าการเงิน
100,000
100,000
100,000
100,000
ค่าประกันภัย
20,000
20,000
20,000
20,000
เงินสด
170,000
170,000
170,000
170,000
บันทึกจ่ายค่างวดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินและเบี้ยประกัน
วันที่
รายการ
25x1
25x2
25x3
25x4
31 ธ.ค. ค่าเสื่ อมราคา
68,220
68,220
68,220
68,220
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
68,220
68,220
68,220
68,220
บันทึกค่าเสื่ อมราคา ((351,140-10,000)/5)

การเปิ ดเผยข้อมูล
1) มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
2) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้ องจ่ายกับมูลค่า
ปั จจุ บั น ของจานวนเงิน ขั้น ต่าที่ ต้ องจ่ ายทั้งสิ้น นอกจากนี้ ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้น และมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่
ต้ องจ่ายทั้งสิ้นสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่ ไม่เกินหนึ่ งปี
- ระยะเวลาที่ เกินหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
- ระยะเวลาที่ เกินห้ าปี
3) ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นที่ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับงวด
4) จานวนเงินขั้นตา่ ทั้งสิ้นที่ คาดว่าจะได้ รับในอนาคตจากการให้ เช่าช่วงที่ บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
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5) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้ อตกลงตามสัญญาเช่ าที่ มีสาระสาคัญของผู้เช่ า ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่ได้
จากัดเพียงรายการต่อไปนี้
- เกณฑ์ในการกาหนดจานวนที่ ต้องจ่ายสาหรับค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น
- เงื่ อนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเงื่ อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้ อกาหนดให้ ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา
- ข้ อจากัดที่ กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า เช่น ข้ อจากัดเกี่ ยวกับเงินปันผล การก่อหนี้เพิ่ มเติม
และการทาสัญญาเช่าอื่ นเพิ่ มเติม
ตัวอย่าง 3
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
25x1
xxx
(xxx)
xxx
(xxx)

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการรับรู้
รวม
หัก: ส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี

(หน่วย: พันบาท)
25x0
xxx
(xxx)
xxx
(xxx)

xxx

xxx

บริษัทฯได้ ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่ งเพื่ อเช่ายานพาหนะใช้ ในการดาเนินงานของกิจการ
โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี บริษัทฯมีภาระผูกพันที่
จะต้ องจ่ายค่าเช่าขั้นตา่ ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี
รวม
XX
XX
XX
(XX)
(XX)
(XX)
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XX

XX

XX
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ผลรวมของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา
เช่า

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี
รวม
XX
XX
XX
(XX)
(XX)
(XX)
XX

XX

XX

สัญญาเช่าดาเนินงาน
ผู้เช่าต้ องรับรู้จานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธีเส้ นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อนื่ ที่ เป็ นระบบซึ่ งสะท้ อนถึงระยะเวลาที่ ผ้ ูเช่าได้ รับประโยชน์ได้
ดีกว่า โดยการรับรู้ค่าเช่าตามเกณฑ์อนื่ ที่ มิใช่วิธเี ส้ นตรงจะเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
1. อัต ราค่ า เช่ า มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งให้ มี จ านวนเพิ่ มขึ้ นแต่ ล ะช่ วงระยะเวลาตาม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ เพิ่ มขึ้น ของสินทรัพย์ที่เช่า เช่น อัตราค่าเช่าอาคารมีการกาหนดโครงสร้ าง
ให้ มีจานวนเพิ่ มขึ้นภายหลังระยะเวลาเช่าผ่านไป 2 ปี ตามพื้นที่ ที่มีการขยายออกไปยังบริเวณที่ อยู่
ติดกัน หรืออัตราค่าเช่าเครื่ องจักรมีการกาหนดโครงสร้ างให้ มีจานวนเพิ่ มขึ้นภายหลังระยะเวลาการ
เช่าผ่านไป 1 ปี ตามปริมาณเครื่ องจักรที่ เพิ่ มขึ้น
2. อัตราค่าเช่ ามีการกาหนดโครงสร้ างให้ มีจานวนเพิ่ มขึ้นแต่ละปี ตามอัตราเงินเฟ้ อถัว
เฉลี่ ยที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว แม้ ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทเี่ ช่าจะไม่เพิ่ มขึ้น
ตามระยะเวลาเช่าที่ ผ่านไปก็ตาม

ตัวอย่างที่ 4
ผู้เช่ าได้ ทาสัญญาเช่ าอาคารกับผู้ ให้ เช่ ารายหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้ เช่ าเรียกเก็บ
ค่าเช่าในปี ที่ 1, 2 และ 3 เดือนละ 10,000 บาท 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลาดับ
การคานวณค่าเช่า/ค่าเช่ารับที่ จะรับรู้
จานวนเงินที่ ต้องจ่ายปี ที่ 1 (10,000 บาท x 12 เดือน) 120,000
จานวนเงินที่ ต้องจ่ายปี ที่ 2 (15,000 บาท x 12 เดือน) 180,000
จานวนเงินที่ ต้องจ่ายปี ที่ 3 (20,000 บาท x 12 เดือน) 240,000
รวมจานวนเงินที่ ต้องจ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 540,000
ค่าเช่า/ค่าเช่ารับที่ รับรู้แต่ละปี (540,000/3 ปี ) = 180,000
การบันทึกบัญชีเป็ นดังนี้
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ผูเ้ ช่า
ปี ที่ 1
เดบิต ค่าเช่า
เครดิต เงินสด
ค่าเช่าค้ างจ่าย
ปี ที่ 2
เดบิต ค่าเช่า
เครดิต เงินสด
ปี ที่ 3
เดบิต ค่าเช่า
ค่าเช่าค้ างจ่าย
เครดิต เงินสด
ผูใ้ ห้เช่า
ปี ที่ 1
เดบิต เงินสด
ค่าเช่าค้ างรับ
เครดิต รายได้ ค่าเช่า
ปี ที่ 2
เดบิต เงินสด
เครดิต รายได้ ค่าเช่า
ปี ที่ 3
เดบิต เงินสด
เครดิต รายได้ ค่าเช่า
ค่าเช่าค้ างรับ

180,000
120,000
60,000
180,000
180,000
180,000
60,000
240,000

120,000
60,000
180,000
180,000
180,000
240,000
180,000
60,000

หากค่าเช่าประกอบด้ วยจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายและค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น ไม่จาเป็ นต้ องนา
ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นมารับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามวิธเี ส้ นตรง แต่ต้องรับรู้ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในงวดที่ เกิดรายการ
การรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานตามวิธีเส้ นตรงต้ องไม่นับแต่วันที่ สินทรัพย์ทเี่ ช่าอยู่
ในสภาพที่ พร้ อ มจะใช้ งานได้ ต ามความประสงค์ของผู้ เช่ า แต่ ต้องนั บ แต่ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมีผล
บังคับ ซึ่ งก็คือวันที่ ผ้ ูเช่าสามารถใช้ สทิ ธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
หากสัญญาเช่าให้ สิทธิแก่ผ้ ูเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้ เช่าจะมีการปรับอัตราค่าเช่า
ตามค่าเช่าในตลาด และหากผู้เช่าแสดงให้ เห็นอย่างน่ าเชื่ อถือว่าผู้เช่ าจะเลือกใช้ สิทธิเพื่ อต่ออายุ
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สัญญาเช่า ผู้เช่าต้ องรับรู้ค่าเช่าตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าสัญญาแรกและสัญญาเช่าที่ ต่อ
ออกไปอีกรวมกัน
ในการเจรจาต่ อ รองเพื่ อท าสัญ ญาเช่ าหรื อต่ ออายุ สัญ ญาเช่ าดาเนิ น งาน ผู้ ให้ เช่ าอาจให้
สิ่ งจู งใจแก่ผ้ ูเช่าเพื่ อให้ ผ้ ูเช่าตกลงทาสัญญา ตัวอย่างของสิ่ งจูงใจ เช่น เงินสดที่ จ่ายให้ ผ้ ูเช่าในทันที
หรื อผู้ ให้ เช่ าจ่ ายค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ของผู้ เช่ าแทนผู้ เช่ า (เช่ น ต้ น ทุ น การย้ ายสถานที่ ส่วนปรั บ ปรุ ง
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่ า และต้ นทุนที่ เกี่ ยวกับข้ อผูกมัดตามสัญ ญาเช่าที่ มีอยู่ก่อนของผู้เช่า) หรือ
ผู้ให้ เช่าอาจให้ ผ้ ูเช่าใช้ สินทรัพย์โดยไม่จ่ายค่าเช่า หรือจ่ายค่าเช่าด้ วยราคาที่ ลดลงในช่วงแรกของการ
เช่า ผู้เช่าต้ องรับรู้สงจู
ิ่ งใจทั้งหมดในข้ อตกลงของสัญญาเช่าดาเนินงานที่ มีการต่ออายุหรือสัญญาเช่า
ดาเนินงานที่ ทาใหม่ เป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนสุทธิทตี่ กลงกันสาหรับการใช้ สินทรัพย์ทเี่ ช่า โดย
ไม่คานึงถึงลักษณะของสิ่ งจูงใจ รูปแบบ หรือเวลาของการจ่ายเงิน
ผู้เช่ าต้ องรับรู้ประโยชน์ท้ังหมดของสิ่ งจู งใจ โดยนาไปลดค่าเช่าด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า เว้ นแต่จะมีเกณฑ์อนที่
ื่ เป็ นระบบ ซึ่ งสะท้ อนถึงรูปแบบของเวลาของประโยชน์ทผี่ ้ ูเช่า
ได้ รับจากการใช้ สนิ ทรัพย์ทเี่ ช่า
ต้ น ทุ น ที่ เกิด ขึ้ นของผู้ เช่ า รวมถึ งต้ น ทุ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ สัญ ญาเช่ า ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว (เช่ น
ต้ นทุนในการบอกเลิกสัญญา ต้ นทุนในการย้ ายสถานที่ หรือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า)
ผู้เช่าต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับต้ นทุน
เหล่านั้น ซึ่ งรวมถึงต้ นทุนที่ ผ้ ูเช่าได้ รับคืนตามข้ อตกลงของสิ่ งจูงใจ
ตัวอย่างที่ 6 เมื่ อวั นที่ 1 มกราคม 25x1 บริ ษั ท ก จากั ด ได้ ขอเช่ ารถยนต์ 1 คั น จาก
บริษัท ข จากัด เป็ นระยะเวลา 3 ปี รถยนต์ดังกล่าวบริษัท ข จากัด ซื้อมาในราคา 1,000,000 บาท มี
ค่าใช้ จ่ายในการซื้อ 10,000 บาท ในวันทาสัญญามีการจ่ ายเงินมัดจานวน 50,000 บาท จ่ ายค่ าเช่ า
ทุกๆ ปลายปี เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ปี ละ 300,000 บาท รถยนต์มีอายุการใช้ งาน 5 ปี
เมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้ให้ เช่ากาหนดเงื่ อนไขว่า ผู้เช่าต้ องคืนรถยนต์ให้ กบั ผู้ให้ เช่าเมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่า
เมื่ อพิจารณาอายุของสัญญาเช่าพบว่า สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานเนื่ องจาก
1. อายุของสัญญาเช่าไม่ได้ ครอบคลุมอายุการให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของ
รถยนต์
2. มีการกาหนดว่าผู้เช่าต้ องคืนรถยนต์ให้ กบั ผู้ให้ เช่าเมื่ อสิ้นสุดสัญญา
3. เมื่ อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้น
ตา่ ที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าจะเป็ นดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารายปี = (ค่าเช่ารายปี x PVIFA10%,3)
= (300,000 x 2.4869)
= 746,070
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มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย = 746,070 = 74.61%
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
1,000,000
การบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
รายการ
1 ม.ค. 25x1
ผู้ให้ เช่าซื้อรถยนต์มาให้ เช่า
ท าสั ญ ญ ากั บ ผู้ เช่ าแ ล ะ
จ่ายเงินมัดจา
31 ธ.ค. 25x1 – 25x3
ผู้เช่าจ่ายเงินค่าเช่า
31 ธ.ค. 25x1 – 25x3
ผู้ ให้ เช่ าบั น ทึ ก ค่ าเสื่ อ ม
ราคา
31 ธ.ค. 25x3
วันสิ้นสุดสัญญาเช่า

ผูใ้ ห้เช่า
ยานพาหนะให้ เช่า 1,010,000
เงินสด
1,010,000
เงินสด
50,000
เงินมัดจารับ
50,000
เงินสด
300,000
รายได้ ค่าเช่า
300,000
ค่าเสื่ อมราคา
202,000
ค่าเสื่ อมราคาสะสะ 202,000
(1,010,000/ 5 ปี )
เงินมัดจารับ
50,000
เงินสด
50,000

ผูเ้ ช่า
ไม่บันทึกรายการ
เงินมัดจาจ่าย 50,000
เงินสด
50,000
ค่าเช่า
300,000
เงินสด
300,000
ไม่บันทึกรายการ

เงินสด
เงินมัดจาจ่าย

50,000
50,000

การเปิ ดเผยข้อมูล
1. จ านวนเงิน ขั้น ต่า ที่ ต้ อ งจ่ า ยในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานที่ บอกเลิ ก ไม่ ได้
สาหรับแต่ละช่วงต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่ ไม่เกินหนึ่ งปี
- ระยะเวลาที่ เกินหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
- ระยะเวลาที่ เกินห้ าปี
2. จานวนเงินขั้น ต่าที่ คาดว่ าจะได้ รับ ในอนาคตจากการเช่าช่ วงที่ บอกเลิกไม่ ได้ ณ วันสิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน
3. จานวนเงินที่ ต้ อ งจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าและตามสัญ ญาเช่ าช่ วงที่ รั บ รู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายสาหรั บงวด
ซึ่ งแยกแสดงจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น และค่าเช่าช่วง
4. คาอธิบ ายโดยทั่วไปของข้ อ ตกลงที่ สาคั ญ ที่ ผู้ เช่ าจะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามสัญ ญาเช่ า ซึ่ งรวมถึ ง
รายการดังต่อไปนี้
- เกณฑ์ในการกาหนดจานวนที่ ต้องจ่ายสาหรับค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น
- เงื่ อนไขของการต่ออายุสัญญาหรือเงื่ อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้ อกาหนดให้ ปรับราคา
หรือปรับอัตรา
- ข้ อจากัดที่ กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า เช่น ข้ อจากัดเกี่ ยวกับเงินปันผล การก่อหนี้เพิ่ มเติม
และการทาสัญญาเช่าอื่ นเพิ่ มเติม
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ตัวอย่างที่ 7
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน - กรณีทกลุ
ี่ ่มบริษัทเป็ นผู้เช่า จานวนเงินขั้นต่าที่ ต้ องจ่ายใน
อนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
25x1
25x0
- ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- เกินกว่า 5 ปี
รวม

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25x1
25x0
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

สัญญาเช่าในงบการเงินของผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรูเ้ ริม่ แรก
1. ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงินเป็ นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วย
จานวนที่ เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า
2. ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน ผู้ให้ เช่าโอนความเสี่ ยงและประโยชน์ของความเป็ นเจ้ าของ
ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูเช่า ดังนั้น ผู้ให้ เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่าคือสินทรัพย์
ที่ จะทาให้ ผ้ ูให้ เช่าได้ รับเงินต้ นพร้ อมกับรายได้ ทางการเงิน เพื่ อชดเชยและตอบแทนผู้ให้
เช่าสาหรับการลงทุนและบริการที่ ให้
3. ผู้ให้ เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก เช่น ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ต้ นทุน
ทางตรงส่วนเพิ่ มจากการต่อรองและจัดทาสัญญาเช่า ต้ นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้ นทุนทั่วไป
เช่น ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นกับฝ่ ายขายและการตลาด ต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกจะรวมคานวณอยู่ใน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็ นส่วนหักจากกาไรในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็ นอัตราที่ กาหนดขึ้นโดยได้ คานึงถึง ต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรก
ซึ่ งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นต้ องรวมยอดดังกล่าวแยก
ต่างหาก
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ ริม่ แรก
การรับรู้รายได้ ทางการเงินต้ องขึ้นอยู่กบั รูปแบบที่ สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ ในแต่ละ
งวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้ เช่า จานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่าที่ เกี่ ยวข้ องกับงวดบัญชี ซึ่ งไม่รวม
ต้ นทุนในการให้ บริการ ต้ องนามาหักกับเงินลงทุนขั้น ต้ นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงินเพื่ อลดเงินต้ น
และรายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
ผู้ให้ เช่าต้ องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับการประกันที่ ใช้ ในการคานวณเงิน
ลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่า อย่างสม่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับการประกันมี
จานวนลดลง ผู้ให้ เช่าต้ องทบทวนการปันส่วนรายได้ ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้ องรับรู้การลดลงของ
จานวนที่ ต้งั ค้ างรับไว้ ทนั ที
สิน ทรั พ ย์ภายใต้ สัญ ญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขาย (หรื อได้
รวมอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ทเี่ ลิกใช้ และจัดประเภทเป็ น สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย) ต้ องบันทึกบัญชี
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 5 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและ
การดาเนินงานที่ ยกเลิก
ผู้ให้ เช่าที่ เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย จะมีรายได้ สองประเภทดังต่อไปนี้
1) กาไรหรือขาดทุ น ที่ เทียบเท่ากับ กาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของ
สิน ทรัพ ย์ที่ให้ เช่าด้ วยราคาขายปกติ ทั้งนี้ต้องคานวณถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลด
การค้ าด้ วย
2) รายได้ ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า หากอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้ เป็ นอัตราที่ ต่าเกินจริง
กาไรจากการขายต้ องกาหนดขึ้นโดยสมมติให้ ใช้ อตั ราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ตัวอย่างที่ 8 (สัญญาเช่าทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการกูย้ ืมเงิน)
บริษัทผู้ให้ เช่า ให้ บริษัทผู้เช่า เช่าอุปกรณ์เริ่ มตั้งแต่วันที่ 1 มกรคม 25x1 โดยมีเงื่ อนไขใน
สัญญาดังนี้
1. สัญญาเช่ามีอายุ 4 ปี เป็ นสัญญาเช่าที่ บอกเลิกไม่ได้ และกาหนดจ่ายค่าเช่าทุกวันที่ 31
ธันวาคม
2. อุปกรณ์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันทาสัญญาเช่าจานวน 500,000 บาท อุปกรณ์มีอายุการ
ใช้ ประโยชน์ 4 ปี และประมาณมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์เมื่ อสิ้นสุดอายุการให้ ประโยชน์ บริษัทผู้
เช่าคานวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธเี ส้ นตรง
3. ไม่มีการรับประกันมูลค่าคงเหลือโดยบริษัทผู้เช่า
4. บริษัทผู้เช่าตกลงจะเป็ นผู้จ่ายค่าใช้ จ่ายในการบริการอื่ นๆ ทั้งหมด
5. อุปกรณ์จะถูกส่งคืนให้ บริษัทผู้ให้ เช่า เมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่า
6. บริษัทผู้ให้ เช่ากาหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาร้ อยละ 10 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมส่วนเพิ่ มของผู้เช่าร้ อยละ 12.5 ต่อปี
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การพิ จ ารณาว่ าเป็ นสัญ ญาเช่ าประเภทสัญ ญาเช่ าการเงิน หรื อไม่ ในด้ า นของผู้ ให้ เช่ า ใช้
ข้ อพิจารณาเช่นเดียวกับผู้เช่า
สัญ ญาเช่ า นี้ เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น เนื่ องจากอายุ ข องสัญ ญาเช่ า ครอบคลุ ม อายุ ก ารใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ทให้
ี่ เช่า และมูลค่าปั จจุ บัน ณ วันเริ่ มต้ นสัญ ญาเช่าของจานวนเงินขั้นต่าที่
ต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า ณ วันนั้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียก
เก็บเงินค่าเช่าที่ ประมาณได้ อย่างสมเหตุสมผลอีกด้ วย
บริษัทผู้ให้ เช่ าได้ ซ้ ืออุปกรณ์ มาในมู ลค่ายุติธรรม คือ 500,000 บาท ดังนั้น สัญ ญาเช่านี้
เป็ นสัญญาเช่าการเงินที่ มีลักษณะเป็ นการกู้ยืม
การบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
1 มกราคม 25x1
อุปกรณ์ให้ เช่า
เงินสด

500,000
500,00

ต้ นทุนของอุปกรณ์และมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์คือ 500,000 บาท ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย
ในสัญญาเช่า คือ ร้ อยละ 10 บริษัทผู้ให้ เช่าสามารถคานวณค่าเช่าที่ จะเก็บจากบริษัทผู้เช่ารายปี ได้ ดังนี้
ค่าเช่ารายปี

=

มูลค่าปัจจุบันที่ เท่ากับต้ นทุนอุปกรณ์
มูลค่าปัจจุบัน (n=4 ปี , i=10%)
=
500,000
=
157,734
3.1699
เงิน ลงทุ น ขั้ น ต้ น ตามสัญ ญาเช่ า = จานวนเงิน ขั้น ต่า ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า + มู ล ค่ า
คงเหลือที่ ไม่ได้ รับประกัน
= (4 x 157,735) + 0
= 630,940

การบันทึกบัญชีของผู้ให้ เช่าจะเป็ นดังนี้
1 ม.ค. 25x1
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อุปกรณ์ให้ เช่า
รายได้ ดอกเบี้ยรอการรับรู้

630,940
500,000
130,940
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตารางคานวณรายได้ ดอกเบี้ยและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็ นดังนี้
วันที่

1 ม.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x1
31 ธ.ค. 25x2
31 ธ.ค. 25x3
31 ธ.ค. 25x4

ค่างวด (1)

157,735
157,735
157,735
157,735
630,940

ดอกเบี้ ยรับ
(2)

50,000
39,226
27,375
14,339
130,940

ลดยอดลูกหนี้
(3) = (1) –
(2)
107,735
118,509
130,360
143,396
500,000

ลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าการเงินสุทธิ
(4) = (4) – (3)
500,000
392,265
273,756
143,396
-

วันที่
รายการ
31 ธ.ค. เงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกรับค่าเช่า

25x1
25x2
25x3
25x4
157,735
157,735
157,735
157,735
157,735
157,735
157,735
157,735

31 ธ.ค. รายได้ ดอกเบี้ยรอการรับรู้
ดอกเบี้ยรับ
บันทึกดอกเบี้ยรับ

50,000
39,226
27,375
14,339
50,000
39226
27,375
14,339

ตัวอย่างที่ 9 (ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่าย)
เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทผู้ให้ เช่าให้ บริษัทผู้เช่า เช่าเครื่ องจักรโดยมีรายละเอียด
ของสัญญาเช่าดังนี้
1. ต้ นทุนของเครื่ องจักรจานวน 240,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 300,000 บาท
2. ไม่มีต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ให้ เช่า
3. ค่าเช่ารายปี ปี ละ 50,000 บาท อายุสัญญาเช่าคือ 10 ปี โดยจะรับค่าเช่าทุกวันที่ 31
ธัน วาคม ของทุ ก ปี เริ่ มตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 25x1 เป็ นต้ น ไป อายุ ก ารให้ ประโยชน์ ข อง
เครื่ องจักรเท่ากับ 10 ปี
4. บริษัทผู้เช่าตกลงเป็ นผู้จ่ายค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา
5. บริษัทผู้ให้ เช่าตกลงจะขายเครื่ องจักรนี้เมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่าเป็ นเงิน 1,000 บาท และ
บริษัทผู้เช่าตกลงจะใช้ สทิ ธิน้ัน
6. การเก็บค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และไม่มีค่าใช้ จ่ายอื่ นเกิดขึ้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
7. อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดคือร้ อยละ 10
การคานวณมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ผ้ ูเช่าต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า เป็ นดังนี้
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารายปี จ่าย 10 ปี ปี ละ 50,000 บาท
50,000 x 6.1446
=
307,230.00
บาท
มูลค่าปัจจุบันของสิทธิเลือกซื้อ 1,000 บาท
1,000 x 0.3855
=
385.50
บาท
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ตามสัญญาเช่า
307,615.50
บาท
จากการวิเคราห์ประเภทสัญญาเช่าพบว่า สัญญาเช่านี้เป็ นสัญญาเช่าการเงิน เนื่ องจากอายุ
สัญญาเช่าเท่ากับอายุการให้ ประโยชน์ของเครื่ องจักร มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ ต้ องจ่าย
ตามสัญญาเช่า มีจานวนใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม และเมื่ อครบอายุสัญญาเช่าบริษัทผู้เช่าตัดสินใจ
ที่ จะซื้อเครื่ องจักรนี้ในราคาที่ ตา่
สัญ ญาเช่ านี้ มีลักษณะเป็ นการขายเนื่ องจากต้ น ทุน ของเครื่ องจักรมีเพี ยง 240,000 บาท
มู ลค่ าปั จ จุ บั น ของจานวนเงิน ที่ ต้ อ งจ่ า ยเมื่ อค านวณแล้ วมี จานวน 307,615.50 บาท ซึ่ งสูงกว่ า
ต้ นทุนของเครื่ องจักร ทาให้ เกิดกาไรจากการขาย
การบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
ณ วันที่ สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
1 มกราคม 25x1
เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
501,000
(50,000 x 10 ปี ) + 1,000
เครดิต ขาย
300,000
(มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจานวนขั้นตา่ แล้ วแต่จานวนใดตา่ กว่า)
รายได้ ดอกเบี้ยรอการรับรู้
201,000
เดบิต ต้ นทุนขาย
240,000
เครดิต สินค้ าคงเหลือ
240,000
31 ธันวาคม 25x1
เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เดบิต รายได้ ดอกเบี้ยรอการรับรู้
เครดิต รายได้ ดอกเบี้ย
(501,000 - 201,000) x 10%

50,000
50,000
30,000
30,000
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หากมีมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับประกันเท่ากับ 10,000 บาท
เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
511,000
(50,000 x 10 ปี ) + 1,000 +10,000
ต้ นทุนขาย
236,145
(ต้ นทุนสินค้ า –มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไม่ได้ รับประกันเท่ากับ 3,855)
เครดิต ขาย
300,000
(มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจานวนขั้นตา่ แล้ วแต่จานวนใดตา่ กว่า)
สินค้ าคงเหลือ
240,000
รายได้ ดอกเบี้ยรอการรับรู้
207,145
การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากที่ ผู้ ให้ เช่ า ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามข้ อ ก าหนดที่ ระบุ ไว้ ในมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ผู้ให้
เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินเพิ่ มเติมดังต่อไปนี้
1) การกระทบยอด ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้ น
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้ องเปิ ดเผยผลรวมของเงิน
ลงทุนขั้นต้ นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงิน ขั้นตา่ ที่ ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าสาหรับรอบระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่ ไม่เกินหนึ่ งปี
- ระยะเวลาที่ เกินหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
- ระยะเวลาที่ เกินกว่าห้ าปี
2) รายได้ ทางการเงินรอการรับรู้
3) มูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้ รับการประกันซึ่ งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้ เช่า
4) ค่าเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญของจานวนเงินขั้นต่าที่ ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ คาดว่า จะ
เก็บไม่ได้
5) ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นที่ รับรู้เป็ นรายได้ สาหรับงวด
6) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้ อตกลงที่ สาคัญตามสัญญาเช่าของผู้ให้ เช่า
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ผู้ให้ เช่าต้ องแสดงสินทรัพย์ทอยู
ี่ ่ภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม
ลักษณะของสินทรัพย์
ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้ต้นทุน (ซึ่ งรวมถึงค่าเสื่ อมราคา) ที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากการได้ รับรายได้ ค่าเช่า
เป็ นค่าใช้ จ่าย และรับรู้รายได้ ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้ บริการ เช่น การประกันภัยและการ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บารุงรักษา) ตามเกณฑ์เส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ ว่าการรับเงินจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
เว้ น แต่ จ ะมี เกณฑ์ อื่ นที่ เป็ นระบบซึ่ งสะท้ อ นถึ งระยะเวลาที่ ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ ประโยชน์ ที่ ลดลงจาก
สินทรัพย์ทใี่ ห้ เช่าที่ ดีกว่า
ต้ นทุนทางตรงเริ่ มแรกของผู้ให้ เช่าที่ เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการทาสัญญาเช่าดาเนินงาน
จะรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบั ญ ชีของสิน ทรั พ ย์ที่เช่ า และจะรั บ รู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้ จากสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์ทให้
ี่ เช่าต้ องบันทึกโดยใช้ เกณฑ์ทสอดคล้
ี่
องกับนโยบายการคิด
ค่าเสื่ อมราคาตามปกติ ของสินทรัพ ย์ ที่คล้ ายคลึงของผู้ให้ เช่ า และค่ าเสื่ อมราคาต้ องคานวณตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้ให้ เช่าที่ เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย เมื่ อมีการทาสัญญาเช่าดาเนินงานต้ องไม่รับรู้เป็ น
กาไรจากการขาย เนื่ องจากไม่ถือเป็ นการขาย
หากรายได้ ค่ า เช่ า ประกอบด้ ว ยจ านวนเงิ น ขั้ น ต่า ที่ ต้ อ งรั บ และค่ า เช่ า ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ไม่
จาเป็ นต้ องนาค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นมารับรู้เป็ นรายได้ ตามวิธีเส้ นตรง แต่ต้องรับรู้ค่า เช่าที่ อาจเกิดขึ้น
เป็ นรายได้ ในงวดที่ เกิดรายการ
การรับรู้รายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานตามวิธีเส้ นตรงต้ องไม่นับแต่วันที่ สินทรัพย์ที่
เช่าอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของผู้เช่า แต่ต้องนับแต่วันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมี
ผลบังคับ ซึ่ งก็คือวันที่ ผ้ ูเช่าสามารถใช้ สทิ ธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
หากสัญญาเช่าให้ สิทธิแก่ผ้ ูเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้ เช่าจะมีการปรับอัตราค่าเช่า
ตามค่าเช่าในตลาด และหากผู้เช่าแสดงให้ เห็นอย่างน่ าเชื่ อถือว่าผู้เช่ าจะเลือกใช้ สิทธิเพื่ อต่ออายุ
สัญญาเช่า ผู้ให้ เช่าต้ องรับรู้รายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่าตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สัญญา
แรกและสัญญาเช่าที่ ต่อออกไปอีกรวมกัน
การเปิ ดเผยข้อมูล
นอกจากที่ ผู้ ให้ เช่ า ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามข้ อ ก าหนดที่ ระบุ ไว้ ในมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ผู้ให้
เช่าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานเพิ่ มเติมดังต่อไปนี้
1) จานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่ บอกเลิกไม่ได้
โดยแสดงจานวนรวมสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
- ระยะเวลาที่ ไม่เกินหนึ่ งปี
- ระยะเวลาที่ เกินหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้ าปี
- ระยะเวลาที่ เกินกว่าห้ าปี
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2) ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นที่ รับรู้เป็ นรายได้ สาหรับงวด
3) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้ อตกลงที่ สาคัญตามสัญญาเช่าของผู้ให้ เช่า
4) เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมตามข้ อกาหนดที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่ นในส่วนที่
เกี่ ยวกับ จานวนของสินทรัพย์ที่ให้ เช่ าตามสัญ ญาเช่ าดาเนินงานซึ่ งผู้ให้ เช่าบันทึกเป็ น
สินทรัพย์
การขายและเช่ากลับคืน
การขายและเช่ากลับคืนคือการที่ ผ้ ูขายขายสินทรัพย์แล้ วและผู้ขายทาสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ัน
กลับคืนมา จานวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายมักมีความสัมพั นธ์กนั เนื่ องจากได้ มีการ
ต่อรองราคารวมกัน วิธปี ฏิบัติทางบัญชีสาหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา
เช่าที่ เกี่ ยวข้ อง
หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้ เกิด สัญญาเช่าทางการเงิน รายการดังกล่าวเป็ นวิธีที่
ผู้ให้ เช่าจัดหาเงินทุนให้ กับผู้เช่าโดยใช้ สินทรั พย์เป็ นหลักประกัน สิ่ งตอบแทนจากการขายที่ สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้ องไม่รับรู้เป็ นรายได้ ของผู้ขายที่ เป็ นผู้เช่าโดยทันที แต่ต้องบันทึก
รับรู้เป็ นรายการรอตัดบัญชี และตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในกรณี ที่ การขายและเช่ ากลั บคืน ก่อให้ เกิด สัญ ญาเช่ าดาเนิ น งาน หากราคาขายมีจานวน
เทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ ชัด ผู้ขายต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการขายทันที หาก
ราคาขายมีราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้ องรับรู้ผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการขายในงบกาไร
ขาดทุนทันที เว้ นแต่ผ้ ูขายจะได้ รับชดเชยผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นโดยการจ่ ายค่าเช่ าในอนาคตที่ ต่ากว่ า
ราคาตลาด ในกรณีน้ ีผ้ ูขายต้ องบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็ นรายการรอตัดบัญชี และตัดจาหน่าย
ตามระยะเวลาที่ คาดว่ าจะใช้ ประโยชน์ สินทรั พย์ที่เช่ า และหากมีราคาขายสูงกว่ ามู ลค่ ายุติธรรมจะ
แสดงเป็ นกาไรส่วนเกินรายการรอตัดบัญชี และตัดจาหน่ายตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์

ตัวอย่างรายการขายและเช่ากลับคืนทีก่ ่อให้เกิดสัญญาเช่าดาเนินงาน
การขายและเช่ากลับคืนที่ เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานจะทาให้ เกิดกาไรขาดทุนในงบกาไรขาดทุนทันที
ซึ่ งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะขึ้นอยู่กบั ราคาขาย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงวิธปี ฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ
ราคาขายเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรม
(ย่อหน้ า 61)
(1)
กาไร
ขาดทุน
ราคาขายตา่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
(ย่อหน้ า 61)
กาไร
ขาดทุ น (ซึ่ งไม่ ไ ด้ รั บ การชดเชย
จาก จ าน วน เงิ น ที่ ต้ อ งจ่ ายใน
อนาคตตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ต่ า กว่ า
ราคาตลาด)
ขาดทุ น (ซึ่ งได้ รับการชดเชยจาก
จ านวนเงิ น ที่ ต้ องจ่ า ยในอนาคต
ตาม สั ญ ญ าเช่ าที่ ต่ า กว่ าราค า
ตลาด)
ราคาขายเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรม
(ย่อหน้ า 61)
(1)
ราคาขายสูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรม
(ย่อหน้ า 61)
กาไร

ขาดทุน

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2
หมายเหตุ 3

มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
มูลค่ายุตธิ รรม
(2)
ไม่มกี าไร
ไม่มขี าดทุน

มูลค่าตามบัญชีน้อยกว่า
มูลค่ายุตธิ รรม
(3)
รับรู้กาไรทันที
-

มูลค่าตามบัญชีสงู กว่า
มูลค่ายุตธิ รรม
(4)
รับรู้ขาดทุนทันที

ไม่มกี าไร
รับรู้ขาดทุนทันที

รับรู้กาไรทันที
รับรู้ขาดทุนทันที

ไม่มกี าไร (ดูหมายเหตุ 1)
(ดูหมายเหตุ 1)

รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละตั ด (ดูหมายเหตุ 1)
ตัดจาหน่ายขาดทุน
จาหน่ายขาดทุน

มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
มูลค่ายุตธิ รรม
(2)

มูลค่าตามบัญชีน้อยกว่า
มูลค่ายุตธิ รรม
(3)

รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละตั ด
ตัดจาหน่ายกาไร
จ าหน่ า ยก าไรส่ ว นเกิ น (ดู
หมายเหตุ 3)
ไม่มขี าดทุน
ไม่มขี าดทุน

มูลค่าตามบัญชีสงู กว่า
มูลค่ายุตธิ รรม
(4)

ราย ก ารรอ ตั ด บั ญ ชี แ ล ะ
ตัดจาหน่ายกาไร
(ดูหมายเหตุ 2)
(ดูหมายเหตุ 1)

ส่ ว นดั ง กล่ า วของตารางแสดงถึ ง สถานการณ์ ที่ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 63 ซึ่ ง
กาหนดให้ กิจการต้ องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมในกรณี
ของการขายและเช่ากลับคืน
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาขายถือเป็ นผลกาไร ซึ่ งมูลค่าตามบัญชีได้ ถูกปรับลดให้
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 63
กาไรส่วนเกิน (ส่วนของราคาขายเกินกว่ามูลค่ายุติธรรม) จะถือเป็ นรายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจาหน่ายตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ หากมูลค่ายุติธรรมมีส่วนที่ เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชี จะรับรู้ส่วนเกินนั้นทันที
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ตัวอย่างที่ 10
ในวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทผู้เช่าได้ ซ้ ือเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ งในราคา 100,000 บาท
แต่เนื่ องจากบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง บริษัทผู้เช่าจึงขายเครื่ องจักรดังกล่าวให้ แก่บริษัทผู้ให้
เช่าในราคา 120,000 บาท และเช่ากลับในเงื่ อนไขของสัญญาเช่าดังนี้
1. อายุของสัญ ญาเช่ า 3 ปี ผู้ เช่ าต้ องจ่ ายค่าเช่ าทุกๆ ต้ นปี เริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม 25x1
เป็ นจานวนเงิน 43,868 บาท ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์เท่ากับ 3 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ
2. เมื่ อสิ้นสุดสัญญาเช่า บริษัทผู้ให้ เช่าจะมอบเครื่ องจักรนี้ให้ กบั บริษัทผู้เช่า
3. อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาร้ อยละ 10 ซึ่ งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ ม
4. ในวันที่ ขาย เครื่ องจักรมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 120,000 บาท
สาหรับผู้เช่าสัญญานี้เป็ นสัญญาเช่าการเงิน เนื่ องจากสัญญาเช่านี้บริษัทผู้ให้ เช่าจะโอนความ
เป็ นเจ้ าของให้ แก่ผ้ ูเช่าเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่าย
มีจานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเช่
ี่ า สาหรับบริษัทผู้ให้ เช่ าสัญญาเช่านี้เป็ นสัญญาเช่า
การเงินด้ วยเช่นกัน และเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดยผู้ให้ เช่าเป็ นผู้ให้ กู้ยืม
การคานวณมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่ ที่ ต้องจ่ายตามสัญญา
= 2.7355 x 43,868 = 120,000
วันที่
ค่าเช่าต่อปี
ดอกเบี้ ย
จ่ าย
คงค้าง
(1)
(2)=(4)x10% (3)=(1)-(2) (4)=(4)^-(3)
120,000
1 ม.ค. 25x1
76,132
31 ธ.ค. 25x1
43,868
7,616
36,252
39,880
31 ธ.ค. 25x2
43,868
3,988
39,880
31 ธ.ค. 25x3
43,868
43,868
131,604
11,604
120,000
การบันทึกบัญชีของบริษัทผู้เช่าและผู้ให้ เช่าจะเป็ นดังนี้
วันทีเ่ กิดรายการ
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
1 มกราคม 25x1
เดบิต เงินสด 120,000
เดบิต เครื่ องจักรให้ เช่า 120,000
บ ริ ษั ท ผู้ เ ช่ า ข า ย เครดิต เครื่ องจักร 100,000 เครดิต เงินสด
120,000
เครื่ องจักรให้ บริษัทผู้ให้
ก าไรรอการรั บ รู้ จากการ
เช่าแล้ วเช่ากลับ
ขายและเช่ากลับ 20,000
เดบิ ต สิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญ าเช่ า เด บิ ต ลู ก ห นี้ ต า ม สั ญ ญ า เช่ า
การเงิน 120,000
การเงิน 131,604
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วันทีเ่ กิดรายการ

ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ดอกเบี้ยจ่ายรอ
เครดิต เครื่ องจักรให้ เช่า120,000
การรับรู้ 11,604
รายได้ ดอกเบี้ยรอ
เครดิ ต ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญ าเช่ า
การรับรู้
11,604
การเงิน
131,604
เดบิต หนี้สนิ ตามสัญญา
เดบิต เงินสด 43,868
เช่าการเงิน 43,868
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
เครดิต เงินสด
43,868
การเงิน
43,868
เดบิต ค่าเสื่ อมราคา 40,000
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา
สะสม
40,000
เดบิต กาไรรอการรับรู้จากการขาย
และเช่ากลับ 6,667
เครดิต ค่าเสื่ อมราคา 6,667

1 มกราคม 25x1,2,3
บริ ษั ท ผู้ เช่ า จ่ า ยค่ า เช่ า
ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า
31 ธั น วาคม 25x1,2,3
บ ริ ษั ท ผู้ เช่ าบั น ทึ ก ค่ า
เสื่ อมราคาของเครื่ องจักร
31 ธั น วาคม 25x1,2,3
บริ ษั ท ผู้ เช่ า ตั ด จ าหน่ า ย
ก าไรรอการรั บ รู้ โดยวิ ธี
เส้ นตรง (20,000/3 ปี )
31 ธันวาคม 25x1
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย 7,616
บ ริ ษั ท ผู้ เช่ า บั น ทึ ก เครดิต ดอกเบี้ยจ่ายรอ
ดอกเบี้ ยจ่ ายและบริ ษั ท
การรับรู้
7,616
ผู้ ให้ เช่ า บั น ทึก ดอกเบี้ ย
รับ
31 ธันวาคม 25x2
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย 3,988
เครดิต ดอกเบี้ยจ่ายรอ
การรับรู้
3,988
31 ธันวาคม 25x3
-

เดบิต รายได้ ดอกเบี้ยรอ
การรับรู้
7,616
เครดิต รายได้ ดอกเบี้ย 7,616

เดบิต รายได้ ดอกเบี้ยรอ
การรับรู้
3,988
เครดิต รายได้ ดอกเบี้ย 3,988
-

กิจการอาจเปิ ดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหากเนื่ องจากเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
กิจ การต้ อ งประเมิ น การจั ด ประเภทส่ ว นประกอบที่ ดิ น ของสัญ ญาเช่ า ที่ ยั งไม่ ห มดอายุ
ณ วันที่ นาการแก้ ไขในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติโดยใช้ ข้อมูลที่ มีอยู่ ณ วันที่ เริ่ มต้ นของสัญญา
กิจการต้ องรับรู้สัญญาเช่าที่ มีการจัดประเภทใหม่เป็ นสัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้ วิธีปรับย้ อนหลังตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการและ
ข้ อผิดพลาด อย่างไรก็ดี หากไม่มีข้อมูลที่ จาเป็ นในการปรับปรุงย้ อนหลังให้ ปฏิบัติดังนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1) นาข้ อก าหนดการปรั บปรุงมาปฏิบัติสาหรั บ สัญ ญาเช่ าดังกล่ าวโดยใช้ ข้อเท็จจริ งและ
สถานการณ์ทมี่ ีอยู่ ณ วันที่ มีการแก้ ไข
2) รั บ รู้สิน ทรั พ ย์และหนี้ สิน ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สัญ ญาเช่ าที่ ดิน ซึ่ งมีการจัดประเภทใหม่ เป็ น
สัญญาเช่าการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้น
ให้ รับรู้ในกาไรสะสม

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