
บทที่  7 Present Value การค านวณมูลค่าปัจจุบันประกอบกับการบันทกึบัญชี

กรอบแนวคดิส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรวดัมลูคำ่ตำ่ง ๆ ของ

รำยกำรในงบกำรเงิน ดงันี ้

1. รำคำทนุเดมิ

2. รำคำทนุปัจจบุนั

3. มลูคำ่ทีว่ำ่จะได้รับ (จ่ำย)

4. มลูคำ่ปัจจบุนั

ซึ่งมำตรฐำนกำรบญัชี ณ ปัจจบุนั มีกำรก ำหนดให้วดัมลูคำ่โดยใช้วธีิมลูคำ่ปัจจบุนั ตวัอยำ่งเช่น

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสญัญำเช่ำ ก ำหนดให้ผู้ เช่ำวดัมลูคำ่ของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

โดยบนัทกึด้วยมลูคำ่ทีต่ ำ่กวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ยตุธิรรม และมลูคำ่ปัจจบุนั

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ ก ำหนดให้ มลูคำ่จำกกำรใช้

หมำยถึงมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนำคตทีค่ำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้สนิทรัพย์

การค านวณหามูลค่าปัจจุบัน

1 กำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเพียงงวดเดยีว (PVIF)

2 กำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดเป็นงวด ๆ งวดละเทำ่ ๆ กนั (PVIFA)

โดยในการหามูลค่าปัจจุบัน จะต้องทราบองค์ประกอบดังนี ้

1 มลูคำ่กระแสเงินสดรับ(จ่ำย) ในอนำคต (FV)

2 อตัรำคดิลด (i)  โดยอำจก ำหนดจำกอตัรำผลตอบแทนทีค่ำดหวงั หรือ ต้นทนุของเงินทนุ  cost of capital

3 จ ำนวนงวด (n)

สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันได้ดังนี ้

PV =        FV  x     PV factor

1

( 1 + i )n
PV =        FV  x     
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ตัวอย่างที่ 1  ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนอปุกรณ์กำรผลติ (Decommissioning costs)

ณ วนัที ่1 ตลุำคม 25x7 บริษัทแวน่ปิโตรเลยีม จ ำกดั ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะกลำงทะเลมลูคำ่ 30 ล้ำนบำท 

ตำมสญัญำสมัปทำนน ำ้มนัทีท่ ำกบัรัฐ โดยสญัญำระบใุห้บริษัทต้องท ำกำรรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะและฟืน้ฟสูภำพ

แวดล้อมให้เหมือนเดมิ แทน่ขดุเจำะดงักลำ่วไม่มีมลูคำ่คงเหลอื และอำยสุญัญำคอื 10 ปี บริษัทตัง้ประมำณกำร

คำ่รือ้ถอนในอีก 10 ปี ข้ำงหน้ำไว้เทำ่กบั 15 ล้ำนบำท โดยมลูคำ่ปัจจบุนัของเงินสด 1 บำททีไ่ด้รับในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ

ทีอ่ตัรำดอกเบีย้ 8% เทำ่กบั 0.46 บำท 

ให้ท า 1.อธิบำยและค ำนวณมลูคำ่ของแทน่ขดุเจำะทีต้่องแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท แวน่ปิโตรเลยีม 

จ ำกดั ณ วนัที ่30 กนัยำยน 25x8

2.หำกสญัญำไม่ได้ระบใุห้กิจกำรต้องรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเม่ือหมดอำยสุมัปทำน ค ำตอบในข้อ 1) จะเปลี่ยนไป

หรือไม่

ตอบ 1.กิจกำรจะต้องรับรู้มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัในกำรรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเป็นสว่นหนึง่ของแทน่ขดุเจำะ

กลำงทะเล รวมทัง้ต้องตัง้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนเป็นหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมกำรค ำนวณดงันี ้

ประมำณกำรคำ่รือ้ถอนในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ 15,000,000.00    บำท

PV factor n=10,i=8% 0.46                    

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอน 6,900,000.00      บำท

คำ่ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ 30,000,000.00    บำท

บวกมลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอน 6,900,000.00      บำท

คำ่ตดิตัง้แทน่ขดุเจำะทีจ่ะต้องรับรู้เป็นสนิทรัพย์ 36,900,000.00    บำท

โดยกิจการจะต้องบันทกึบัญชี ณ วันที่ติดตัง้แท่นขุดเจาะเสร็จสิน้ดังนี ้

Dr.แทน่ขดุเจำะ (ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์) 36,900,000.00     

Cr.เงินสด / บญัชีทีเ่ก่ียวข้อง 30,000,000.00    

     ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่ขดุเจำะ 6,900,000.00      

(บนัทกึกำรตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ)

โดยในปีแรกของการด าเนินงาน กิจการจะมีค่าใช้จ่ายแสดงในงบก าไรขาดทุนดังนี ้

คำ่เสื่อมรำคำแทน่ขดุเจำะ (36.9 ล้ำนบำท / 10 ปี) 3,690,000.00      บำท
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ต้นทนุทำงกำรเงิน (6.9 ล้ำนบำท x 8%) 552,000.00         บำท

รวมคำ่ใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวข้องกบัแทน่ขดุเจำะ 4,242,000.00      บำท

และกิจการจะแสดงมูลค่าของหนีสิ้น ณ สิน้ปีแรก ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี ้

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอนต้นปีแรก 6,900,000.00      บำท

บวกตัง้ประมำณกำรหนีส้นิเพ่ิม (ต้นทนุทำงกำรเงิน) 552,000.00         บำท

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่รือ้ถอนสิน้ปีแรก 7,452,000.00      บำท

2.หำกสญัญำไม่ได้ระบใุห้กิจกำรต้องรือ้ถอนแทน่ขดุเจำะเม่ือหมดอำยสุมัปทำน กิจกำรยอ่มไม่มีภำระผกูพนั

ใดๆ ในกำรรือ้ถอน ดงันัน้ หำกกิจกำรมีเจตจ ำนงอยำ่งชดัเจนวำ่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่กำรรือ้ถอน กิจกำรยอ่มไม่ต้อง

รับรู้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนแทน่ขดุเจำะแตอ่ยำ่งใด มลูคำ่เงินลงทนุของแทน่ขดุเจำะ จึงเทำ่กบั 30 ล้ำนบำท

เทำ่นัน้ ตำมกำรบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

Dr.แทน่ขดุเจำะ (ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์) 30,000,000.00     

Cr.เงินสด / บญัชีทีเ่ก่ียวข้อง 30,000,000.00    

(บนัทกึกำรตดิตัง้แทน่ขดุเจำะ)

โดยในปีแรกของกำรด ำเนินงำน กิจกำรจะมีคำ่ใช้จ่ำยแสดงในงบก ำไรขำดทนุเฉพำะคำ่เสื่อมรำคำ 3 ล้ำนบำท 

(30 ล้ำนบำท x 10%) และไม่มีกำรตัง้ประมำณกำรหนีส้นิคำ่รือ้ถอนในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตอ่ยำ่งใด

ตัวอย่างที่ 2  กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภำระผกูพนั

บริษัทผลไม้ จ ำกดั ก ำลงัจะย้ำยโรงงำนไปยงันิคมอตุสำหกรรมทีรั่ฐบำลให้สทิธิประโยชน์ทำงด้ำนกำรลงทนุ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีสญัญำเช่ำโรงงำนทีย่กเลกิไม่ได้ทีเ่หลอืระยะเวลำอีก 2 ปี นบัจำกวนัสิน้ปี โดยบริษัทต้อง

จ่ำยคำ่เช่ำปีละ 100,000 บำท

ให้ท า บริษัทจะต้องบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัภำระผกูพนัดงักลำ่ว  ณ วนัสิน้ปีอยำ่งไร

ตอบ สญัญำเช่ำดงักลำ่วถือเป็นสญัญำทีส่ร้ำงภำระแก่กิจกำรทีกิ่จกำรจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใดๆ แตย่งั 

ต้องจ่ำยคำ่เช่ำตอ่เน่ือง โดยกิจกำรต้องรับรู้มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัทีส่งูกวำ่ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจทีไ่ด้

จำกสญัญำเช่ำเป็นประมำณกำรหนีส้นิ  ณ วนัสิน้ปี อำจต้องลงบญัชีตำมนี ้

สมมตวิำ่อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมเทำ่กบั 7% โดยต้องจ่ำยคำ่เช่ำ 2 ปีๆ ละ 100,000 บำท ตอนสิน้ปีของทกุปี 
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ดงันัน้ PV ของคำ่เช่ำ 2 ปี จึงเทำ่กบั 180,802 บำท ( 100,000 x PVIFA i=7%, n=2)

 ดงันัน้  ณ วนัทีต่ดัสนิใจย้ำยโรงงำนต้องบนัทกึบญัชีดงันี ้

Dr.ผลขำดทนุจำกกำรย้ำยโรงงำน 180,802               

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำทีส่ร้ำงภำระ 180,802              

 (บนัทกึปมก.หนีส้นิเน่ืองจำกสญัญำเช่ำทีบ่อกเลกิไม่ได้ซึ่งกิจกำรไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกตอ่ไป)

Dr.ต้นทนุทำงกำรเงิน (180,802 x 7%) 12,656                 

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำทีส่ร้ำงภำระ                 12,656

 (บนัทกึต้นทนุทำงกำรเงินทีเ่ก่ียวข้องกบัปมก.หนีส้นิ)

Dr.ประมำณกำรหนีส้นิ - สญัญำเช่ำทีส่ร้ำงภำระ 100,000               

Cr.เงินสด               100,000

Dr.ต้นทนุทำงกำรเงิน 6,542                   

Cr.ประมำณกำรหนีส้นิ –สญัญำเช่ำทีส่ร้ำงภำระ                   6,542

 (บนัทกึต้นทนุทำงกำรเงินทีเ่ก่ียวข้องกบัปมก.หนีส้นิ)

Dr.ประมำณกำรหนีส้นิ - สญัญำเช่ำทีส่ร้ำงภำระ 100,000               

Cr.เงินสด               100,000

 (บนัทกึกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำ)

(180,802 + 12,656 - 100,000) x 7%

ตัวอย่างที่ 3 กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำกำรเงินด้ำนผู้ เช่ำทีมี่กำรรับประกนัมลูคำ่คงเหลอื

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมีดงันี ้

1.ผู้ เช่ำท ำสญัญำเช่ำเคร่ืองจกัรทีบ่อกเลกิไม่ได้ณวนัที ่1 มกรำคม 25X1 เป็นเวลำ 3 ปีโดยคำดวำ่เคร่ืองจกัร

จะมีอำยกุำรใช้งำน 3 ปี และผู้ เช่ำจะสง่คนืเคร่ืองจกัรให้ผู้ ให้เช่ำณวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ

2.ผู้ เช่ำจ่ำยคำ่เช่ำรำยปีๆละ 100,000 บำท จ ำนวน 3 ปี เร่ิมตัง้แต ่31 ธันวำคม 25X1 เป็นต้นไป

3.ข้อมลูเก่ียวกบัมลูคำ่คงเหลอืทีรั่บกำรประกนัและไม่ได้รับกำรประกนัจำกผู้ เช่ำมีดงันี ้

ณ สิน้ปีที ่2

 ณ สิน้ปีที ่1

 (บนัทกึกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำ)

1

1
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a.ผู้ เช่ำรับประกนัมลูคำ่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรจ ำนวน 20,000 บำท

b.มลูคำ่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรทีไ่ม่ได้รับกำรประกนัจำกผู้ เช่ำมีจ ำนวน 8,400 บำท

4.มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรณวนัทีท่ ำสญัญำเช่ำเทำ่กบั 270,000 บำท

5.อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบัร้อยละ 10 ตอ่ปี

6. ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25X3 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำมลูคำ่ยตุธิรรมของมลูคำ่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรมี

จ ำนวน 20,000 บำท

การจัดประเภทสัญญาเช่า

จำกโจทย์ สญัญำเช่ำมีอำย ุ3 ปี ซึ่งเทำ่กบัอำยกุำรใช้งำน ดงันัน้จดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน

ทางด้านผู้เช่า

ผู้ เช่ำบนัทกึสญัญำเช่ำกำรเงินเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมของ

สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำหรือด้วยมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยแล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ำ่กวำ่

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย

1 จ ำนวนคำ่เช่ำรำยปีซึ่งผู้ เช่ำจ่ำยทกุวนัสิน้ปีเป็นเวลำ 3 ปี (100,000 บำท)

2 มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั (20,000 บำท)

3 รำคำตำมสทิธิ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำ (3 ปีดอกเบีย้ 10%) 100,000 2.4869 248,690

ประกนัมลูคำ่คงเหลอื 20,000 0.7513 15,026

263,716

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 270,000 0.97672593

การบันทกึบัญชีทางด้านผู้เช่า

Dr.เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 263,716              3.00

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 56,284

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 320,000

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั

1 ม.ค. 25X1 
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บนัทกึสนิทรัพย์และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

กำรแยกคำ่เช่ำออกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นทีน่ ำไปลดหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

ผู้ เช่ำต้องบนัทกึจ ำนวนเงินทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำแยกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นทีน่ ำไปลดยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ดงันัน้ กำรค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยต้องใช้วธีิอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงซึ่งตำมตวัอยำ่งนีอ้ตัรำ

คดิลดทีใ่ช้คอื 10%

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำมสญัญำ

เช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1) ที่ลดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้ำง (4)

มลูคำ่เร่ิมต้น 263,716              PV

31 ธ.ค. 25X1 100,000                      26,372            73,628                 190,088              

31 ธ.ค. 25X2 100,000                      19,009            80,991                 109,096              

31 ธ.ค. 25X3 100,000                      10,904            89,096                 20,000                

31 ธ.ค. 25X3 20,000                        20,000                 

รวม 320,000                      56,284            263,710               

กำรบนัทกึบญัชีทำงด้ำนผู้ เช่ำเพ่ือบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยและหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทีล่ดลง

 25X1

ธ.ค. 31 26,372                 

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 73,628                 

Cr.เงินสด 100,000              

 25X2 

ธ.ค. 31 19,009                 

วนัที่

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

ดอกเบีย้จ่ำย 

(2) = (4)x10%
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     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 80,991                 

Cr.เงินสด 100,000.00         

 25X3

ธ.ค. 31 10,904                 

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 89,096                 

Cr.เงินสด 100,000.00         

กำรบนัทกึคำ่เสื่อมรำคำของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

   หำกผู้ เช่ำใช้วธีิเส้นตรงในกำรคดิคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำคำ่เสื่อมรำคำในแตล่ะปีค ำนวณได้ดงันี ้

คำ่เสื่อมรำคำ = (รำคำทนุของเคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั) / อำยกุำรใช้งำน

(263,716-20,000) / 3 ปี

81,238.67                   บำท

กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัคำ่เสื่อมรำคำของเคร่ืองจกัรทีเ่ช่ำณวนัที ่31 ธันวำคมของแตล่ะปีเป็นดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 81,239                 

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม 81,239                

กำรสง่คนืเคร่ืองจกัรเม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำ

เม่ือสิน้สดุอำยขุองสญัญำเช่ำผู้ เช่ำต้องบนัทกึกำรโอนสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำกลบัคนืให้ผู้ ให้เช่ำ เน่ืองจำกมลูคำ่

ยตุธิรรมของมลูคำ่คงเหลอืของเคร่ืองจกัร ณ วนัสิน้สดุสญัญำเช่ำมีจ ำนวนเทำ่กบัมลูคำ่คงเหลอืทีผู่้ เช่ำรับประกนัคอื 

20,000 บำท ผู้ เช่ำจึงไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชยให้แก่ผู้ ให้เช่ำ

รำยกำรบญัชีทีบ่นัทกึคอื

ผู้ เช่ำบนัทกึกำรสง่คนืเคร่ืองจกัรให้กบัผู้ ให้เช่ำ

 25X3

ธ.ค. 31 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 20,000                 

     คำ่เสื่อมรำคำสะสม(81,239 บำท x 3 ปี) 243,716               

Cr.เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 263,716              

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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ตัวอย่างที่ 4 กำรบญัชีสญัญำเช่ำด้ำนผู้ เช่ำกรณีมีสทิธิซือ้ในรำคำจงูใจ

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมีดงันี ้

1.สญัญำเช่ำเคร่ืองจกัรเป็นสญัญำทีบ่อกเลกิไม่ได้

2.สญัญำเช่ำเคร่ืองจกัรมีอำย ุ3 ปีเร่ิมตัง้แต ่1 มกรำคม 25x1 และคำดวำ่อำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองจกัรเทำ่กบั 5 ปี

3.ผู้ เช่ำจ่ำยคำ่เช่ำรำยปีๆละ 100,000 บำทจ ำนวน 3 ปีก ำหนดจ่ำยคำ่เช่ำณวนัต้นปีเร่ิมตัง้แต ่1 มกรำคม 25x1

4.ณ วนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ (31 ธันวำคม 25x3) ผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้เคร่ืองจกัรในรำคำ 20,000 บำทซึ่งเป็น

รำคำทีต่ ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำกเพียงพอทีจ่ะท ำให้เกิดควำมแน่ใจอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่ผู้ เช่ำจะใช้สทิธิเลอืกซือ้

สนิทรัพย์นัน้

5.อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบั 10%

6.มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่ำณวนัเร่ิมต้นสญัญำเช่ำเทำ่กบั 288,570 บำท

7.ณ วนัสิน้สดุอำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองจกัรทีเ่ช่ำ (31 ธันวำคม 25x5) ผู้ เช่ำคำดวำ่มลูคำ่คงเหลอืของเคร่ืองจกัร

เทำ่กบั 2,000 บำท

8.ผู้ ให้เช่ำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่ำแตเ่พียงผู้ เดยีวในประเทศไทยโดยเคร่ืองจกัรมีรำคำต้นทนุ 

200,000 บำท

การจัดประเภทสัญญาเช่า

สญัญำเช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินเพรำะเป็นสญัญำทีผู่้ เช่ำมีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำที่

ต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ โดยรำคำทีต่ ำ่กวำ่นัน้มีจ ำนวนมำกเพียงพอทีจ่ะ

ท ำให้เกิดควำมแน่ใจอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่ผู้ เช่ำจะใช้สทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์นัน้ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

อยำ่งแน่นอน 

นอกจำกนัน้มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีผู่้ เช่ำต้องจ่ำยซึ่งประกอบด้วยมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนคำ่เช่ำ

รำยปีและมลูคำ่ปัจจบุนัของสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์มีจ ำนวนเทำ่กบัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ (กรณีตำม

ตวัอยำ่งนีผู้้ เช่ำไม่ทรำบต้นทนุทำงตรงเร่ิมแรกของผู้ ให้เช่ำจึงถือวำ่ต้นทนุดงักลำ่วเป็นศนูย์)

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย

1 จ ำนวนคำ่เช่ำรำยปีซึ่งผู้ เช่ำจ่ำยทกุวนัต้นปีเป็นเวลำ 3 ปี (100,000 บำท)

2 มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั 

3 รำคำตำมสทิธิ (20,000 บำท)

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้
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ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำ (3 ปีดอกเบีย้ 10%) 100,000 2.7355 273,550

ประกนัมลูคำ่คงเหลอื 20,000 0.7510 15,020

288,570

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 288,570

ทางด้านผู้เช่า

ผู้ เช่ำบนัทกึสญัญำเช่ำกำรเงินเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมของ

สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำหรือด้วยมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยแล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ำ่กวำ่

การบันทกึบัญชีด้านผู้เช่า

Dr.เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 288,570

            Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 288,570

กำรแยกคำ่เช่ำออกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นทีน่ ำไปลดหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

ผู้ เช่ำต้องบนัทกึจ ำนวนเงินทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำแยกเป็นดอกเบีย้จ่ำยและสว่นทีน่ ำไปลดยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ดงันัน้ กำรค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยต้องใช้วธีิอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงซึ่งตำมตวัอยำ่งนีอ้ตัรำคดิลด

ทีใ่ช้คอื 10%

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำมสญัญำ

เช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1) ที่ลดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้ำง (4)

มลูคำ่เร่ิมต้น 288,570              

1 ม.ค. 25X1 100,000                      100,000               188,570              

1 ม.ค. 25X2 100,000                      18,857            81,143                 107,427              

1 ม.ค. 25X3 100,000                      10,743            89,257                 18,170                

31 ธ.ค. 25X3 20,000                        1,830              18,170                 -                      

รวม 320,000                      31,430            288,570               

( * ปัดเศษจำก 1,817 บำทเป็น 1,830 บำท)

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั

1 ม.ค. 25X1 

วนัที่
ดอกเบีย้จ่ำย 

(2) = (4)x10%
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การบันทกึบัญชีทางด้านผู้เช่าเพื่อบันทกึดอกเบีย้จ่ายและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่ลดลง

 25X1 

ม.ค. 1 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 100,000               

Cr.เงินสด 100,000              

ธ.ค. 31 18,857                 

Cr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 18,857                

 25X2 

ม.ค. 1 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 81,143                 

     ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 18,857                 

Cr.เงินสด 100,000              

ธ.ค. 31 10,743                 

Cr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 10,743                

 25X3

ม.ค. 1 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 89,257                 

     ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 10,743                 

Cr.เงินสด 100,000              

 25X3

ธ.ค. 31 1,830                   

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 18,170                 

Cr.เงินสด 20,000                

กำรบนัทกึคำ่เสื่อมรำคำของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

หำกผู้ เช่ำใช้วธีิเส้นตรงในกำรคดิคำ่เสื่อมรำคำและผู้ เช่ำใช้สทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ คำ่เสื่อมรำคำใน

แตล่ะปีจะค ำนวณได้ดงันี ้

คำ่เสื่อมรำคำ = (รำคำทนุของเคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-รำคำซำก) / อำยกุำรใช้งำน

(288,570-2,000) / 5 ปี

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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57,314.00                   บำท

กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัคำ่เสื่อมรำคำของเคร่ืองจกัรทีเ่ช่ำณวนัที ่31 ธันวำคมของแตล่ะปีเป็นดงันี ้

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 57,314                 

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม 57,314                

ตัวอย่างที่ 5 กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำ

บริษัทอำทิตย์ จ ำกดั เช่ำเคร่ืองจกัรทีมี่มลูคำ่ยตุธิรรมเทำ่กบั 100,000 บำท จ่ำยคำ่เช่ำรำยคร่ึงปีครัง้ละ 

18,000  บำท โดยงวดแรกจ่ำยในวนัทีส่ง่มอบสนิทรัพย์  (30/6/25x4)  มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับกำรประกนัของ

สนิทรัพย์หลงัจำกอำยใุช้งำน 3 ปี เทำ่กบั 4,000 บำท โดยอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบั 9.00%

และมลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่เทำ่กบั 97,020 บำท

ให้ท า บริษัทอำทิตย์จะบนัทกึกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำเช่ำดงักลำ่วอยำ่งไร

ตอบ บริษัทอำทิตย์ต้องรับรู้ดอกเบีย้จ่ำยในแตล่ะงวด และเงินต้นตำมตำรำงตดับญัชีดงันี ้

จ่ำยคำ่เช่ำ ตดัดอกเบีย้ ตดัเงินต้น 

(เครดติเงินสด) (เดบิตดอกเบีย้จ่ำย) (เดบิตเจ้ำหนีฯ้)

0

1 30/6/25x4 18,000            -                       18,000                

2 31/12/25x4 18,000            3,556                   14,444                

3 30/6/25x5 18,000            2,906                   15,094                

4 31/12/25x5 18,000            2,227                   15,773                

5 30/6/25x6 18,000            1,517                   16,483                

6 31/12/25x6 18,000            775                      17,225                

ตัวอย่างที่ 6 กำรขำยแล้วเช่ำกลบัแบบกำรเงิน

บริษัทผู้ขำยจ ำกดัขำยเคร่ืองจกัรซึ่งมีรำคำตำมบญัชี 240,000 บำทในมลูคำ่ยตุธิรรม 300,000 บำทให้กบั

บริษัทผู้ ให้เช่ำจ ำกดัและบริษัทผู้ขำยจ ำกดัได้เช่ำเคร่ืองจกัรกลบัคนืทนัทีโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1 วนัทีท่ ำสญัญำขำย 1 มกรำคม 25x1 มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรเทำ่กบั 300,000 บำทและประมำณวำ่

อำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองจกัรเทำ่กบั 15 ปี

2 อำยขุองสญัญำเช่ำ 15 ปีและไม่สำมำรถบอกเลกิสญัญำได้ (ซึ่งถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน) บริษัทผู้ขำยจ ำกดั

ต้องจ่ำยคำ่เช่ำรำยปีจ ำนวน 39,327 บำทณวนัต้นปี

17,225             

97,020             

เงินต้นคงเหลอื

79,020             

64,576             

49,482             

33,708             

-                   

งวด วนัที ่
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3 บริษัทผู้ขำยจ ำกดัมีสทิธิเลอืกทีจ่ะตอ่อำยสุญัญำเช่ำในอตัรำคำ่เช่ำเทำ่เดมิ

4 อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำเทำ่กบั 12% 

5 บริษัทผู้ขำยจ ำกดัคดิคำ่เสื่อมรำคำของเคร่ืองจกัรทีมี่ลกัษณะคล้ำยคลงึกนัด้วยวธีิเส้นตรง

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำ (15 ปีดอกเบีย้ 12%) 39,327 7.6284 300,002

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 300,000

ให้ท า ให้บนัทกึรำยกำรของบริษัทผู้ขำยส ำหรับปี 25x1

ตำรำงกำรตดัจ ำหน่ำย (บำงสว่น) 

คำ่เช่ำรำยปี / หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1) ที่ลดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้ำง (4)

มลูคำ่เร่ิมต้น 300,000              

1 ม.ค. 25X1 39,327                        -                  39,327                 260,673              

1 ม.ค. 25X2 39,327                        31,281            8,046                   252,627              

กำรบนัทกึบญัชีของบริษัทผู้ขำยจ ำกดั (บำงสว่น) 

 25X1 

ม.ค. 1 Dr.เงินสด 300,000               

Cr.เคร่ืองจกัร 240,000              

     ก ำไรรอกำรรับรู้จำกกำรขำยและเช่ำกลบัคนื 60,000                

Dr.เคร่ืองจกัรทีเ่ช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 300,000               

Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 300,000              

(บนัทกึกำรขำยและเช่ำกลบัคนื)

 25X1 

ม.ค. 1 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 39,327                 

Cr.เงินสด 39,327                

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดแรก)

วนัที่
ดอกเบีย้จ่ำย 

(2) = (4)x12%
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ธ.ค. 31 31,281                 

Cr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 31,281                

(บนัทกึดอกเบีย้จ่ำยส ำหรับปี 25x1)

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 20,000                 

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม 20,000                

(บนัทกึคำ่เสื่อมรำคำส ำหรับปี 25x1)

Dr. ก ำไรรอกำรรับรู้จำกกำรขำยและเช่ำกลบั 4,000                   

Cr.คำ่เสื่อมรำคำ 4,000                  

(ตดัจ ำหน่ำยก ำไรรอกำรรับรู้จำกกำรขำยและเช่ำกลบัคนืตำมอำยกุำรใช้งำนของเคร่ืองจกัร)

 25X2 

ม.ค. 1 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8,046                   

     ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 31,281                 

Cr.เงินสด 39,327                

ตัวอย่างที่ 7  กำรขำยแล้วเช่ำกลบั

วนัที ่1มกรำคม 2551 บ.น้องหนขูำยเคร่ืองจกัรให้บ.พ่ีติ๋มในรำคำ 1,200,000 บำท และได้ท ำสญัญำเช่ำ

เคร่ืองจกัรกลบัคนืทนัที

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย
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ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

1.ณ วนัที ่1 มกรำคม 2551 เคร่ืองจกัรมีมลูคำ่ยตุธิรรม 1,200,000 บำทและมีมลูคำ่ตำมบญัชี 1,050,000 

บำท และมีคำ่เสื่อมสะสม 200,000 บำท เคร่ืองจกัรมีอำยกุำรใช้งำน 10 ปี

2.บ.น้องหนจู่ำยคำ่เช่ำทกุวนัสิน้ปี เป็นเวลำ 7 ปี ปีละ 195,925 บำท

3.บ.พ่ีติ๋มให้สทิธิแก่บ.น้องหนใูนวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำวำ่จะคนืเคร่ืองจกัรหรือจ่ำยซือ้เป็นจ ำนวนเงิน 437,540 

บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินทีใ่กล้เคยีงกบัมลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งำนแล้ว 7 ปี

4.ดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิมเทำ่กบั 11%

5.ดอกเบีย้ในสญัญำเช่ำเทำ่กบั 10% ซึ่งบ.น้องหนก็ูรับรู้ในอตัรำนี ้

6.ค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำวธีิเส้นตรง

ให้ท า บนัทกึบญัชีบ.น้องหนวูนัที ่1/1/2551  และ  31/12/2551

ตอบ โจทย์ข้อนี ้ต้องพิจำรณำก่อนวำ่กำรขำยแล้วเช่ำกลบัในครัง้นีถื้อเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำ

กำรเงิน โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไข 4 ข้อ ซึ่งหำกเข้ำข้อใดข้อหนึง่จะถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน ดงันี ้

1.มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำหรือไม่   :   ไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิ

2.ให้สทิธิซือ้สนิทรัพย์ในรำคำทีต่ ำ่มำกเม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำหรือไม่ (<=5% ของ FMV  ณ วนัท ำสญัญำ)  

ให้สทิธิซือ้แตส่ทิธิดงักลำ่วเทำ่กบั 36.46% (437,540 บำท / 1,200,000 บำท) ดงันัน้จึงถือวำ่ไม่ได้ให้สทิธิดงักลำ่ว

3.อำยขุองสญัญำเช่ำเทำ่กบัอำยกุำรใช้งำนสว่นใหญ่ของสนิทรัพย์ (>=80% ของอำยใุช้งำน)   :   

อำยสุญัญำเช่ำเทำ่กบั 7 ปี ซึ่งคดิเป็น 70% ของอำยใุช้งำน ดงันัน้จึงไม่เข้ำเง่ือนไขข้อนี ้

4.มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่ >= 90% ของมลูคำ่ยตุธิรรม   

ค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่

คำ่เช่ำตอ่ปี 195,925.00  

PVIFa,n=7,i=10% 4.87             

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่ 953,845.00  

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร  ณ วนัท ำสญัญำ 1,200,000.00      

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่คดิเป็นของมลูคำ่ยตุธิรรม 0.79                    

จำกกำรค ำนวณข้ำงลำ่ง มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่เทำ่กบั 79.49% จึงไม่เข้ำเง่ือนไขข้อนี ้
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ดงันัน้ สญัญำเช่ำครัง้นีจ้ึงไม่ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งหำกบริษัทน้องหนขูำยไปในรำคำยตุธิรรมก็สำมำรถ

บนัทกึเป็นกำรขำยและรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยได้โดยทนัที

กำรบนัทกึบญัชีของบริษัทน้องหนู

2551

 ม.ค. 1 Dr.เงินสด 1,200,000            

     คำ่เสื่อมรำคำสะสม 200,000               

Cr.เคร่ืองจกัร 1,250,000           

     ผลก ำไรจำกกำรขำยทีด่นิอำคำรและอปุกรณ์ 150,000              

(บนัทกึกำรขำยอปุกรณ์)

 ธ.ค. 31 Dr.คำ่เช่ำ 195,925               

Cr.เงินสด 195,925              

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำ)

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2556

บริษัท ตุม๋ติ๋ม จ ำกดั เป็นผู้ผลติประตหูน้ำตำ่ง  ได้ขำยเคร่ืองจกัรและเช่ำกลบัคนืมำ เม่ือวนัที ่ 

1 มกรำคม 25x1  โดยท ำสญัญำเช่ำ  20 ปีตำมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

รำคำตำมมลูคำ่ 1,400,000.00       บำท

อำยปุระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 20 ปี

รำคำขำย 2,000,000.00       บำท

คำ่เช่ำ ปีที ่1 -20 (จ่ำยต้นปี) 176,436.00          บำท

มลูคำ่ปัจจบุนัของคำ่เช่ำขัน้ต ำ่ (minimumlease payments) 2,000,000.00       บำท

อตัรำดอกเบีย้ตำมนยั 7%

ให้ท า 1.อธิบำยกำรขำยและเช่ำกลบัคนืมำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีในเร่ืองสญัญำเช่ำ(8 คะแนน)

2.กำรบนัทกึบญัชีปีแรก พร้อมค ำอธิบำย (12 คะแนน)

162             .



ตอบ 1.อธิบายการขายและเช่ากลับคืนมา ตามมาตรฐานการบัญชีในเร่ืองสัญญาเช่า(8 คะแนน)

กำรขำยและเช่ำกลบัคนื คอื กำรทีผู่้ ขำยขำยสนิทรัพย์ใดแล้วผู้ ขำยเช่ำสนิทรัพย์นัน้กลบัคนืมำจ ำนวนเงินทีต้่อง

จ่ำยตำมสญัญำเช่ำและรำคำขำยมกัมีควำมสมัพนัธ์กนัเน่ืองจำกได้มีกำรตอ่รองเป็นชดุเดยีวกนัวธีิปฏิบตัทิำงบญัชี

ส ำหรับกำรขำยและเช่ำกลบัคนืขึน้อยู่กบัประเภทของสญัญำเช่ำทีเ่ก่ียวข้อง

หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน จะมองวำ่ธุรกรรมดงักลำ่วเปรียบเสมือนกบั

กำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกิจกำรโดยใช้สนิทรัพย์นัน้ๆ เป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัเงินกู้  ดงันัน้ ในกรณีทีร่ำคำขำยสงูกวำ่

รำคำตำมบญัชี จะถือเป็นรำยกำรทีย่งัไม่สมควรรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ เพรำะยงัไม่ได้ขำยออกไปอยำ่งเบ็ดเสร็จ

เดด็ขำด แตกิ่จกำรควรบนัทกึรับรู้เป็นรำยกำรรอตดับญัชี และตดัจ ำหน่ำยไปตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ แตห่ำกรำคำ

ขำยต ำ่กวำ่รำคำตำมบญัชีกิจกำรไม่ต้องปรับปรุงผลตำ่งดงักลำ่ว เว้นแตส่นิทรัพย์นัน้เกิดกำรด้อยคำ่ กิจกำรต้องปรับ

ลดรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ให้เทำ่กบัมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะได้รับคนื ตำมข้อก ำหนดทีร่ะบใุนมำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์

เน่ืองจำกกำรขำยและเช่ำกลบัคนืแบบสญัญำเช่ำกำรเงินนัน้ ถือเป็นกำรกู้ เงินโดยใช้สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำค ำ้ประกนั 

กิจกำรจะต้องรับรู้สนิทรัพย์ดงักลำ่วเป็นสนิทรัพย์ของกิจกำร และตดัคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ หรืออำยกุำร

ให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แล้วแตอ่ยำ่งใดจะสัน้กวำ่ โดยใช้นโยบำยเดยีวกบักำรตดัคำ่เสื่อมสนิทรัพย์ทีค่ล้ำยคลงึกนั

แต่หากการขายและเช่ากลับคืนที่ก่อให้เกิดสัญญาเช่าด าเนินงาน จะมองวำ่กำรขำยครัง้นัน้เบ็ดเสร็จเดด็

ขำดแล้ว ดงันัน้ หำกกิจกำรได้ขำยไปในรำคำยตุธิรรม  ผู้ ขำยต้องรับรู้ผลก ำไรหรือผลขำดทนุจำกกำรขำยในงบก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสร็จทนัที แตห่ำกผู้ขำยไม่ได้ขำยไปในรำคำยตุธิรรม ผู้ ขำยจะต้องรับรู้ผลตำ่งระหวำ่งรำคำขำยกบัรำคำ

ยตุธิรรมเป็นรำยกำรรอกำรตดับญัชีและตดัจ ำหน่ำยตำมสดัสว่นของจ ำนวนคำ่เช่ำทีจ่่ำยในแตล่ะงวดตำมระยะเวลำ

ทีผู่้ ขำยทีเ่ป็นผู้ เช่ำคำดวำ่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ แตใ่นกรณีทีผู่้ ขำยไม่ได้รับชดเชยผลขำดทนุทีเ่กิดขึน้โดย

กำรจ่ำยคำ่เช่ำในอนำคตทีต่ ำ่กวำ่รำคำตลำด ผู้ ขำยต้องรับรู้ผลขำดทนุในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จทนัที

2.การบันทกึบัญชีปีแรก พร้อมค าอธิบาย (12 คะแนน)

ส ำหรับโจทย์ข้อนีต้คีวำมได้วำ่เป็นกำรขำยและเช่ำกลบัคนืทีก่่อให้เกิดสญัญำเช่ำกำรเงิน เน่ืองจำกกิจกำรขำย

ไปแล้วเช่ำกลบัมำ 20 ปี ซึ่งเทำ่กบัอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ อีกทัง้มลูคำ่ปัจจบุนัของ

สญัญำเช่ำเทำ่กบัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์จึงแสดงให้เห็นวำ่ผู้ เช่ำได้รับประโยชน์และต้องรับควำมเสี่ยงเกือบ

ทัง้หมดในสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ และจะถือวำ่ไม่ได้ขำยสนิทรัพย์ออกไปจริงแตเ่ป็นกำรน ำสนิทรัพย์ดงักลำ่วไปค ำ้ประกนั

เงินกู้ยืม ดงันัน้ กิจกำรจึงต้องรับรู้หนีส้นิมำแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  และบนัทกึรับรู้ผลตำ่งระหวำ่งเงินทีไ่ด้รับ

กบัมลูคำ่ตำมบญัชีเป็นรำยกำรรอตดับญัชี และตดัจ ำหน่ำยไปตลอดอำยสุญัญำเช่ำ (มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่17 
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ยอ่หน้ำ 59)

ในกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำจะเป็นกำรตดัเงินต้นและดอกเบีย้ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมตำรำงตดับญัชี 

ตอ่ไปนี ้(ไม่จ ำเป็นต้องท ำจนจบ เพียงท ำถึงงวดที ่2 ก็เพียงพอกบักำรตอบโจทย์ข้อนี)้

โดยกิจกำรจะต้องบนัทกึบญัชีในปีแรกตำมนี ้

ณ วนัท ำสญัญำ

1/1/25x1Dr.เงินสด 2,000,000            

Cr.เคร่ืองจกัร (สทุธิ) 1,400,000           

     ผลก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัรอตดับญัชี 600,000              

บนัทกึกำรขำยเคร่ืองจกัรและเช่ำกลบั

Dr.เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำ 2,000,000            

Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,000,000           

บนัทกึกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลบั

Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 176,436               

Cr.เงินสด 176,436              

บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดแรก

ณ วนัสิน้ปี 25x1

2551

 ธ.ค. 31 100,000               

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม –เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำ 100,000              

บนัทกึคำ่เสื่อมรำคำเคร่ืองจกัรทีเ่ช่ำ (2 ล้ำนบำท / 20 ปี)

Dr.ผลก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัรอตดับญัชี 30,000                 

Cr.คำ่เสื่อมรำคำ 30,000                

บนัทกึตดับญัชีผลก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัลดคำ่เสื่อมรำคำ (0.6 ล้ำนบำท / 20 ปี)

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย 127,649               

Cr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 127,649              

บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2546

เม่ือวนัที ่31 ธันวำคม 2544 บริษัท แสงค ำจ ำกดั ได้ลงทนุซือ้หุ้นกู้มลูคำ่ 2,000,000 บำท ของบริษัท 

ธนพร จ ำกดั หุ้นกู้ มีอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ 9.5% ในขณะทีอ่ตัรำดอกเบีย้ในตลำดเทำ่กบั 10% วนัทีบ่ริษัท 

แสงค ำ จ ำกดั ซือ้หุ้นเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัออกหุ้นกู้  บริษัท แสงค ำจ ำกดั ตัง้ใจทีจ่ะถือหุ้นกู้ นีไ้ว้จนถึงวนัครบ

ก ำหนด หุ้นกู้ มีเง่ือนไขจ่ำยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ทกุวนัที ่30 มิถนุำยน และวนัที ่31 ธันวำคม บริษัท แสงค ำจ ำกดั 

ตดับญัชีสว่นเกินหรือสว่นต ำ่ของเงินลงทนุให้หุ้นกู้ ด้วยวธีิอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง (Effective-interest 

amortization method)

ให้ท า
1. บนัทกึรำยกำรในสมดุรำยวนัทัว่ไปของบริษัท แสงค ำจ ำกดั  ณ วนัทีซื่อ้หุ้นกู้  และวนัทีรั่บดอกเบีย้

หุ้นกู้ ในปี 2545

2.แสดงกำรค ำนวณรำคำทนุของเงินลงทนุ-หุ้นกู้ที ่บริษัท แสงค ำจ ำกดั จ่ำยซือ้และตำรำงแสดงกำรตดั

บญัชีสว่นเกินหรือสว่นต ำ่ เงินลงทนุ-หุ้นกู้  ตัง้แตว่นัซือ้จนถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2545 

(เศษสตำงค์ตัง้แต ่.5 ให้ปัดขึน้เป็นจ ำนวนบำท)

ตอบ ส ำหรับข้อนีเ้ป็นกำรซือ้หุ้นกู้ ในรำคำต ำ่กวำ่มลูคำ่ทีต่รำไว้ เน่ืองจำกกิจกำรผู้ ซือ้หุ้นกู้ โดยได้ผลตอบแทน 

10% ตอ่ปี แตอ่ตัรำดอกเบีย้หน้ำหุ้นกู้ เทำ่กบั 9.5% ตอ่ปี ดงันัน้ บ. แสงค ำจะจ่ำยเงินซือ้หุ้นกู้ตำมกำรค ำนวณ

ดงันี ้

PV Factor 5% 

20 งวด

เงินงวด ดอกเบีย้ 95,000 12.462 1,183,890

เงินก้อน เงินต้น 2,000,000 0.377 754,000

1,937,890

โดยสำมำรถแสดงกำรตดับญัชีสว่นต ำ่ตำมตำรำงตอ่ไปนี ้

วนัที ่ เงินสดรับ ดอกเบีย้รับ สว่นต ำ่ฯตดัจ่ำย รำคำตำมบญัชี

31/12/2544 1,937,890

30/6/2545 95,000 96,895 1,895 1,939,785

31/12/2545 95,000 96,989 1,989 1,941,774

ตารางแสดงการตัดบัญชีส่วนต ่า เงินลงทุน -หุ้นกู้

ชนิดของ

กระแสเงินสด
กระแสเงินสด มลูคำ่ปัจจบุนั

ประเภทของ

กระแสเงินสด

รวม
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และบนัทกึบญัชีดงัตอ่ไปนี ้(มองวำ่เป็นกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด เพรำะวำ่โจทย์

ระบวุำ่ต้องตดัสว่นเกินหรือสว่นต ำ่มลูคำ่)

Dr. เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด – หุ้นกู้ 1,937,890

Cr.เงินสด 1,937,890

บนัทกึกำรซือ้หุ้นกู้

Dr. เงินสด 95,000.00           

      ตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด - หุ้นกู้ 1,895.00             

Cr.ดอกเบีย้รับ 96,895.00           

บนัทกึดอกเบีย้รับงวดคร่ึงปีแรก / 2545

Dr. เงินสด 95,000.00           

      ตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด - หุ้นกู้ 1,989.00             

Cr.ดอกเบีย้รับ 96,989.00           

บนัทกึดอกเบีย้รับงวดคร่ึงปีหลงั / 2545
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2555

วนัที ่1/1/x1 บริษัท วชิช่ี จ ำกดั ท ำสญัญำเช่ำเคร่ืองจกัรแบบบอกเลกิไม่ได้ 3 ปี ๆละ195,000บำท จ่ำย

ทกุวนัสิน้ปี และต้องคนืเคร่ืองจกัรเม่ือหมดสญัญำเช่ำ เคร่ืองจกัรมีมลูคำ่ยตุธิรรม 500,000 บำท อำยกุำรใช้งำน 3 ปี 

ผู้ เช่ำประกนัมลูคำ่คงเหลอื 12,500 บำท อตัรำดอกเบีย้สว่นเพ่ิม 10% โดยผู้ เช่ำไม่ทรำบอตัรำดอกเบีย้ตำมนยั

ของสญัญำ

ให้ท า ก) อธิบำยกำรแยกสญัญำเช่ำกำรเงินและด ำเนินงำน (3 คะแนน)

ข) สญัญำเช่ำข้ำงต้นเป็นสญัญำเช่ำประเภทใด เพรำะเหตใุด ค ำนวณประกอบ ปัดเศษทศนิยม (3 คะแนน)

ค) บนัทกึบญัชีปี x1 ค ำนวณประกอบ ปัดเศษทศนิยม (7 คะแนน)

ง) งบแสดงฐำนะกำรเงิน(บำงสว่น) ของบริษัทผู้ เช่ำ ณ 31ธ.ค.x1 (4.5 คะแนน)

จ) บนัทกึบญัชี 31ธ.ค.x3 โดยสมมตวิำ่เคร่ืองจกัรทีค่นืมีมลูคำ่ยตุธิรรมไม่น้อยกวำ่ 12,500 บำท 

(2.5 คะแนน) 

ตอบ ก) อธิบายหลักเกณฑ์ที่ใช้แยกสัญญาเช่าการเงินและด าเนินงาน

       มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ก ำหนดเง่ือนไขในกำรจ ำแนกประเภทของสญัญำ

เช่ำโดยพิจำรณำจำกสำระของรำยกำรมำกกวำ่รูปแบบของสญัญำ กลำ่วคอื กิจกำรต้องจดัประเภท

สญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินหำกสญัญำนัน้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมด หรือเกือบ

ทัง้หมดทีผู่้ เป็นเจ้ำของพงึได้รับจำกสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่ำ มิเช่นนัน้ สญัญำเช่ำดงักลำ่วก็จะถือเป็น

สญัญำเช่ำด ำเนินงำนแทน ทัง้นี ้หำกสญัญำเช่ำใดๆ เข้ำหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนีเ้พียงข้อใดข้อหนึง่หรือ

มำกกวำ่ก็จะถือวำ่สญัญำเช่ำดงักลำ่วเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินทนัที

1.สญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำเม่ือสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำเช่ำ

2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีค่ำดวำ่จะต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำระยะเวลำของสญัญำเช่ำครอบคลมุอำยกุำรให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วำ่จะไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยมีจ ำนวนเทำ่กบัหรือ

เกือบเทำ่กบัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

5.สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำมีลกัษณะเฉพำะจนกระทัง่มีผู้ เช่ำเพียงผู้ เดยีวทีส่ำมำรถใช้สนิทรัพย์นัน้โดย

ไม่จ ำเป็นต้องน ำสนิทรัพย์ดงักลำ่วมำท ำกำรดดัแปลงทีส่ ำคญั
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ข) สัญญาเช่าข้างต้นเป็นสัญญาเช่าประเภทใด เพราะเหตุใด ค านวณประกอบ ปัดเศษทศนิยม

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำเม่ือสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำเช่ำ

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีค่ำดวำ่จะต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำระยะเวลำของสญัญำเช่ำครอบคลมุอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วำ่จะไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยมีจ ำนวนเทำ่กบัหรือเกือบเทำ่กบั

มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

       จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย

1 จ ำนวนคำ่เช่ำรำยปีซึ่งผู้ เช่ำจ่ำยทกุวนัสิน้ปีเป็นเวลำ 3 ปี (195,000 บำท)

2 มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั (12,500 บำท)

3 รำคำตำมสทิธิ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำ (3 ปีดอกเบีย้ 10%) 195,000 2.4869 484,946

ประกนัมลูคำ่คงเหลอื 12,500 0.7513 9,391

494,337

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 500,000

ร้อยละของมลูคำ่ยตุธิรรม 98.87%

X 5. สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไป ไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพำะ

สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นสัญญาเช่าการเงินเน่ืองจากเข้าเงื่อนไขข้อ 3) และ ข้อ 4) 

ค) บันทกึบัญชีปี x1 ค านวณประกอบ ปัดเศษทศนิยม

ในกำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำแตล่ะงวด กิจกำรผู้ เช่ำจะถือวำ่เป็นกำรจ่ำยดอกเบีย้ และผอ่นช ำระเงินต้น โดยต้อง

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั
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ค ำนวณดอกเบีย้ตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง ซึ่งในทีนี่ค้อื 10% วธีิทีง่่ำยทีส่ดุในกำรแบง่แยกดอกเบีย้และเงินต้น 

คอืกำรท ำตำรำงตดับญัชี (amortization schedule) 

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื 

(1)
ที่ลดลง (3) = (1) -

 (2)
หนีส้นิคงค้ำง (4)

มลูคำ่เร่ิมต้น 494,337           

31 ธ.ค. 25X1 195,000          49,434                145,566           348,770           

31 ธ.ค. 25X2 195,000          34,877                160,123           188,647           

31 ธ.ค. 25X3 195,000          18,853                176,147           12,500             

31 ธ.ค. 25X3 12,500            12,500             

รวม 320,000          56,290                263,710           

กำรบนัทกึบญัชี

 1/1/x1 Dr.สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ 494,337           

Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 494,337           

31/12/x1 Dr.ดอกเบีย้จ่ำย 49,434             

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 145,566           

Cr.เงินสด 195,000           

31/12/x1 Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 160,612           

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม -สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ 160,612           

บนัทกึกำรท ำสญัญำเช่ำเคร่ืองจกัร

บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดแรก

วนัที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2) =

 (4)x10%
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บนัทกึคำ่เสื่อมรำคำ (494,337 - 12,500) / 3

ง) งบแสดงฐานะการเงิน(บางส่วน) ของบริษัทผู้เช่า ณ 31ธ.ค.x1

(หน่วย : บำท)

สนิทรัพย์  25x1  25x0 

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

….  xx  xx 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน  xx  xx 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

….  xx  xx 

เคร่ืองจกัรตำมสญัญำเช่ำ 494,337            xx 

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (160,612)  (xx) 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  XX  XX 

รวมสนิทรัพย์  XX  XX 

หนีส้นิและสว่นของเจ้ำของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

….  XX  XX 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 160,123            XX 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน  XX  XX 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน –สทุธิ 188,647            XX 

บริษัทวชิช่ีจ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25x1 และ 25x0
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รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน  XX  XX 

รวมหนีส้นิ  XX  XX 

จ) บันทกึบัญชี 31ธ.ค.x3

31/12/x3 Dr.ดอกเบีย้จ่ำย 18,853             

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 176,147           

Cr.เงินสด 195,000           

31/12/x3 Dr.คำ่เสื่อมรำคำ 160,612.25      

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม -สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ 160,612.25      

 (494,337 - 12,500) / 3

31/12/x3 Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 12,500             

     คำ่เสื่อมรำคำสะสม -สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ 481,837           

Cr.สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ 494,337           

บนัทกึกำรคนืเคร่ืองจกัรให้กบัผู้ ให้เช่ำ

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 3/2556

ผู้ เช่ำได้ท ำสญัญำเช่ำอปุกรณ์จำกบริษัทลสีซ่ิง จ ำกดั เม่ือวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2554 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1.สญัญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 5 ปี เป็นสญัญำเช่ำทีบ่อกเลกิไม่ได้ ผู้ เช่ำจะต้องจ่ำยคำ่เช่ำทกุต้นปี ปีละ 30,000 บำท 

2.ผู้ เช่ำได้ประกนัมลูคำ่คงเหลอืของอปุกรณ์เม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำเป็นเงิน 20,000 บำท 

3.สญัญำเช่ำไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

4.สญัญำเช่ำไม่ได้ก ำหนดให้ผู้ เช่ำซือ้สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำในรำคำต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมเม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำ

5.อตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิมเทำ่กบัร้อยละ 12 และผู้ เช่ำไม่ทรำบอตัรำดอกเบีย้ทีบ่ริษัทลสิซ่ิง จ ำกดั คดิ โดย 

PVIFa (4ปี,12%) = 3.0373

6.มลูคำ่ยตุธิรรมของอปุกรณ์เม่ือเร่ิมสญัญำเช่ำเทำ่กบั 137,515 บำท 

7.อำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอปุกรณ์เทำ่กบั 8 ปี

8.ผู้ เช่ำคดิคำ่เสื่อมรำคำโดยใช้วธีิเส้นตรง

บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดที ่3
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9.เม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำ มลูคำ่คงเหลอืของอปุกรณ์ลดลงเหลอื 16,000 บำท 

ให้ท า 1.เม่ือพิจำรณำด้ำนผู้ เช่ำสญัญำเช่ำข้ำงต้นเป็นสญัญำเช่ำประเภทใด อธิบำยเหตผุล (3 คะแนน)

2.จดัท ำตำรำงกำรค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ (5 คะแนน)

3.บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์และหนีส้นิเม่ือเร่ิมสญัญำเช่ำ และกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดแรก (3 คะแนน)

4.ปรับปรุงบญัชีคำ่เสื่อมรำคำและดอกเบีย้จ่ำยของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ ณ วนัสิน้งวดปี พ.ศ. 2554 (3 คะแนน)

5.บนัทกึบญัชีกำรจ่ำยคำ่เช่ำ เม่ือวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2555 (3 คะแนน)

6.บนัทกึบญัชี ณ วนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ (3 คะแนน)

ตอบ 1.เม่ือพิจารณาด้านผู้เช่าสัญญาเช่าข้างต้นเป็นสัญญาเช่าประเภทใด อธิบายเหตุผล (3 คะแนน)

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำเม่ือสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำเช่ำ

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีค่ำดวำ่จะต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำระยะเวลำของสญัญำเช่ำครอบคลมุอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วำ่จะไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยมีจ ำนวนเทำ่กบัหรือเกือบเทำ่กบั

มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

       จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย

1 จ ำนวนคำ่เช่ำรำยปีซึ่งผู้ เช่ำจ่ำยทกุต้นปีเป็นเวลำ 5 ปี (30,000 บำท)

2 มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั (20,000 บำท)

3 รำคำตำมสทิธิ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำปีที ่1 30,000 1 30,000

คำ่เช่ำปีที ่2-5 30,000 3.0373 91,119

ประกนัมลูคำ่คงเหลอื 20,000 0.5674 11,348
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132,467

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 137,515

ร้อยละของมลูคำ่ยตุธิรรม 96.33%

X 5. สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไป ไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพำะ

สญัญำเช่ำดงักลำ่วถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินเน่ืองจำกเข้ำเง่ือนไข ข้อ 4 

2.จัดท าตารางการค านวณดอกเบีย้จ่ายและหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (5 คะแนน)

ตำรำงค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและยอดคงเหลอืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

คำ่เช่ำรำยปี /
หนีส้นิตำม

สญัญำเช่ำ
ยอดคงเหลอืของ

มลูคำ่คงเหลอื (1) ที่ลดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้ำง (4)

132,467           

30,000            30,000             102,467           

30,000            12,296                17,704             84,763             

30,000            10,172                19,828             64,935             

30,000            7,792                  22,208             42,727             

30,000            5,127                  24,873             17,854             

20,000            2,146                  17,854             0                      

320,000          56,290                263,710           

* ปัดเศษ

3.บันทกึบัญชีสินทรัพย์และหนีสิ้นเม่ือเร่ิมสัญญาเช่า และการจ่ายค่าเช่างวดแรก (3 คะแนน)

2554

วนัที่
ดอกเบีย้จ่ำย (2) =

 (4)x12%

1/1/2557

1/1/2558

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั

1/1/2554

1/1/2556

1/1/2554

1/1/2555

1/1/2559

รวม
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 ม.ค. 1 Dr.อปุกรณ์ตำมสญัญำเช่ำ           132,468.00

Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 132,468.00      

(บนัทกึกำรท ำสญัญำเช่ำอปุกรณ์)

Dr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 30,000.00           

Cr.เงินสด 30,000.00        

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดแรก)

4.ปรับปรุงบัญชีค่าเส่ือมราคาและดอกเบีย้จ่ายของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิน้งวดปี พ.ศ. 2554 (3 คะแนน)

2554

 ธ.ค. 31 22,494.00           

Cr.คำ่เสื่อมรำคำสะสม –อปุกรณ์ตำมสญัญำเช่ำ 22,494.00        

(บนัทกึคำ่เสื่อมรำคำ (132,468-20,000) /5)

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย 12,296.00           

Cr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 12,296.00        

(บนัทกึดอกเบีย้จ่ำยปี 2554)

5.บันทกึบัญชีการจ่ายค่าเช่า เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (3 คะแนน)

2555

 ม.ค. 1 Dr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 12,296.00           

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 17,704.00           

Cr.เงินสด 30,000.00        

6.บันทกึบัญชี ณ วันสิน้สุดสัญญาเช่า (3 คะแนน)

2558

 ธ.ค. 31 Dr.ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ

     คำ่เสื่อมรำคำสะสม –อปุกรณ์ตำมสญัญำเช่ำ 112,468.00         

     ผลขำดทนุจำกกำรท ำสญัญำเช่ำ 4,000.00             

Cr.เงินสด 4,000.00          

     อปุกรณ์ตำมสญัญำเช่ำ 132,468.00      

Dr.คำ่เสื่อมรำคำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำงวดที ่2)
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(บนัทกึกำรคนืสนิทรัพย์เม่ือสิน้สดุสญัญำเช่ำ)
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2548

บริษัท สยำมลสีซ่ิง จ ำกดั (ผู้ ให้เช่ำ) ได้ท ำสญัญำให้เช่ำรถยนต์คนัหนึง่แก่บริษัท รุ่งเรืองโรจน์ จ ำกดั (ผู้ เช่ำ) 

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1.วนัทีท่ ำสญัญำเช่ำคอื 1 มกรำคม 25x1

2.คำ่เช่ำปีละ 264,000 บำท โดยผู้ เช่ำต้องจ่ำยคำ่เช่ำทกุวนัสิน้ปี นบัแตว่นัที ่ 31 ธันวำคม 25x1 เป็นต้นไป

3.อำยสุญัญำเช่ำ 5 ปี

4.อำยกุำรใช้งำนของรถยนต์ 10 ปี

5.ในวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ ผู้ เช่ำจะสง่คนืรถยนต์ให้กบัผู้ ให้เช่ำ อยำ่งไรก็ด ีผู้ เช่ำไม่รับประกนัมลูคำ่คงเหลอื

ของรถยนต์ ซึ่งคำดวำ่  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 25x5 รถยนต์จะมีมลูคำ่คงเหลอืเทำ่กบั 275,000 บำท

6.มลูคำ่ยตุธิรรมของรถยนต์  ณ วนัที ่1 มกรำคม 25x1 เทำ่กบั 900,000 บำท 

7.ต้นทนุของรถยนต์ เทำ่กบั 650,000 บำท

8.อตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำ 20%

9.อตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิมของผู้ เช่ำเทำ่กบั 20%

10.ทัง้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำจะค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำของรถยนต์ตำมวธีิเส้นตรง

11.ผู้ ให้เช่ำบนัทกึสนิค้ำคงเหลอืแบบตอ่เน่ือง (Perpetual Inventory Method)

12.สญัญำเช่ำเป็นแบบบอกเลกิไม่ได้

13.วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีของทัง้ผู้ ให้เช่ำและผู้ เช่ำคอืวนัที ่31 ธันวำคมของทกุปี

14.มลูคำ่ปัจจบุนัของเงิน 1 บำท ซึ่งค ำนวณตำมอตัรำคดิลด 20% จะเป็นดงันี ้

สิน้ปีที ่5 0.4019

ทกุปีสิน้ปีตดิตอ่กนัเป็นเวลำ 5 ปี 2.9906

15.    ผู้ ให้เช่ำสำมำรถจดัเก็บเงินตำมสญัญำเช่ำได้ โดยไม่คำดวำ่จะมีปัญหำและไม่คำดวำ่จะมีรำยจ่ำย

ไม่แน่นอนทีมี่สำระส ำคญัเกิดขึน้ทำงด้ำนผู้ ให้เช่ำ

ให้ท า 1.พิจำรณำวำ่สญัญำเช่ำดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นสญัญำเช่ำประเภทใดในด้ำนของผู้ เช่ำ

2.บนัทกึรำยกำรบญัชีทำงด้ำนผู้ เช่ำ ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นสญัญำเช่ำ จนถึงวนัสิน้สดุสญัญำเช่ำ (ไม่ต้องท ำ

รำยกำรปิดบญัชีประจ ำปีของแตล่ะปี แตต้่องค ำนวณประกอบด้วย)
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ตอบ 1.พิจารณาว่าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น เป็นสัญญาเช่าประเภทใด

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำเม่ือสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำเช่ำ

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีค่ำดวำ่จะต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำระยะเวลำของสญัญำเช่ำครอบคลมุอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วำ่จะไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยมีจ ำนวนเทำ่กบัหรือเกือบเทำ่กบั

มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

       จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย

1 จ ำนวนคำ่เช่ำรำยปีซึ่งผู้ เช่ำจ่ำยทกุวนัสิน้ปี

2 มลูคำ่คงเหลอืทีไ่ด้รับกำรประกนั 

3 รำคำตำมสทิธิ

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

คำ่เช่ำ 264,000 2.9906 789,518

ประกนัมลูคำ่คงเหลอื 0 0.4019 0

รำคำตำมสทิธิ 0 0.4019 0

789,518

มลูคำ่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 900,000

ร้อยละของมลูคำ่ยตุธิรรม 87.72%

X 5. สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไป ไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพำะ

ด้ำนผู้ เช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน

รวมมลูคำ่ปัจจบุนั
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บริษัทรุ่งเรืองโรจน์ จ ำกดั จะต้องถือวำ่สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เน่ืองจำกไม่เข้ำเง่ือนไข

ใดๆ ทีใ่ช้จ ำแนกประเภทของสญัญำเช่ำแม้แตข้่อเดยีว 

2. การบันทกึรายการด้านผู้เช่า ตัง้แต่วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า จนถึงวันสิน้สุดสัญญาเช่า

เน่ืองจำกผู้ เช่ำถือสญัญำเช่ำครัง้นีเ้ป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จึงต้องบนัทกึคำ่เช่ำเป็นคำ่ใช้จ่ำยประจ ำงวด 

 25X1 

ธ.ค. 31 264,000.00        

Cr.เงินสด 264,000.00      

 25X2 

ธ.ค. 31 264,000.00        

Cr.เงินสด 264,000.00      

 25X3

ธ.ค. 31 264,000.00        

Cr.เงินสด 264,000.00      

 25X4

ธ.ค. 31 264,000.00        

Cr.เงินสด 264,000.00      

 25X5

ธ.ค. 31 264,000.00        

Cr.เงินสด 264,000.00      

Dr.คำ่เช่ำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำรถยนต์)

Dr.คำ่เช่ำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำรถยนต์)

Dr.คำ่เช่ำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำรถยนต์)

Dr.คำ่เช่ำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำรถยนต์)

Dr.คำ่เช่ำ

(บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำรถยนต์)
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ตัวอย่าง สัญญาที่ประกอบไปด้วยสัญญาเช่า

บริษัท บรูพำ จ ำกดั ท ำสญัญำกบับริษัท อำคเนย์ จ ำกดั โดยท ำกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติไฟฟำ้บนพืน้ทีข่อง

บริษัท อำคเนย์ มลูคำ่โรงไฟฟำ้ 45,000,000 บำท โดยทีท่ำงบริษัท อำคเนย์ มีสทิธิซือ้โรงงำนผลติไฟฟำ้เม่ือสิน้สดุ 

สญัญำได้รำคำ 4,000,000 บำท ซึ่งเป็นรำคำทีต่ ำ่กวำ่ตลำดอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษัท อำคเนย์ ท ำสญัญำซือ้ไฟฟำ้จำก

โรงไฟฟำ้แหง่นีข้องบริษัท บรูพำ เป็นเวลำ 15 ปี โดยซือ้จ ำนวน 50,000,000 หน่วยตอ่ปี ซึ่งเป็นก ำลงักำรผลติทัง้หมด

ทีโ่รงไฟฟำ้แหง่นีผ้ลติได้ ซึ่งบริษัท อำคเนย์จะซือ้ไฟฟำ้ตำมอตัรำกำรของกำรไฟฟำ้ หน่วยละ 2 บำท โดยมีต้นทนุ

กำรผลติและคำ่ใช้จ่ำยตอ่ปีเทำ่กบั 95 ล้ำนบำท อตัรำผลตอบแทนทีต้่องกำรของอำคเนย์คอื 7.6677864%

ให้ท า บนัทกึกำรซือ้ไฟปีแรกและปีที1่5 ด้ำนบริษัท อำคเนย์ โดยสมมตใิห้ธุรกรรมเกิดขึน้ทกุสิน้ปี และจดัท ำตำรำง

ค ำนวณดอกเบีย้จ่ำยและหนีส้นิ

ตอบ อ้ำงอึงกำรตคีวำมรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั ที ่4  เร่ือง กำรประเมินวำ่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

บริษัท อำคเนย์จะต้องประเมินข้อตกลงวำ่มีสญัญำเช่ำเป็นสว่นประกอบหรือไม่ โดย ต้องพิจำรณำจำกเนือ้หำของ

ข้อตกลงและต้องประเมินวำ่ข้อตกลงเข้ำเง่ือนไขตอ่ไปนีห้รือไม่ 

1. กำรปฏิบตัติำมข้อตกลงดงักลำ่วขึน้อยู่กบักำรใช้สนิทรัพย์ทีเ่ฉพำะเจำะจง 

2. ข้อตกลงดงักลำ่วเป็นกำรให้สทิธิในกำรใช้สนิทรัพย์นัน้

ส ำหรับธุรกรรมในข้อนีถื้อเป็น "ธุรกรรมทีมี่สญัญำเช่ำเป็นสว่นประกอบ" โดยโรงไฟฟำ้ดงักลำ่วถือเป็น

"สนิทรัพย์ทีเ่ฉพำะเจำะจง" เน่ืองจำกไฟฟำ้ทีซื่อ้ขำยกนันัน้จะต้องผลติมำจำกโรงไฟฟำ้แหง่นีเ้ทำ่นัน้ และเน่ืองจำก

โรงไฟฟำ้ดงักลำ่วถกูสร้ำงขึน้บนพืน้ทีข่องบริษัท อำคเนย์ จึงท ำให้บริษัท อำคเนย์สำมำรถควบคมุสนิทรัพย์นีไ้ด้ทัง้

ในเชิงกำยภำพและจ ำนวนผลผลติ จึงสรุปได้วำ่ธุรกรรมนีมี้สญัญำเช่ำเป็นสว่นประกอบ

ดังนัน้กิจการจะต้องจัดประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

อ้ำงถึงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที ่17 กิจกำรผู้ เช่ำจะต้องประเมินวำ่สญัญำเช่ำดงักลำ่วเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน

หรือด ำเนินงำน 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่ำเม่ือสิน้สดุระยะเวลำของสญัญำเช่ำ

/ 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีค่ำดวำ่จะต ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำระยะเวลำของสญัญำเช่ำครอบคลมุอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วำ่จะไม่มีกำรโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำมลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยมีจ ำนวนเทำ่กบัหรือเกือบเทำ่กบั

180             .



มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่ำ

X 5. สนิทรัพย์ทีเ่ช่ำเป็นสนิทรัพย์ทัว่ไป ไม่ใช่สนิทรัพย์เฉพำะ

สัญญาเช่าดังกล่าวถือเป็นสัญญาเช่าการเงินเน่ืองจากเข้าเงื่อนไขข้อ 2 "ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญำเช่ำ

ผู้ เช่ำมีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยรำคำทีต่ ำ่กวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมมำก ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้" ดงันัน้กิจกำรจึงต้อง

รับรู้สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินของตนเอง ตลอดจนรับรู้คำ่เสื่อมรำคำ

และดอกเบีย้จ่ำยให้สอดคล้องกบัเนือ้หำของสญัญำ 

กำรจ่ำยเงินหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนทีต้่องปฎิบตัติำมข้อตกลง โดยแยกเป็นสว่นคำ่ตอบแทนส ำหรับสญัญำเช่ำ

และสว่นทีเ่ป็นองค์ประกอบอ่ืน ส ำหรับจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ จะรวมเฉพำะจ ำนวนเงินทีจ่่ำยตำม

สญัญำเช่ำเทำ่นัน้ เช่น สทิธิในกำรใช้สนิทรัพย์ และไม่รวมจ ำนวนทีจ่่ำยส ำหรับองค์ประกอบอ่ืนในข้อตกลง (เช่น ส ำหรับ

คำ่บริกำร และต้นทนุของปัจจยักำรผลติ)

จำกโจทย์ อำคเนย์ได้สทิธิในกำรซือ้ไฟฟำ้ 50 ล้ำนหน่วยตอ่ปี หน่วยละ 2 บำท คดิเป็น 100 ล้ำนบำท

ต้นทนุผลติ 95 ล้ำนบำท จะถือวำ่จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำคอื 100 -95 = 5 บำทตอ่ปี

ตารางค านวณดอกเบีย้จ่ายและหนีสิ้น 15 ปี 

ปีที่ ดอกเบีย้ ดอกเบีย้คงเหลอื เงินลดต้น

0 34,000,000         

1 3,450,504          30,549,496         1,549,496        

2 3,331,692          27,217,804         1,668,308        

3 3,203,770          24,014,035         1,796,230        

4 3,066,038          20,947,996         1,933,962        

5 2,917,746          18,030,250         2,082,254        

6 2,758,084          15,272,166         2,241,916        

7 2,586,178          12,685,988         2,413,822        

8 2,401,092          10,284,897         2,598,908        

9 2,201,813          8,083,084           2,798,187        

10 1,987,254          6,095,830           3,012,746        

11 1,756,243          4,339,587           3,243,757        

12 1,507,518          2,832,069           3,492,482        

13 1,239,722          1,592,346           3,760,278        

เงินต้นคงเหลอื

28,715,103               

43,450,504               

41,782,196               

5,000,000                    

5,000,000                    

45,000,000               

31,314,012               

เงินสดจ่ำย

5,000,000                    

5,000,000                    

39,985,965               

38,052,004               

5,000,000                    

5,000,000                    

5,000,000                    

5,000,000                    

33,727,834               

35,969,750               

19,660,413               

16,167,931               

5,000,000                    

5,000,000                    

25,916,916               

22,904,170               

5,000,000                    

5,000,000                    

12,407,654               5,000,000                    
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14 951,392             640,954              4,048,608        

15 640,954             0                         4,359,046        

-                     4,000,000        

79,000,000     34,000,000        

กำรบนัทกึบญัชี

ณ วันเร่ิมต้นสัญญาและสิน้ปีแรก

1/1/x1 Dr.สนิทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-โรงไฟฟำ้

Cr.หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

บนัทกึรับรู้โรงไฟฟำ้และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

31/12/x1Dr.ต้นทนุกำรผลติไฟฟำ้

Cr.เงินสด เจ้ำหนี ้คำ่เสื่อมรำคำ ฯลฯ

บนัทกึกำรจ่ำยต้นทนุกำรผลติไฟฟำ้

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

Cr.เงินสด

บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำโรงไฟฟำ้

ณ ปี 25x15 สิน้สุดสัญญา

31/12/x15Dr.ต้นทนุกำรผลติไฟฟำ้

Cr.เงินสด เจ้ำหนี ้คำ่เสื่อมรำคำ ฯลฯ

บนัทกึกำรจ่ำยต้นทนุกำรผลติไฟฟำ้

Dr.ดอกเบีย้จ่ำย

     หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน

Cr.เงินสด

บนัทกึกำรจ่ำยคำ่เช่ำโรงไฟฟำ้งวดสดุท้ำยพร้อมใช้สทิธิซือ้

45,000,000.00                               

45,000,000.00          

95,000,000.00                               

95,000,000.00          

640,954.00                                    

8,359,046.00                                 

9,000,000.00            

-                           

3,450,504.00                                 

1,549,496.00                                 

5,000,000.00            

95,000,000.00                               

95,000,000.00          

4,000,000                 5,000,000                    

4,000,000                    

8,359,046                 5,000,000                    

182             .


