
บทที่ 3 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาเช่า 

สญัญาเช่า หมายถึงสญัญาหรือข้อตกลงทีผู่้ ให้เช่าให้สทิธิแก่ผู้ เช่าในการใช้สนิทรัพย์ส าหรับช่วงเวลาทีต่กลง

กนัเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัคา่ตอบแทนซึ่งได้รับช าระในงวดเดยีวหรือหลายงวด ซึ่งภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 

(ปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดให้จ าแนกประเภทของสญัญาเช่าโดยพิจารณาจากขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทน

จากการเป็นเจ้าของในทรัพย์สนิ โดยแยกพิจารณาทัง้ทางด้านผู้ ให้เช่าและทางด้านผู้ เช่า ดงันัน้จึงสามารถจ าแนก

สญัญาเช่าได้เป็นสองประเภทอนัประกอบด้วย 1) สญัญาเช่าการเงิน ซึ่งหมายถึงสญัญาเช่าทีโ่อนสว่นใหญ่ของ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดไปให้ผู้ครอบครองทรัพย์สนิ โดยทีอ่าจจะมีหรือไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิไปให้จริงก็ได้ 

และ 2) สญัญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งหมายถึงสญัญาเช่าทีมิ่ใช่สญัญาเช่าการเงิน 

ชนิดของสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า

      1. สญัญาเช่าการเงิน - สญัญาเช่าทีท่ าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดที่

ผู้ เป็นเจ้าของพงึได้รับจากสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่า ไม่วา่ในทีส่ดุการโอนกรรมสทิธ์ิจะเกิดขึน้หรือไม่

      2. สญัญาเช่าด าเนินงาน – สญัญาเช่าทีมิ่ใช่สญัญาเช่าการเงิน

รูปที่ 1 ประเภทของสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า
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สัญญาเช่าด าเนินงาน

สญัญาเช่าด าเนินงาน หมายถึงสญัญาเช่าทีไ่ม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่หรือทัง้หมดให้กบั 

ผู้ เช่าดงันัน้ ผู้ ให้เช่าจึงต้องแสดงสนิทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะ

ของสนิทรัพย์ ตลอดจนรับรู้รายได้คา่เช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า นอกจากวา่จะมีเกณฑ์อ่ืนทีเ่ป็นระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการได้รับประโยชน์ทีล่ดลงจากสนิทรัพย์

ทีใ่ห้เช่า

รูปที่ 2 การรับรู้รายได้ / ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน

ตัวอย่างที่ 1 รูปแบบของการก าหนดคา่เช่าไม่เทา่กนัทีต้่องรับรู้คา่ใช้จ่ายตามวธีิเส้นตรงเทา่นัน้

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าในปีที ่1 2 และ 3 

เดอืนละ 5,000 บาท 4,500 บาท และ 3,500 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่าดงักลา่วมีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนสงู

ในปีแรกๆ และลดต า่ลงในปีหลงัๆ เน่ืองจากเคร่ืองจกัรมีประสทิธิภาพสงูในปีแรกๆ และลดต า่ลงในปีหลงัๆ ซึ่งผู้ ให้เช่า

จะต้องบนัทกึบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

การค านวณคา่เช่า/คา่เช่ารับทีจ่ะรับรู้

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่1 (5,000 บาท x 12 เดอืน) 

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่2 (4,500 บาท x 12 เดอืน) 

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่3 (3,500 บาท x 12 เดอืน) 

รวมจ านวนเงินทีต้่องจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

60,000.00                           

54,000.00                           

42,000.00                           

156,000.00                         
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คา่เช่า/คา่เช่ารับทีรั่บรู้แตล่ะปี (156,000/3 ปี) บาท

การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

ผู้ ให้เช่า

ปีที ่1

เงินสด

รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า

รายได้คา่เช่า

ปีที ่2

เงินสด

รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า

รายได้คา่เช่า

ปีที ่3

เงินสด

รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า

รายได้คา่เช่า

ตัวอย่างที่ 2 รูปแบบอ่ืนๆ ของการก าหนดคา่เช่าไม่เทา่กนัทีต้่องรับรู้คา่ใช้จ่ายตามวธีิเส้นตรงเทา่นัน้

ตัวอย่าง ก 

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าในปีที ่1, 2

และ 3 ปีละ 36,000 บาท 48,000 บาท และ 72,000 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่าดงักลา่วมีการก าหนดโครงสร้าง

ให้มีจ านวนต า่ในปีแรกๆ และสงูขึน้ในปีหลงัๆ เน่ืองจากอตัราการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรต า่ในปีแรกๆ และ

เพ่ิมขึน้ในปีหลงัๆ

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง ข

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่า 

ไตรมาสที ่1 2 3 และ 4 เดอืนละ 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท และ 8,000 บาท ตามล าดบั อตัราคา่เช่า

ดงักลา่วมีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนผนัแปรขึน้ลงแตล่ะไตรมาสตามชัว่โมงเดนิเคร่ืองจกัรทีค่าดจะเกิดขึน้

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

52,000.00                           

52,000.00                       

60,000.00                       

60,000

8,000

52,000

54,000

2,000

52,000

42,000

10,000

52,000
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ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่เดอืนจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง ค 

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าตกลงให้ผู้ เช่าใช้อาคาร

โดยไม่ต้องจ่ายคา่เช่าเป็นระยะเวลา 6 เดอืน เพ่ือจงูใจให้ผู้ ให้เช่าตกลงท าสญัญาเช่า โดยเรียกเก็บคา่เช่าเดอืนที ่7-36 

เดอืนละ 5,000 บาท 150000

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่เดอืนจะเทา่กบั บาท

ตัวอย่าง ง

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าปีละ 60,000 บาท 

และปรับอตัราคา่เช่าเพ่ิมขึน้ปีละ 5% ซึ่งไม่สามารถพิสจูน์ได้วา่เป็นการปรับเพ่ิมตามอตัราเงินเฟอ้ถวัเฉลี่ยทีค่าดวา่

จะเกิดขึน้เพียงอยา่งเดยีว 63,000.00    

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท 66,150.00    60000

189,150.00  63000

ตัวอย่าง จ 66150

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าปีละ 60,000 บาท 

นอกจากนี ้อตัราคา่เช่าก าหนดให้มีการปรับเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% หรืออตัราเงินเฟอ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่

อตัราเงินเฟอ้ ณ สิน้ปีที ่1 และ 2 เป็น 4% และ 5% ตามล าดบั 60000

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท 63000

ผู้ ให้เช่าต้องน าคา่เช่าซึ่งปรับเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% มารับรู้เป็นรายได้ตามวธีิเส้นตรง เน่ืองจากอตัรา 66150

คา่เช่าทีป่รับเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีๆ ละ 5% เป็นอตัราขัน้ต า่ทีผู่้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่า 

ตัวอย่าง ฉ

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าเดอืนละ  

5,000 บาท ผู้ เช่าใช้เวลา 2 เดอืนแรกของสญัญาเช่าด าเนินงานในการตกแตง่และตดิตัง้ชัน้วางสนิค้า และเร่ิมต้น

ด าเนินธุรกิจในอาคารทีเ่ช่าในเวลาตอ่มา  

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

การรับรู้คา่เช่า/รายได้คา่เช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานตามวธีิเส้นตรงต้อง “นบัตัง้แตว่นัทีส่ญัญาเช่า

เร่ิมมีผลบงัคบั” ซึ่งหมายความวา่กิจการต้องรับรู้คา่เช่าเป็นรายได้ในช่วงเวลาตกแตง่ 2 เดอืนแรกด้วยเช่นกนั 

50,000.00                       

63,050.00                       

63,050.00                       

60,000.00                  

5,000.00                         

4,166.67                         
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ตัวอย่าง ช 

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าปีละ 

60,000 บาท ในสองปีแรก สญัญาเช่าอาคารให้สทิธิแก่ผู้ ให้เช่าในการเลอืกใช้สทิธิเพ่ือตอ่อายสุญัญาเช่า ณ สิน้ปีที ่2 

ได้อีก 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าจะปรับตามคา่เช่าในตลาด ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ เช่าแสดงให้เห็นอยา่งน่า

เช่ือถือวา่จะเลอืกใช้สทิธิเพ่ือตอ่อายสุญัญาเช่าตอนสิน้ปีที ่2 โดยคาดวา่อตัราคา่เช่าจะปรับตามอตัราคา่เช่าในตลาด 

ณ ตอนสิน้ปีที ่2 เป็นปีละ 66,000 บาท ณ สิน้ปีที ่2 ผู้ ให้เช่าได้ปรับอตัราคา่เช่าตามคา่เช่าในตลาดเป็นปีละ 

66,000 บาท ตามทีไ่ด้คาดไว้

ในกรณีนี ้คา่เช่าตอ่ปีจะเทา่กบั บาท

ผู้ ให้เช่าต้องรับรู้คา่เช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

สญัญาแรกและสญัญาเช่าทีต่อ่ออกไปอีกรวมกนั 

ตัวอย่างที่ 3 ธุรกรรมการเช่าทีอ่ตัราคา่เช่ามีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมขึน้แตล่ะช่วงระยะเวลา

“ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ที่เช่า”

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าปีที ่1 และ 2

เดอืนละ 5,000 บาท และปรับอตัราคา่เช่าเพ่ิมต้นปีที ่3 เป็นเดอืนละ 8,000 บาท ตามพืน้ทีท่ีมี่การขยายออกไป

ยงับริเวณทีอ่ยู่ตดิกนั

ในกรณีนี ้ผู้ ให้เช่าต้องไม่รับรู้คา่เช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

แตต้่องรับรู้คา่เช่าเป็นรายได้ตามจ านวนคา่เช่าทีร่ะบใุนสญัญา

ผู้ ให้เช่า

ปีที ่1 และ 2

เงินสด

รายได้คา่เช่า

ปีที ่3 4 และ 5

เงินสด

รายได้คา่เช่า 96,000

60,000

60,000

96,000

63,600.00                  
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ตัวอย่างที่ 4 ธุรกรรมการเช่าทีอ่ตัราคา่เช่ามีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมขึน้แตล่ะปี

“ตามอัตราเงินเฟ้อถัวเฉล่ียที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพียงอย่างเดียว”

ผู้ ให้เช่าได้ท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่ารายหนึง่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าเรียกเก็บคา่เช่าเดอืนละ 

5,000 บาท นอกจากนี ้อตัราคา่เช่าก าหนดให้มีการปรับเพ่ิมขึน้ทกุสิน้ปีตามอตัราเงินเฟอ้อตัราเงินเฟอ้ ณ 

สิน้ปีที ่1 และ 2 เป็น 4%และ 5% ตามล าดบั

ในกรณีนี ้ผู้ ให้เช่าต้องไม่คาดการณ์เก่ียวกบัอตัราเงินเฟอ้ ณ สิน้ปีที ่1 และ 2 และน าคา่เช่าทีอ่าจเกิดขึน้มารับรู้

เป็นรายได้ตามวธีิเส้นตรง แตต้่องรับรู้คา่เช่าทีอ่าจเกิดขึน้เป็นรายได้ในงวดทีเ่กิดรายการ

การค านวณคา่เช่า/คา่เช่ารับทีจ่ะรับรู้

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่1 (5,000 บาท x 12 เดอืน) บาท

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่2 (5,000 บาท x 1.04 x 12 เดอืน) บาท

จ านวนเงินทีต้่องจ่ายปีที ่3 (5,000 บาท x 1.04 x 1.05 x 12 เดอืน) บาท

การบนัทกึบญัชีเป็นดงันี ้

ผู้ ให้เช่า

ปีที ่1

เงินสด

รายได้คา่เช่า

ปีที ่2

เงินสด

รายได้คา่เช่า

ปีที ่3

เงินสด

รายได้คา่เช่า

65,520.00                      

65,520.00                      

60,000.00                      

60,000.00                  

60,000.00                      

62,400.00                  

62,400.00                      

65,520.00                  

62,400.00                      
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ตัวอย่างที่ 5 การแสดงสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน

เงื่อนไขตามสัญญาเช่า สัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 สัญญาที่ 3 สัญญาที่ 4 

การบอกเลกิสญัญา ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 

การโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่ผู้ เช่า ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

สทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรัพย์ในราคาทีต่ า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรม ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 

ระยะเวลาของสญัญาเช่า 8 ปี 10 ปี 10 ปี 8 ปี 

ระยะเวลาของอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 12 ปี 15 ปี 14 ปี 13 ปี 

ผู้ เช่าทราบอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 

-ทีค่ดิลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า 78% 92% 93% 93%

-ทีค่ดิลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิม 75% 78% 79% 96%

ผู้ เช่า -สญัญาเช่าการเงิน ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 

ผู้ ให้เช่า -สญัญาเช่าการเงิน ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

สัญญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ให้เช่า 

ตัวอย่างที่ 6 สญัญาเช่าการเงินในงบการเงินของผู้ ให้เช่า กรณีมลูคา่คงเหลอืทีรั่บการประกนั

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.ผู้ เช่าท าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรทีบ่อกเลกิไม่ได้ ณ วนัที ่1 มกราคม 25X1 เป็นเวลา 3 ปี โดยคาดวา่เคร่ืองจกัรจะมี

อายกุารใช้งาน 3 ปี และผู้ เช่าจะสง่คนืเคร่ืองจกัรให้ผู้ ให้เช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

2.ผู้ เช่าจ่ายคา่เช่ารายปีๆ ละ 100,000 บาท จ านวน 3 ปี เร่ิมตัง้แต ่31 ธันวาคม 25X1 เป็นต้นไป 

3.ข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่คงเหลอืทีรั่บการประกนัและไม่ได้รับการประกนัจากผู้ เช่ามีดงันี ้

a.ผู้ เช่ารับประกนัมลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรจ านวน 20,000 บาท 

b.มลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรทีไ่ม่ได้รับการประกนัจากผู้ เช่ามีจ านวน 8,400 บาท

4.มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร ณ วนัทีท่ าสญัญาเช่าเทา่กบั 270,000 บาท 

5.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 10 ตอ่ปี 

6.ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X3 ซึ่งเป็นวนัสิน้สดุสญัญาเช่า มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัร 

การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 

สดัสว่นของมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายกบัมลูคา่ยตุธิรรม 
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เทา่กบั 20,000 บาท 

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

ผู้ ให้เช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินเน่ืองจากสญัญาเช่าอาย ุ3 ปี ซึ่งเทา่กบัอายกุารใช้งาน

เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์ทีเ่ช่า และ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวน

เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ให้เช่า 

กรณีที่ 1 Direct Financing

กรณีผู้ ให้เช่าไม่ได้เป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่าและได้ซือ้เคร่ืองจกัรไว้แล้ว การบนัทกึบญัชี 

ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าจะเป็นดงันี ้

1 ม.ค. 25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

เคร่ืองจกัร

270,000.00                     

98%

0.7513                              

 PV factor มูลค่าปัจจุบัน

248,690.00                     

15,026.00                       

-                                  

263,716.00                     

กระแสเงินสด

100,000.00                       

20,000.00                         

-                                    

2.4869                              

0.7513                              

328,400.00                       

270,000.00                     
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รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน จะน ารายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้มาสทุธิกบัลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (เงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่า)  ประกอบด้วย

เงินลงทนุขัน้ต้น มลูคา่ปัจจบุนั

1 จ านวนคา่เช่า 300,000     248,690       

2 มลูคา่คงเหลอืทีไ่ด้รับการประกนั 20,000       15,026         

3 ราคาตามสทิธิ -             -               

4 มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน 8,400         6,311           

328,400     270,027       

การแยกค่าเช่ารับออกเป็นดอกเบีย้รับและส่วนที่น าไปลดยอดลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

100,000.00                 

100,000.00                 

100,000.00                 

28,400.00                   

328,400.00                 

 (* ปัดเศษ จาก 11,670 เป็น 11,700 บาท) 

31 ธ.ค. 25x1 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

บนัทกึรับช าระเงินคา่เช่าปี 25x1

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้ 

ดอกเบีย้รับ 

บนัทกึรายได้ดอกเบีย้ส าหรับปี 25x1

58,400.00                         

73,000.00                         

80,300.00                         

88,300.00                         

28,400.00                         

ดอกเบีย้จ่าย 

(2) = (4) x10%

รวม 270,000.00                       

31/12/X3

31/12/X3

31/12/X1 

31/12/X2

วนัที ่

116,700.00                     

28,400.00                       

-                                  

หนีส้นิตามสญัญาเช่า

ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) 

ยอดคงเหลอืของ

หนีส้นิคงค้าง (4) 

270,000.00                     

197,000.00                     27,000.00                         

19,700.00                         

11,700.00                         

-                                    

58,400.00                       

100,000.00                       

100,000.00                     

27,000.00                         

27,000.00                       
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31 ธ.ค. 25x2

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

บนัทกึรับช าระเงินคา่เช่าปี 25x2

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้ 

ดอกเบีย้รับ 

บนัทกึรายได้ดอกเบีย้ส าหรับปี 25x2

31 ธ.ค. 25x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

บนัทกึรับช าระเงินคา่เช่าปี 25x3

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้ 

ดอกเบีย้รับ 

บนัทกึรายได้ดอกเบีย้ส าหรับปี 25x3

รายการบญัชี ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

ผู้ ให้เช่ารับคนืเคร่ืองจกัรและบนัทกึขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร เน่ืองจากมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืของ

เคร่ืองจกัรสว่นทีไ่ม่ได้รับการประกนัจากผู้ เช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าต า่กวา่มลูคา่คงเหลอืทีป่ระมาณการไว้ 

ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่า 

31 ธ.ค. 25x3 

ขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองจกัร 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

20,000.00                         

100,000.00                       

100,000.00                     

28,400.00                       

100,000.00                       

100,000.00                     

19,700.00                         

19,700.00                       

11,700.00                         

11,700.00                       

8,400.00                           
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กรณีที่ 2 ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจักรที่ให้เช่า (Sales Type Lease) 

หากผู้ ให้เช่าเป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่า โดยต้นทนุของเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่ามีจ านวนเทา่กบั 

200,000 บาท (เคร่ืองจกัรมีมลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั 270,000 บาท) และอตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้คดิลดเป็นอตัราดอกเบีย้

เชิงพาณิชย์ 

ผู้ ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหน่ายจะรับรู้รายได้จากการขายในงบก าไรขาดทนุทนัทีโดยบนัทกึรายได้จาก

การขายเทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่าย (คอื 263,716 บาท ซึ่งไม่รวมมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับ

การประกนั) หรือมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร (270,000 บาท) แล้วแตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ และจะบนัทกึต้นทนุขาย

ด้วยต้นทนุของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าหรือมลูคา่ตามบญัชี (หากมลูคา่ตามบญัชีแตกตา่งจากต้นทนุของสนิทรัพย์ ทีใ่ห้เช่า) 

หกัด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั ผลตา่งระหวา่งรายได้จากการขายกบัต้นทนุขายถือ

เป็นก าไรจากการขายซึ่งรับรู้ตามนโยบายการบญัชีทีกิ่จการใช้สาหรับการขายเสร็จเดด็ขาด

ต้นทนุขายของเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่า    = ต้นทนุของเคร่ืองจกัร-มลูคา่ปัจจบุนัของมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั 

= -

= บาท

การบนัทกึบญัชี

1 ม.ค. 25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ต้นทนุขาย 

ขาย 

สนิค้าคงเหลอื (เคร่ืองจกัร) 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

การบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัดอกเบีย้รับและการบนัทกึบญัชี ณ วนัสิน้สดุอายขุองสญัญาเช่าจะเป็นไปในท านองเดยีวกนั

กบักรณีที ่1

200,000.00                     

58,400.00                       

200,000.00                  6,311.00                       

193,689.00                  

328,400.00                       

193,689.00                       

263,689.00                     
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ตัวอย่างที่ 7 การบญัชีสญัญาเช่าด้านผู้ ให้เช่ากรณีมีสทิธิซือ้เคร่ืองจกัรในราคาทีจ่งูใจ

ข้อมลูของสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.สญัญาเช่าเคร่ืองจกัรเป็นสญัญาทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

2.สญัญาเช่าเคร่ืองจกัรมีอาย ุ3 ปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 25x1 และคาดวา่อายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 5 ปี 

3.ผู้ เช่าจ่ายคา่เช่ารายปีๆ ละ 100,000 บาท จ านวน 3 ปี ก าหนดจ่ายคา่เช่า ณ วนัต้นปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 25x1 

4.ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า (31 ธันวาคม 25x3) ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้เคร่ืองจกัรในราคา 20,000 บาท ซึ่งเป็นราคา

ทีต่ า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมากเพียงพอทีจ่ะท าให้เกิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ผู้ เช่าจะใช้สทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์นัน้ 

5.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เทา่กบั 10% 

6.มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่า ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่าเทา่กบั 288,570 บาท 

7.ณ วนัสิน้สดุอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัรทีเ่ช่า (31 ธันวาคม 25x5) ผู้ เช่าคาดวา่มลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 

2,000 บาท 

8.ผู้ ให้เช่าเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรทีใ่ห้เช่าแตเ่พียงผู้ เดยีวในประเทศไทย โดยเคร่ืองจกัรมีราคาต้นทนุ 200,000 บาท 

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

√ 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

X 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

20,000.00                         0.7513                              

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

100,000.00                       2.7355                              273,550.00                     

-                                    0.7513                              -                                  

15,026.00                       

288,576.00                     

288,570.00                     
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ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

สญัญาเช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เพราะเป็นสญัญาทีผู่้ เช่ามีสทิธิเลอืกทีจ่ะซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีต่ า่กวา่

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์มีผลบงัคบัใช้ โดยราคาทีต่ า่กวา่นัน้มีจ านวนมากเพียงพอทีจ่ะท าให้

เกิดความแน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ผู้ เช่าจะใช้สทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์นัน้ ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้อยา่งแน่นอน 

นอกจากนัน้มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีผู่้ เช่าต้องจ่าย ซึ่งประกอบด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนคา่เช่ารายปี

และมลูคา่ปัจจบุนัของสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์มีจ านวนเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่า (กรณีนี ้ผู้ เช่าไม่ทราบ

ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกของผู้ ให้เช่า จึงถือวา่ต้นทนุดงักลา่วเป็นศนูย์) 

การบนัทกึบญัชีด้านผู้ ให้เช่า-กรณีเป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหน่าย (ผู้ ให้เช่าบนัทกึลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ด้วยยอดสทุธิจากรายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้) 

1 ม.ค. 25x1 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน

ต้นทุนขาย 

ขาย 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

สินค้าคงเหลือ (เคร่ืองจักร) 

การแยกค่าเช่ารับออกเป็นดอกเบีย้รับและส่วนที่น าไปลดยอดลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

100,000.00                 

100,000.00                 

100,000.00                 

20,000.00                   

320,000.00                 

 (* ปัดเศษ จาก 1,817 เป็น 1,830 บาท) 

-                                    

200,000.00                   

200,000.00                 

ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) 

100%

320,000.00                   

หนีส้นิคงค้าง (4) 

288,570.00                 

31,430.00                   

288,570.00                       

วนัที ่

1/1/X1 100,000.00                       188,570.00                     

1/1/X2 18,857.00                         81,143.00                         107,427.00                     

288,570.00                     

1/1/X3 10,742.70                         89,257.30                         18,169.70                       

31/12/x3 1,830.30                           18,169.70                         -                                  

รวม 31,430.00                         
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1 ม.ค. 25x1 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

31 ธ.ค. 25x1 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ 

1 ม.ค. 25x2 

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

31 ธ.ค. 25x2

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ 

1 ม.ค. 25x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

31 ธ.ค. 25x3

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ 1,830.30                         

20,000.00                       

18,857.00                       

100,000.00                       

100,000.00                     

100,000.00                       

100,000.00                     

18,857.00                         

20,000.00                         

1,830.30                           

10,742.70                         

10,742.70                       

100,000.00                       

100,000.00                     
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ตัวอย่างที่ 8 ผู้ ให้เช่าจ่ายต้นทนุในการย้ายสถานที ่เพ่ือจงูใจให้ผู้ เช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่

กิจการตกลงทีจ่ะท าสญัญาเช่าใหม่กบัผู้ ให้เช่ารายใหม่ ผู้ ให้เช่าตกลงทีจ่ะจ่ายต้นทนุในการย้ายสถานที ่เพ่ือเป็น

สิ่งจงูใจให้ผู้ เช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่ ต้นทนุในการย้ายสถานทีมี่จ านวน 1,000 บาท สญัญาเช่าใหม่มีอาย ุ10 ปี 

โดยคา่เช่ามีอตัราคงทีปี่ละ 2,000 บาท

วธีิปฏิบตัทิางบญัชี

ผู้ เช่าต้องรับรู้ต้นทนุในการย้ายสถานทีจ่ านวน 1,000 เป็นคา่ใช้จ่ายในปีที ่1-10 สิ่งตอบแทนสทุธิทีกิ่จการต้อง

จ่ายมีจ านวน 19,000 (คา่เช่าปีละ 2,000 เป็นเวลา 10 ปี หกัด้วยสิ่งจงูใจส าหรับการย้ายสถานที ่1,000 ) ทัง้ผู้ เช่า

และผู้ ให้เช่าจะรับรู้สิ่งตอบแทนสทุธิส าหรับคา่เช่าจ านวน 19,000 ตลอดอายสุญัญาเช่า 10 ปี โดยใช้วธีิตดัจ าหน่าย

วธีิเดยีว 

โดยบนัทกึบญัชีดงันี ้

ปีที ่0

คา่ใช้จ่ายรอตดัจ าหน่าย

เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่ย้ายสถานทีใ่ห้กบัผู้ เช่า

ปีที ่1-10

เงินสด

คา่ใช้จ่ายรอตดัจ าหน่าย

รายได้คา่เช่า

บนัทกึรับรู้รายได้คา่เช่า

ตัวอย่างที่ 9 ผู้ ให้เช่าตกลงให้กิจการใช้สนิทรัพย์โดยไม่ต้องจ่ายคา่เช่าส าหรับช่วง 3 ปีแรกเพ่ือจงูใจผู้ เช่า

กิจการตกลงท าสญัญาเช่าใหม่กบัผู้ ให้เช่ารายใหม่ ผู้ ให้เช่าตกลงให้กิจการใช้สนิทรัพย์โดยไม่ต้องจ่ายคา่เช่าส าหรับ

ช่วง 3 ปีแรกเพ่ือจงูใจให้ผู้ เช่าตกลงท าสญัญาเช่าใหม่ สญัญาเช่าใหม่มีอาย ุ20 ปี โดยคา่เช่ามีอตัราคงทีปี่ละ 5,000 

ส าหรับปีที ่4 ถึงปีที ่20 85000

วธีิปฏิบตัทิางบญัชี 4250

สิ่งตอบแทนสทุธิจ านวน 85,000 ประกอบด้วยคา่เช่าปีละ 5,000 เป็นเวลา 17 ปีตามข้อก าหนดในสญัญาเช่า 

ซึ่งทัง้ผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าจะรับรู้สิ่งตอบแทนสทุธิจ านวน 85,000 ตลอดอายสุญัญาเช่า 20 ปี โดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอายุ

ของสญัญาเช่า (เว้นแตจ่ะมีเกณฑ์อ่ืนทีเ่ป็นระบบ ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบของเวลาของประโยชน์ทีผู่้ เช่าได้รับจากการใช้

2,000.00                           

100.00                            

1,900.00                         

1,000.00                           

1,000.00                         
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สนิทรัพย์ทีเ่ช่า) ซึ่งจะบนัทกึบญัชีดงันี ้

ปีที ่1-3

คา่เช่าค้างรับ

รายได้คา่เช่า

บนัทกึรับรู้คา่เช่า (5,000 x 17 / 20)

ปีที ่4 - 20

เงินสด

คา่เช่าค้างรับ

รายได้คา่เช่า

บนัทกึรับรู้คา่เช่า (5,000 x 17 / 20)

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 3/2553

1 ม.ค.25x1 บริษัท ให้เช่าเคร่ืองจกัร ทีมี่อายปุระโยชน์ทางเศรษฐกิจ 6 ปีมลูคา่ยตุธิรรม 240,000 มลูคา่คงเหลอื

ทีไ่ม่รับประกนั 20,000 ต้นทนุผลติเคร่ืองจกัร 170,000 มีคา่ใช้จ่ายทางตรงในการท าให้เกิดสญัญาเช่า 3,000 ระยะเวลา

สญัญาเช่า 5 ปี คา่เช่าตามสญัญาปีละ 50,000 บาทจ่ายช าระทกุวนัสิน้ปี เร่ิมตัง้แตว่นัที ่31/12/25x1 อตัราดอกเบีย้

ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 5 

ให้ท า1.ให้ค านวณ ดอกเบีย้รับ ลกูหนีส้ญัญาเช่าตดับญัชี ลกูหนีส้ญัญาเช่าคงเหลอื 

2.บนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้องในปี 25x1 

ตอบ

การจดัประเภทสญัญาเช่า 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

5,000.00                           

750.00                            

4,250.00                         

4,250.00                           

4,250.00                         
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มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

ผู้ ให้เช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินเน่ืองจาก ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของ

จ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนใกล้เคยีงมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ให้เช่า 

ซึ่งเงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า (มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่า) มีจ านวนน้อยกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ 

ดงันัน้ บริษัทจึงต้องค านวณมลูคา่ลกูหนีโ้ดยใช้เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่าดงัตารางค านวณตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

50,000.00                   

50,000.00                   

50,000.00                   

50,000.00                   

50,000.00                   

20,000.00                   

270,000.00                 

กระแสเงินสด

50,000.00                         

20,000.00                         

-                                    

42,328.01                         

 PV factor มูลค่าปัจจุบัน

4.3295                              216,475.00                     

0.7835                              15,670.00                       

0.7835                              -                                  

232,145.00                     

240,000.00                     

97%

111,111.86                     

รวม 37,855.00                         232,145.00                       

232,145.00                     

31/12/x1 11,607.25                         38,392.75                         193,752.25                     

31/12/x2 9,687.61                           40,312.39                         153,439.86                     

31/12/x3 7,671.99                           

46,667.45                         20,000.00                       

31/12/x5 -                                    20,000.00                         0.00-                                

31/12/x4 5,555.59                           44,444.41                         66,667.45                       

31/12/x5 3,332.55                           

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x5% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 
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บนัทกึบญัชีทีเ่ก่ียวข้องของปี 25x1

1/1/25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (50,000*5)+20,000

ต้นทนุขาย (170,000-15,670)

คา่ใช้จ่ายในการขาย (คา่ใช้จ่ายทางตรง) 

ขาย 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี 

สนิค้า

เงินสด (คา่ใช้จ่ายทางตรง) 

บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน

31/12/25x1

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึการรับคา่เช่าจากลกูหนี ้

31/12/25x1

ดอกเบีย้ตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึการรับรู้ดอกเบีย้

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2553

ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 บริษัทเขาเขียวท าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรจากบริษัท คลองขดุ จ ากดั  อายขุองสญัญาเช่า 

 4 ปี โดยเม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า  บริษัทผู้ เช่าสามารถใช้สทิธิเลอืกซือ้เคร่ืองจกัรในราคา 10,000 บาท ซึ่งเป็นราคาทีต่ า่

กวา่ราคายตุธิรรมของเคร่ืองจกัรอยา่งเป็นสาระส าคญั  เคร่ืองจกัรมีอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 8 ปี  บริษัทผู้ เช่า 

จ่ายคา่เช่าปีละ 70,000 บาท ทกุวนัสิน้ปี  โดยคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัเคร่ืองจกัร  เช่น คา่ซ่อม  คา่เบีย้ประกนัภยั

บริษัทผู้ เช่าจะจ่ายให้แก่บคุคลทีส่ามโดยตรง  ยกเว้นภาษีทรัพย์สนิจ านวนปีละ 3,000 บาท ทีร่วมอยู่ในคา่เช่า  

บริษัทผู้ เช่ารับประกนัราคามลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัร ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า  เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท  ณ 

270,000.00                       

50,000.00                       

11,607.25                    

11,607.25                   

154,330.00                       

3,000.00                           

216,475.00                     

37,855.00                       

170,000.00                     

3,000.00                         

50,000.00                         
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วนัที ่1 มกราคม 25x1 เคร่ืองจกัร มีราคายตุธิรรมเทา่กบั 240,000 บาท  อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า

เทา่กบั 10% ซึ่งบริษัทผู้ เช่าทราบ และอตัราเงินกู้สว่นเพ่ิมเทา่กบั 12%  

ให้ท า1.บนัทกึบญัชีของบริษัทคลองขดุ จ ากดั (ผู้ ให้เช่า) ณ วนัท าสญัญาเช่า พร้อมแสดงการค านวณ

2.ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 เร่ือง สญัญาเช่า ได้ระบสุถานการณ์ 5 สถานการณ์ และข้อบง่ชี ้3 ข้อ 

ทีส่ามารถจดัเป็นสญัญาเช่าการเงิน ให้ทา่นอธิบายวา่มีอะไรบ้าง

ตอบ ตามมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สญัญาเช่าการเงิน  ได้ระบสุถานการณ์ 5 สถานการณ์ และข้อบง่ชี ้3 ข้อ ทีส่ามารถ

จดัเป็นสญัญาเช่าการเงิน ให้ทา่นอธิบายวา่มีอะไรบ้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ก าหนดเง่ือนไขในการจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า โดย

พิจารณาจากสาระของรายการมากกวา่รูปแบบของสญัญา กลา่วคอื กิจการต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็น

สญัญาเช่าการเงิน หากสญัญานัน้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดทีผู่้ เป็นเจ้าของพงึได้รับ

จากสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่า มิเช่นนัน้สญัญาเช่า ดงักลา่วก็จะถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานแทน ทัง้นี ้หากสญัญาเช่าใดๆ 

เข้าหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ เพียงข้อใดข้อหนึง่หรือมากกวา่ก็จะถือวา่สญัญาเช่าดงักลา่วเป็นสญัญาเช่าการเงินทนัที

1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า เช่น 

สญัญาเช่าซือ้ ซึ่งเม่ือผู้ เช่าซือ้ช าระเงินครบตามข้อก าหนดของสญัญา ผู้ ให้เช่าซือ้จะโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ เช่าซือ้ 

2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ 

3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่

ของสนิทรัพย์ แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้ 

4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่า 

5.สนิทรัพย์ทีเ่ช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผู้ เช่าเพียงผู้ เดยีวทีส่ามารถใช้สนิทรัพย์นัน้โดยไม่จ าเป็นต้องน า

สนิทรัพย์ดงักลา่วมาท าการดดัแปลงทีส่ าคญั 

นอกจากนี ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ฉบบัปรับปรุงยงัระบขุ้อบง่ชีถ้ึงสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึง่หรือหลายสถานการณ์รวมกนัทีท่ าให้สญัญาเช่าต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินด้วย

มี 3 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

  1.หากผู้ เช่าสามารถยกเลกิสญัญาเช่าได้ และผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบผลเสยีหายทีเ่กิดกบัผู้ ให้เช่าเน่ืองจากการยกเลกินัน้ 

  2.ผู้ เช่าเป็นผู้ทีไ่ด้รับผลก าไรหรือผลขาดทนุจากการผนัผวนของมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอื 

(ตวัอยา่งเช่น มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืทีอ่ยู่ในรูปของคา่เช่าทีผู่้ ให้เช่าลดให้ ซึ่งรวมแล้วมีจ านวนเทา่กบัสว่นใหญ่

ของจ านวนทีไ่ด้รับจากการขายมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า) 
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  3.ผู้ เช่าสามารถตอ่สญัญาเช่าครัง้ทีส่องด้วยการจ่ายคา่เช่าทีมี่จ านวนต า่กวา่คา่เช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

  หากสญัญาเช่าใดๆ ถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ยอ่มหมายความวา่ ผู้ เช่าระดมทนุผา่นสญัญาเช่าเพ่ือจดัหา

สนิทรัพย์มาใช้ในกิจการ ในขณะทีผู่้ ให้เช่าได้ขายสนิทรัพย์ดงักลา่วออกไปแล้ว ดงันัน้ ผู้ เช่าจึงต้องบนัทกึสนิทรัพย์และ

หนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า ตลอดจนตดัคา่เสื่อมราคา และรับรู้ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าในงบการเงินของตนเอง 

สว่นผู้ ให้เช่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้เตม็จ านวนและต้องตดับญัชีสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าออกจาก

งบแสดงฐานะการเงินของตนเองด้วย

และหากสญัญาเช่าใดๆ ถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสว่นใหญ่ใน

สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าจะยงัไม่ตกเป็นของผู้ เช่า ซึ่งผู้ เช่าจะต้องบนัทกึคา่เช่าเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุในงวดทีเ่กิดรายการ 

สว่นผู้ ให้เช่าก็จะต้องบนัทกึคา่เช่าเป็นรายได้และตดัคา่เสื่อมราคาสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่านัน้อยา่งมีระบบตลอดอายกุารใช้งาน

บนัทกึบญัชีของบริษัท คลองขดุ จ ากดั (ผู้ ให้เช่า) ณ วนัท าสญัญาเช่า พร้อมแสดงการค านวณ

สญัญาเช่าดงักลา่วถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากเข้าหลกัเกณฑ์ข้อที ่2 ทีร่ะบวุา่ให้สทิธิซือ้ในราคาทีต่ า่กวา่

ราคายตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้คา่เช่าขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายนัน้ จะประกอบด้วยคา่เช่าทีส่ทุธิจากคา่ใช้จ่าย

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้ทรัพย์สนินัน้ๆ บวกกบัสทิธิซือ้ในราคาทีต่ า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

การบนัทกึบญัชีด้านผู้ ให้เช่า 

1/1/25x1

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

เคร่ืองจกัร

 ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี 

บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน

278,000.00                       

219,213.30                     

240,000.00                     

91%

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

3.1699                              212,383.30                     

0.6830                              -                                  

10,000.00                         0.6830                              6,830.00                         

67,000.00                         

58,786.70                       

219,213.30                     
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2548

บริษัท สยามลสีซ่ิง จ ากดั (ผู้ ให้เช่า) ได้ท าสญัญาให้เช่ารถยนต์คนัหนึง่แก่บริษัท รุ่งเรืองโรจน์ จ ากดั (ผู้ เช่า) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.วนัทีท่ าสญัญาเช่าคอื 1 มกราคม 25x1

2.คา่เช่าปีละ 264,000 บาท โดยผู้ เช่าต้องจ่ายคา่เช่าทกุวนัสิน้ปี นบัแตว่นัที ่ 31 ธันวาคม 25x1 เป็นต้นไป

3.อายสุญัญาเช่า 5 ปี

4.อายกุารใช้งานของรถยนต์ 10 ปี

5.ในวนัสิน้สดุสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะสง่คนืรถยนต์ให้กบัผู้ ให้เช่า อยา่งไรก็ด ีผู้ เช่าไม่รับประกนัมลูคา่คงเหลอืของ

รถยนต์ ซึ่งคาดวา่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x5 รถยนต์จะมีมลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 275,000 บาท

6.มลูคา่ยตุธิรรมของรถยนต์ ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1 เทา่กบั 900,000 บาท 

7.ต้นทนุของรถยนต์ เทา่กบั 650,000 บาท

8.อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า 20%

9.อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิมของผู้ เช่าเทา่กบั 20%

10.ทัง้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าจะค านวณคา่เสื่อมราคาของรถยนต์ตามวธีิเส้นตรง

11.ผู้ ให้เช่าบนัทกึสนิค้าคงเหลอืแบบตอ่เน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

12.สญัญาเช่าเป็นแบบบอกเลกิไม่ได้

13.วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของทัง้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าคอืวนัที ่31 ธันวาคมของทกุปี

14.มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ซึ่งค านวณตามอตัราคดิลด 20% จะเป็นดงันี ้

สิน้ปีที ่5 0.4019

ทกุวนัสิน้ปีตดิตอ่กนัเป็นเวลา 5 ปี 2.9906

15.ผู้ ให้เช่าสามารถจดัเก็บเงินตามสญัญาเช่าได้ โดยไม่คาดวา่จะมีปัญหาและไม่คาดวา่จะมีรายจ่ายไม่แน่นอน

ทีมี่นยัส าคญัเกิดขึน้ทางด้านผู้ ให้เช่า

ให้ท า1.พิจารณาวา่สญัญาเช่าดงักลา่วข้างต้น เป็นสญัญาเช่าประเภทใด (ให้แสดงเหตผุลพร้อมทัง้ค านวณ

ประกอบด้วย) ด้านผู้ ให้เช่า

2.บนัทกึรายการบญัชีทางด้านผู้ ให้เช่า ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นสญัญาเช่า จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาเช่า (ไม่ต้องท า

รายการปิดบญัชีประจ าปีของแตล่ะปี แตต้่องค านวณประกอบด้วย) 
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ตอบ 1.พิจารณาว่าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น เป็นสัญญาเช่าประเภทใด

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้

X 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

X 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

เงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่า (จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทางด้านผู้ให้เช่า)  ประกอบด้วย

1 จ านวนคา่เช่า

2 มลูคา่คงเหลอืทีไ่ด้รับการประกนั 

3 ราคาตามสทิธิ

4 มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

บริษัทสยามลสีซ่ิง จ ากดั จะต้องถือสญัญาเช่าครัง้นีเ้ป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน

2. บันทกึบัญชีทางด้านผู้ให้เช่า ตัง้แต่วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า จนถึงวันสิน้สุดสัญญาเช่า

เงินสด

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

264,000.00                       2.9906                              789,518.40                     

264,000.00                       

789,518.40                     

900,000.00                     

87.72%

-                                    0.4019                              -                                  

-                                    0.4019                              -                                  
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รายได้คา่เช่า

 (บนัทกึการจ่ายคา่เช่ารถยนต์) 

คา่เสื่อมราคา 650,000 / 10 ปี

คา่เสื่อมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร

 (บนัทกึคา่เสื่อมราคา) 

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2539 (ดัดแปลง) 

บริษัทผู้จ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสารแหง่หนึง่ให้ท าสญัญาเช่าระยะยาวเคร่ืองถ่ายเอกสารกบับริษัทผู้ เช่า 

ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองถ่ายเอกสารและสญัญาเช่ามีดงันี ้

1.ต้นทนุของเคร่ืองถ่ายเอกสารเทา่กบั 80,000 บาท

2.อายกุารใช้งานโดยประมาณของเคร่ืองถ่ายเอกสารเทา่กบั 5 ปี

3.ประมาณการมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุอายกุารใช้งาน   10,000  บาท

4.ราคายตุธิรรม (ราคาขายปกต)ิ  ณ วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่า  100,000  บาท

5.เง่ือนไขสญัญาเช่า

a.สญัญาเช่ายกเลกิไม่ได้

b.ประมาณการมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 20,000 บาท

c.สญัญาเช่าให้สทิธิผู้ เช่าเลอืกซือ้ทรัพย์สนิในราคา 7,320 บาท หากผู้ เช่าต้องการใช้สทิธิเลอืกซือ้ทรัพย์สนิทีเ่ช่า

ให้ช าระราคา ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าผู้ เช่าไม่รับประกนัมลูคา่คงเหลอื

d.กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิจะโอนไปให้ผู้ เช่าหรือไม่  ขึน้อยู่กบักบัการตดัสนิใจของผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุสญัญา

e.สญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี เร่ิมจากวนัที ่1 มกราคม 2550

f.คา่เช่าจะช าระทกุสิน้ปี เร่ิมตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2550 เป็นเงิน 38,000 บาท

6.อตัราผลตอบแทนทีผู่้ ให้เช่าต้องการเทา่กบัร้อยละ 10 (สมมตวิา่เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพ่ิมของผู้ เช่า) 

7.มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท ทกุ ๆ สิน้ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เทา่กบั 2.4869 มลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาท  

ณ สิน้ปีที ่3 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 10 เทา่ 0.7513

ให้ท า1.เกณฑ์ในการพิจารณาแบง่แยกความแตกตา่งของสญัญาเช่าระยะยาวทัง้สองประเภทมีอะไรบ้าง

2.เม่ือพิจารณาทางด้านผู้ ให้เช่า สญัญาเช่านีจ้ดัเป็นสญัญาประเภทใด เพราะเหตใุด

3.ให้แสดงรายการบญัชีทางด้านผู้ ให้เช่า ณ วนัทีท่ าสญัญา และเม่ือได้รับช าระเงินครัง้แรก

4.ให้แสดงรายการบญัชีทางด้านผู้ ให้เช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญา สมมตวิา่ผู้ เช่าเลอืกซือ้ทรัพย์สนิ

264,000.00                     

65,000.00                         

65,000.00                       
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ตอบ 1.เกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งแยกความแตกต่างของสัญญาเช่าระยะยาวทัง้สองประเภทมีอะไรบ้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ก าหนดเง่ือนไขในการจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า โดย

พิจารณาจากสาระของรายการมากกวา่รูปแบบของสญัญา กลา่วคอื กิจการต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็น

สญัญาเช่าการเงิน หากสญัญานัน้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดทีผู่้ เป็นเจ้าของพงึได้รับ

จากสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่า มิเช่นนัน้สญัญาเช่า ดงักลา่วก็จะถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานแทน ทัง้นี ้หากสญัญาเช่าใดๆ 

เข้าหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ เพียงข้อใดข้อหนึง่หรือมากกวา่ก็จะถือวา่สญัญาเช่าดงักลา่วเป็นสญัญาเช่าการเงินทนัที

1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า เช่น 

สญัญาเช่าซือ้ ซึ่งเม่ือผู้ เช่าซือ้ช าระเงินครบตามข้อก าหนดของสญัญา ผู้ ให้เช่าซือ้จะโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ เช่าซือ้ 

2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ 

3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสว่นใหญ่

ของสนิทรัพย์ แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้ 

4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่า มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่า 

5.สนิทรัพย์ทีเ่ช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผู้ เช่าเพียงผู้ เดยีวทีส่ามารถใช้สนิทรัพย์นัน้โดยไม่จ าเป็นต้องน า

สนิทรัพย์ดงักลา่วมาท าการดดัแปลงทีส่ าคญั 

นอกจากนี ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ฉบบัปรับปรุงยงัระบขุ้อบง่ชีถ้ึงสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึง่หรือหลายสถานการณ์รวมกนัทีท่ าให้สญัญาเช่าต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินด้วย

มี 3 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

  1.หากผู้ เช่าสามารถยกเลกิสญัญาเช่าได้ และผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบผลเสยีหายทีเ่กิดกบัผู้ ให้เช่าเน่ืองจากการยกเลกินัน้ 

  2.ผู้ เช่าเป็นผู้ทีไ่ด้รับผลก าไรหรือผลขาดทนุจากการผนัผวนของมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอื 

(ตวัอยา่งเช่น มลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอืทีอ่ยู่ในรูปของคา่เช่าทีผู่้ ให้เช่าลดให้ ซึ่งรวมแล้วมีจ านวนเทา่กบัสว่นใหญ่

ของจ านวนทีไ่ด้รับจากการขายมลูคา่คงเหลอื ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า) 

  3.ผู้ เช่าสามารถตอ่สญัญาเช่าครัง้ทีส่องด้วยการจ่ายคา่เช่าทีมี่จ านวนต า่กวา่คา่เช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

2.เม่ือพิจารณาทางด้านผู้ให้เช่า สัญญาเช่านีจ้ัดเป็นสัญญาประเภทใด เพราะเหตุใด 

เม่ือพิจารณาแยกรายข้อตามหลกัเกณฑ์จ าแนกประเภทสญัญาเช่า สญัญาครัง้นีถื้อเป็นสญัญาเช่าการเงิน
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เน่ืองจากเข้าเง่ือนไข 2 ข้อจาก 5 ข้อดงันี ้

การจัดประเภทสัญญาเช่า 

ตรวจสอบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าการเงิน

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

√ 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ (เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่าผู้ เช่าจะสามารถซือ้สนิทรัพย์ได้ในราคาเพียง 7,320 บาท 

จากราคาทีค่าดไว้เทา่กบั 20,000 บาท)

X 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

3.ให้แสดงรายการบัญชีทางด้านผู้ให้เช่า ณ วันที่ท าสัญญา และเม่ือได้รับช าระเงินครัง้แรก

ส าหรับสญัญาเช่าการเงิน การจ่ายช าระคา่เช่าแตล่ะครัง้จะถือเป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ ดงันัน้ จึงต้องท า

ตารางตดับญัชีทัง้นี ้เน่ืองจากทัง้ผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าใช้อตัราคดิลดที ่10% เทา่กนั 

100.00%

100,001.72                     

100,000.00                     

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

38,000.00                         2.4869                              94,502.20                       

-                                    0.7513                              -                                  

7,320.00                           0.7513                              5,499.52                         
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ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 1/1/2550

38,000.00                   

38,000.00                   

38,000.00                   

7,320.00                     

121,320.00                 

รายการบัญชี ณ วันที่ท าสัญญาในด้านของผู้ให้เช่า

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (38,000*3)+7,320

ต้นทนุขาย

ขาย

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

สนิค้า

รายการบัญชี ณ วันรับช าระค่าเช่างวดแรก

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ

รวม 21,320.00                         

80,000.00                         

100,000.00                     

121,320.00                       

31/12/52 4,120.00                           33,880.00                         7,320.00                         

-                                    7,320.00                           -                                  

100,000.00                       

100,000.00                     

31/12/50 10,000.00                         28,000.00                         72,000.00                       

31/12/51 7,200.00                           30,800.00                         41,200.00                       

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 

1/1/2550

31/12/2550

38,000.00                         

38,000.00                       

80,000.00                       

21,320.00                       

10,000.00                         

10,000.00                       
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4.ให้แสดงรายการบัญชีทางด้านผู้ให้เช่า ณ วันสิน้สุดสัญญา สมมติว่าผู้เช่าเลือกซือ้ทรัพย์สิน

รายการบัญชีทางด้านผู้ให้เช่า ณ วันสิน้สุดสัญญาและรับช าระค่าสิทธ์ิ

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2555

บริษัท ก ผู้ ให้เช่า จ ากดั เป็นเจ้าของอาคารแหง่หนึง่ทีมี่อายกุารให้ประโยชน์ 30 ปี โดยบริษัท ก ผู้ ให้เช่า จ ากดั

ได้ให้ บริษัท ข ผู้ เช่า จ ากดั เช่าอาคาร เป็นเวลา 28 ปี ก าหนดคา่เช่าเดอืนละ 60,000 บาท โดยจ่ายคา่เช่างวดแรก 

ณ วนัท าสญัญาเช่า เร่ิมสญัญาตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2554 ซึ่งสญัญาเช่าดงักลา่วจะสามารถบอกเลกิได้ถ้าได้

รับความยินยอมจากบริษัท ก ผู้ ให้เช่า จ ากดั

การให้เช่าครัง้นี ้ท าผา่นบริษัท ค นายหน้า จ ากดั และ บริษัท ค นายหน้า จ ากดัจะได้รับคา่ตอบแทนใน

จ านวนเทา่กบัคา่เช่า 3 เดอืน ซึ่ง ก ผู้ ให้เช่า จ ากดั จะจ่ายให้ในวนัทีท่ าสญัญาเช่า 

ให้ท า1.บริษัท ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัจะรับรู้รายการเร่ิมแรกของอาคารทีใ่ห้กบั ข ผู้ เช่า จ ากดัเช่าอยา่งไร

2.บริษัท ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัจะบนัทกึคา่ตอบแทนทีจ่่ายให้กบั ค นายหน้า จ ากดั อยา่งไร จงให้เหตผุลประกอบ 

โดยทีมี่ข้อสมมตติอ่ไปนี ้

a.กรณีที ่ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

b.กรณีที ่ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัเป็นผู้ ให้บริการทางการเงิน โดยอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วถือเป็นหลกัประกนัหนีส้นิ

38,000.00                         

38,000.00                       

4,120.00                           

4,120.00                         

7,320.00                           

7,320.00                         

31/12/2552
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ตอบ 1.บริษัท ก ผู้ให้เช่า จ ากัดจะรับรู้รายการเร่ิมแรกของอาคารที่ให้กับ ข ผู้เช่า จ ากัดเช่าอย่างไร

สญัญาเช่านี ้ถือเป็นสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ทีมี่องค์ประกอบส าคญัคอืทีด่นิ และอาคาร ทัง้นี ้มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) ระบไุว้วา่ 

เม่ือมีการจดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิและอาคาร โดยปกตกิิจการพิจารณาองค์ประกอบของทีด่นิและอาคาร

แยกจากกนั จ านวนเงินขัน้ต า่ทีจ่่ายมีการปันสว่นระหวา่งองค์ประกอบของทีด่นิและอาคารตามสดัสว่นของมลูคา่ยตุธิรรม

ของสว่นได้เสยีในสญัญาเช่าสว่นของทีด่นิและอาคาร องค์ประกอบสว่นของทีด่นิโดยปกตจิดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ด าเนินงาน ยกเว้นมีการโอนกรรมสทิธ์ิไปให้ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุสญัญา องค์ประกอบสว่นของอาคารจดัประเภทเป็นสญัญา

เช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน โดยใช้เง่ือนไขตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชี

ดงันัน้ จ านวนเงินทีไ่ด้รับเม่ือเข้าท าสญัญาให้เช่าทีด่นิหรือการให้สทิธิการเช่าซึ่งเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

จึงถือเป็นการจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าซึ่งต้องตดัจ าหน่ายตลอดอายสุญัญาเช่าตามรูปแบบของประโยชน์ทีไ่ด้รับ แต่

ในสว่นของอาคาร หากเข้าเง่ือนไขทีร่ะบวุา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน กิจการผู้ ให้เช่าต้องถือเป็น “การขาย” และต้องตดับญัชี

อาคารออกจากงบแสดงฐานะการเงิน 

จากตวัอยา่งข้างต้น สญัญาเช่าในสว่นทีด่นิถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เน่ืองจากคาดวา่จะไม่มีการโอน

กรรมสทิธิให้กบัผู้ เช่า ในขณะทีกิ่จการท าสญัญาเช่าอาคารกบัผู้ เช่าเป็นเวลา 28 ปีจาก 30 ปี จึงถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

ซึ่งสมมตวิา่มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารเทา่กบั 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามล าดบั กิจการจะ

ต้องบนัทกึรับรู้รายการ ณ วนัท าสญัญาเช่าดงัตอ่ไปนี ้

โดยจะเห็นได้วา่ การรับคา่เช่านัน้ จะแบง่เป็นสว่นของทีด่นิ (ถือเป็นรายได้รับลว่งหน้า) และสว่นของอาคาร (น าไปหกั

ยอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินทัง้จ านวนเน่ืองจากเป็นการจ่ายทนัที ณ วนัทีท่ าสญัญา) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน-อาคาร (สทุธิ) 

ต้นทนุขาย

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (สนิค้า)

ขาย

บนัทกึการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน-อาคาร (สทุธิ) 

1/2/2554

2,000,000.00                    

 xx 

 xx 

2,000,000.00                  

60,000.00                         

40,000.00                       
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คา่เช่าทีด่นิรับลว่งหน้า

บนัทกึการรับคา่เช่าเป็นเงินสด

2.บริษัท ก ผู้ให้เช่า จ ากัดจะบันทกึค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ ค นายหน้า จ ากัด อย่างไร จงให้เหตุผลประกอบ 

ส าหรับคา่นายหน้าทีจ่่ายเพ่ือตอบแทนการหาลกูค้ามาท าสญัญาเช่านัน้ กิจการผู้ ให้เช่าจะต้องบนัทกึบญัชีให้

สอดคล้องกบัธุรกรรมการเช่า ซึ่งเป็นธุรกรรมหลกั ดงัการตอบค าถามตอ่ไปนี ้

กรณีที ่ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

หาก ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และท าธุรกรรมสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้น 

จะถือวา่เป็น “ผู้ ให้เช่าทีเ่ป็นผู้ผลติ หรือผู้ แทนจ าหน่าย” (Sales Type Lease) ต้นทนุทางตรงเม่ือเร่ิมแรก 

(คา่คอมมิสชัน่ทีใ่ห้ ค) ให้ถือเป็น “คา่ใช้จ่ายในการขาย” ซึ่งต้องรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุในงวดทีเ่กิดรายการ  

อยา่งไรก็ตาม สญัญานีเ้ป็นสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบทีด่นิและอาคาร ซึ่งจากค าอธิบายข้างต้น ทีด่นิถือเป็น

สญัญาเช่าด าเนินงาน สว่นอาคารถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน (เน่ืองจากอายสุญัญา 28 ปีจาก 30 ปี) ดงันัน้ ก ผู้ ให้เช่า

จึงต้องแบง่สดัสว่นของคา่คอมมิสชัน่ เป็นสองสว่น โดยทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าทีด่นิ จะถือเป็น “คา่คอมมิสชัน่

รอตดัจ่าย” และตดัจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า สว่นคา่คอมมิสชัน่ทีเ่ก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าอาคาร (ซึ่งถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน) จะถือเป็น “คา่ใช้จ่ายในการขาย” ดงัการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

คา่คอมมิสชัน่รอตดัจ่าย ทีด่นิ

คา่ใช้จ่ายในการขาย อาคาร

เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่คอมมิสชัน่

กรณีที ่ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัเป็นผู้ ให้บริการทางการเงิน โดยอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วถือเป็นหลกัประกนัหนีส้นิ

หาก ก ผู้ ให้เช่า จ ากดัเป็นผู้ ให้บริการการเงิน (Direct Financing Lease) สญัญานีเ้ปรียบเสมือนการปลอ่ยกู้  

ซึ่งจะต้องแยกสญัญาเป็นสญัญาเช่าทีด่นิซึ่งถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน และสญัญาเช่าอาคารซึ่งถือเป็นสญัญา

เช่าการเงิน โดยคา่คอมมิสชัน่ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการเช่าทีด่นิ จะถือเป็น “คา่คอมมิสชัน่รอตดัจ่าย” และตดัจ่ายตาม

วธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า แตค่า่คอมมิสชัน่ในสว่นสญัญาเช่าอาคารนัน้ถือเป็นสว่นหนึง่ของ “เงินลงทนุในลกูหนี”้ 

(มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558)) ดงัการบนัทกึบญัชีตอ่ไปนี ้

คา่คอมมิสชัน่รอตดัจ่าย

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน-อาคาร (สทุธิ) 

60,000.00                         

120,000.00                       

180,000.00                     

1/2/2554

1/2/2554

60,000.00                         

120,000.00                       

20,000.00                       
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เงินสด

บนัทกึการจ่ายคา่คอมมิสชัน่

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2554

ณ วนัที ่2 มกราคม 2551 บริษัท ขาว จ ากดั ให้เช่าเคร่ืองจกัรทีมี่อายกุารใช้งาน 10 ปีไม่มีมลูคา่คงเหลอื 

แก่บริษัท ด า จ ากดั ทัง้สองบริษัทปิดบญัชี ณ 31 ธันวาคมของทกุปี บริษัทขาวซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่วมาในราคา 

45,000 บาท ราคายตุธิรรมของเคร่ืองจกัรเทา่กบั 55,000 บาท ซึ่งสญัญาเช่าครัง้นีถื้อเป็นสญัญาเช่าการเงินทัง้ใน

ด้านของผู้ เช่าและผู้ ให้เช่า สญัญาเช่ามีอาย ุ5 ปี ยกเลกิไม่ได้ เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่ากรรมสทิธ์ิในเคร่ืองจกัรจะ

เป็นของผู้ เช่า ก าหนดจ่ายคา่เช่าทกุวนัที ่2 มกราคมของทกุปี เร่ิมตัง้แต ่ 2 มกราคม 2551 อตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้ใน

สญัญาเช่าเทา่กบั 10% โดยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินงวด 1 บาท ทีจ่่ายงวดแรก ณ วนัต้นงวด ระยะเวลา 5 ปี ณ 

อตัราดอกเบีย้ 10% เทา่กบั 4.1699 บาท บริษัททัง้สองตดัคา่เสื่อมแบบวธีิเส้นตรง

ให้ท าบนัทกึบญัชีส าหรับปี 2551 – 2555 ในด้านของผู้ ให้เช่าและค านวณประกอบ

ตอบ ค านวณคา่เช่าตอ่งวด

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร บาท

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินงวด 1 บาทจ่ายช าระทกุต้นงวด เป็นเวลา 5 งวด

คา่เช่าตอ่งวด (PMT) บาท

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 2/1/2551

13,190.00                   

13,190.00                   

13,190.00                   

13,190.00                   

13,190.00                   

65,950.00                   

13,190                                

180,000.00                     

วนัที ่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 

55,000.00                       

55,000                                

4.1699                                

2/1/51 13,190.00                         41,810.00                       

2/1/52 4,181.00                           9,009.00                           32,801.00                       

2/1/53 3,280.10                           9,909.90                           22,891.10                       

รวม 10,950.00                         55,000.00                         

2/1/54

2/1/55

2,289.11                           10,900.89                         11,990.21                       

1,199.79                           11,990.21                         -                                  
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การบนัทกึบญัชี

1/1/25x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (13,190 x 5) 

ต้นทนุขาย

ขาย

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี

สนิค้า

บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน 

1/1/25x1

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึรับเงินคา่เช่า

31/12/25x1

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึดอกเบีย้รับจากสญัญาเช่า

1/1/25x2

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึรับเงินคา่เช่า

31/12/25x2

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึดอกเบีย้รับจากสญัญาเช่า

3,280.00                         

13,190.00                         

13,190.00                       

3,280.10                           

65,950.00                         

45,000.00                         

55,000.00                       

10,950.00                       

45,000.00                       

13,190.00                         

13,190.00                       

4,181.00                           

4,181.00                         
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1/1/25x3

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึรับเงินคา่เช่า

31/12/25x3

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึดอกเบีย้รับจากสญัญาเช่า

1/1/25x4

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึรับเงินคา่เช่า

31/12/25x4

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอตดับญัชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึดอกเบีย้รับจากสญัญาเช่า

1/1/25x5

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึรับเงินคา่เช่า

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 1/2556

บริษัทมิว จ ากดั เป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัรทีมี่อายกุารใช้งาน 12 ปี ซึ่งบริษัทได้ผลติและให้เช่าแก่บริษัทแอน จ ากดั 

เป็นเวลา 10 ปี โดยราคาขายปกตขิองเคร่ืองจกัรเทา่กบั 411,324 บาท และผู้ เช่าได้ประกนัมลูคา่คงเหลอื ณ สิน้สดุ

สญัญาเช่าเทา่กบั 15,000 บาทซึ่งเทา่กบัมลูคา่คงเหลอืทีค่าดไว้ ณ สิน้สดุสญัญาเช่า โดยผู้ เช่าตกลงจะจ่ายคา่เช่า

เป็นเงิน 73,000 บาท ทกุๆ ต้นปี โดยคา่เช่าดงักลา่วได้รวมคา่บ ารุงรักษา คา่เบีย้ประกนัภยั และภาษีทีเ่ก่ียวข้องปีละ 

13,190.00                       

1,199.79                           

1,199.00                         

13,190.00                         

13,190.00                       

13,190.00                         

13,190.00                       

2,289.11                           

2,289.00                         

13,190.00                         
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13,000 บาท ซึ่งมลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรในสมดุบญัชีของบริษัทมิว จ ากดั เทา่กบั 250,000 บาท โดยบริษัทมิว 

ต้องจ่ายต้นทนุทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกบัการเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัสญัญาเช่าเป็นเงิน 14,000 บาท ทัง้นี ้จากการประเมิน

บริษัทมิวคาดวา่บริษัทสามารถเก็บเงินตามสญัญาได้คอ่นข้างแน่นอน และไม่มีต้นทนุอ่ืนใดทีไ่ม่สามารถคาดการณ์

ได้เกิดขึน้อีก โดยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าเทา่กบั 10%

ให้ท า1.อธิบายประเดน็ทางบญัชีในด้านของผู้ ให้เช่าเก่ียวกบัสญัญาเช่าข้างต้น

2.ค านวณตวัเลขตอ่ไปนี ้

a.ลกูหนีส้ญัญาเช่า ณ วนัเร่ิมท าสญัญา

b.ยอดขาย

c.ต้นทนุขาย

3.จดัท าตารางตดับญัชีระยะเวลา 10 ปี

4.บนัทกึบญัชีด้านผู้ ให้เช่าส าหรับรายการทีเ่กิดขึน้ในปีแรก

ตอบ 1.อธิบายประเด็นทางบัญชีในด้านของผู้ให้เช่าเก่ียวกับสัญญาเช่าข้างต้น

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ 

√ 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 0.8333333

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

60,000.00                         6.7590                              405,540.00                     

15,000.00                         0.3855                              5,782.50                         

0.3855                              -                                  

411,322.50                     

411,324.00                     

-                                    

100.00%
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สญัญาเช่าข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

ทัง้นี ้กิจการจะต้องน าคา่เช่าสทุธิจากคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ (executory cost) มาคดิลดเพ่ือหา

มลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีจ่ะน ามาใช้บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ นอกจากนี ้เน่ืองจากกิจการแหง่นีเ้ป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัร 

และเป็นผู้ ให้เช่าด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนกบักิจการขายสนิค้าเป็นเงินผอ่น ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกบัการเช่า

ครัง้นี ้จึงถือเป็น “คา่ใช้จ่ายในการขาย” ซึ่งต้องตดัเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีท่ าสญัญาเช่า

2.ค านวณตัวเลขที่ใช้บันทกึบัญชีสัญญาเช่า

a.ลกูหนีส้ญัญาเช่า ณ วนัเร่ิมท าสญัญา

คา่เช่าตลอดสญัญา (60,000 x 10) บาท

มลูคา่คงเหลอืทีไ่ด้รับการประกนั บาท

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า บาท

b.ยอดขาย

c.ต้นทนุขาย

3.จัดท าตารางตัดบัญชีระยะเวลา 10 ปี

ตารางตดับญัชี

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

60,000.00                   

411,324.00                     

44,054.47                         115,400.83                     

40,049.52                         159,455.30                     

15,945.53                         

เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรับ ตามการค านวณในข้อ 1 หรือเทา่กบั 411,324 บาท

เทา่กบั 250,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 

600,000.00                       

15,000.00                         

615,000.00                       

60,000.00                         351,324.00                     

1 35,132.40                         24,867.60                         326,456.40                     

2 32,645.64                         27,354.36                         299,102.04                     

0

3 29,910.20                         30,089.80                         269,012.24                     

4 26,901.22                         33,098.78                         235,913.47                     

5

6

7

23,591.35                         36,408.65                         199,504.82                     

19,950.48                         
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60,000.00                   

60,000.00                   

15,000.00                   

4.บันทกึบัญชีด้านผู้ให้เช่าส าหรับรายการที่เกิดขึน้ในปีแรก

1/1/x1

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ต้นทนุขาย

ขาย

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี

สนิค้าคงเหลอื

บนัทกึการท าสญัญาเช่าการเงิน

คา่ใช้จ่ายในการขาย

เงินสด

บนัทกึต้นทนุทางตรงเม่ือเร่ิมแรกทีเ่ก่ียวข้องกบัการท าสญัญาเช่า

เงินสด

เงินส ารองจ่ายคา่ใช้จ่ายจากลกูค้า

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึการรับเงินคา่เช่างวดแรก

ปี 25x1

เงินส ารองจ่ายคา่ใช้จ่ายจากลกูค้า

เงินสด / บญัชีทีเ่ก่ียวข้อง

บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ทีใ่ห้ลกูค้าเช่า

31/12/25x1

ดอกเบีย้จากสญัญาเช่ารอตดับญัชี

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึรับรู้ดอกเบีย้รับเป็นรายได้

73,000.00                         

13,000.00                       

60,000.00                       

13,000.00                         

13,000.00                       

615,000.00                       

250,000.00                       

411,324.00                     

203,674.00                     

250,000.00                     

14,000.00                         

35,132.40                         

35,132.40                       

11,540.08                         48,459.92                         66,940.91                       

14,000.00                       

6,694.09                           53,305.91                         13,635.00                       

1,365.00                           13,635.00                         0.00-                                10

8

9
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ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2556

ณ วนัที ่1 มกราคม 25X3  บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าเคร่ืองจกัร มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร 486,000 บาท 

โดยรับคา่เช่า 180,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ทกุวนัที ่30 ธันวาคม เร่ิมตัง้แต ่30 ธันวาคม 25x3 โดยผู้ เช่าจะประกนั

มลูคา่คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X5 จ านวน 36,000 บาท นอกจากนีผู้้ เช่ายงัต้องจ่ายคา่ภาษีอีกจ านวน 

9,000 บาท เคร่ืองจกัรมีมลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั 3,600 อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เทา่กบั 10% 

บริษัทเป็นผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรดงักลา่วมีราคาทนุ 400,000 บาท  

เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า ผู้ เช่าได้คนืเคร่ืองจกัรดงักลา่วให้กบับริษัท โดยมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัรทีรั่บคนืมา 

เทา่กบั 30,000 บาท

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินทีจ่่ายเป็นงวด เป็นเวลาสามปี                              2.4869

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินทีจ่่ายเป็น ณ สิน้ปีที ่3                                          0.7513

ให้ท าบนัทกึบญัชีส าหรับปี 25X3 และ 25X5 และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X3

ตอบ การจัดประเภทสัญญาเช่า 

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ 

3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

เงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่า (จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทางด้านผู้ให้เช่า)  ประกอบด้วย

1 จ านวนคา่เช่า

2 มลูคา่คงเหลอืทีไ่ด้รับการประกนั 

3 ราคาตามสทิธิ

4 มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั 

140 



มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

ผู้ ให้เช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินเน่ืองจากมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต า่เทา่กบัร้อยละ 98 

ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีเ่ช่า

การบนัทกึบญัชี ณ วนัท าสญัญาเช่า 540000 36000 3600

1/1/x3

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

ต้นทนุขาย (400,000 – 2,705) 

ขาย (477,393 – 2,705) 

สนิค้าคงเหลอื

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

บนัทกึการให้เช่าเคร่ืองจกัร

ตารางแสดงการค านวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลอืสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

180,000                      

180,000                      

477,393                          

486,000                          

98.23%

474,688                          

400,000                          

102,207                          

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย หนีส้นิตามสญัญาเช่า ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x10%

31/12/x3

31/12/x4

27,047                            

3,600                                0.7513                              2,705                              

579,600                            

397,295                            

ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 

477,393                          

47,739                              132,261                            345,132                          

34,513                              145,487                            199,646                          

กระแสเงินสด  PV factor มูลค่าปัจจุบัน

180,000                            2.4869                              447,642                          

36,000                              0.7513                              
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180,000                      

39,600                        

ปัดเศษ 10 บาท

การบนัทกึบญัชีรับคา่เช่าและรับรู้ดอกเบีย้รับในปี 25x3 และ 25x5

31/12/x3

เงินสด 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้ 

ดอกเบีย้รับ 

บนัทกึการรับคา่เช่าและรับรู้รายได้ดอกเบีย้

31 ธ.ค. 25x5

เงินสด

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้

ดอกเบีย้รับ

บนัทกึการรับคา่เช่าและรับรู้รายได้ดอกเบีย้

รายการบญัชี ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

ผู้ ให้เช่ารับคนืเคร่ืองจกัรและบนัทกึขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร เน่ืองจากมลูคา่ยตุธิรรมของมลูคา่คงเหลอื

ของเคร่ืองจกัรสว่นทีไ่ม่ได้รับการประกนัจากผู้ เช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าต า่กวา่ มลูคา่คงเหลอืทีป่ระมาณการไว้ ณ 

วนัเร่ิมต้นสญัญาเช่า 

31 ธ.ค. 25x5 

 เงินสด 

 เคร่ืองจกัร

 ขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

180,000                          

39,600                              0                                     

31/12/x5

19,955                            

6,000                                

30,000                              

3,600                                

39,600                            

47,739                              

47,739                            

180,000                            

180,000                          

19,955                              

180,000                            

19,955                              160,045                            39,600                            
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 บนัทกึรับคนืเคร่ืองจกัรตามสญัญาเช่า 

ตัวอย่างโจทย์ครัง้ที่ 2/2559

บริษัทม่วง จ ากดั เป็นผู้ผลติและให้เช่าเคร่ืองจกัร ซึ่งเคร่ืองจกัรเคร่ืองหนึง่มีราคาทนุ 4,000,000 บาท 

ตัง้ราคาขาย 5,500,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรมีอายเุชิงเศรษฐกิจ 18 ปี โดยที่

ไม่มีมลูคา่คงเหลอื

ตอ่มากิจการได้ท าสญัญาเช่ากบัลกูค้าบริษัทส้ม จ ากดั สญัญาเช่านีมี้อายสุญัญาเช่า 12 ปี บอกเลกิไม่ได้โดย 

มีคา่งวด งวดละ 358,858 บาท โดยจ่ายคา่งวด 2 ครัง้ตอ่ปี งวดวนัที ่1 เมษายน และ 1 ตลุาคม ซึ่งสญัญามีผล

ตัง้แตว่นัที ่1 เม.ย 25x1 มลูคา่คงเหลอืของเคร่ืองจกัรเม่ือสิน้สดุสญัญาคอื 1,125,000 บาท โดยทีผู่้ เช่าประกนัมลูคา่

คงเหลอื 1,100,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามนยัตามสญัญาเช่า คอื 10% ตอ่ปี ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้

ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคา่งวดตามสญัญาเช่านี ้ได้รวมคา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรโดยผู้ ให้เช่า จ านวน 6,000 บาท 

นอกจากนี ้บริษัทม่วง จ ากดัต้องจ่ายคา่นายหน้าหาลกูค้าจ านวน 55,000 บาท จ่ายตัง้แตว่นัเร่ิมต้นสญัญา

ตอ่ไปนีเ้ป็นตารางมลูคา่ปัจจบุนัของเงิน 1 บาทแบบ Annuity due (จ่ายงวดแรกทนัท)ี และ Ordinary annuity

(จ่ายงวดแรกเม่ือสิน้งวด)

5% 10% 5% 10% 5% 10%

9.3064 7.4951 8.8633 6.8137 0.5568 0.3186

14.4886 9.8832 13.7986 8.9847 0.3101 0.1015

ให้ท า1.ให้พิจารณาจ าแนกสญัญาวา่เป็นสญัญาประเภทใด ให้ค านวณประกอบ 

2.หากถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ให้แสดงรายการและยอดเงินทีจ่ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบ

ก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x1 โดยค านวณประกอบ และปัดจดุทศนิยมเป็นจ านวนเตม็ 

3.ถ้ามีการเพ่ิมเตมิสญัญา อตัราดอกเบีย้แบบ MLR ตอ่มาอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเทา่กบั 12% ในปีที ่8-12

ผู้ เช่าต้องจ่ายเพ่ิม 4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบตอ่ยอดคงเหลอืทีแ่สดงไว้ในข้อที ่2 หรือไม่ อยา่งไร ไม่ต้อง

ค านวณเป็นตวัเลข ตอบเหตผุล 

ตอบ 1.ให้พิจารณาจ าแนกสัญญาว่าเป็นสัญญาประเภทใด ให้ค านวณประกอบ 

X 1.สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ เช่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่า

X 2.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาทีค่าดวา่จะต า่กวา่มลูคา่ยตุธิรรมมาก 

ณ วนัทีส่ทิธิเลอืกมีผลบงัคบัใช้ 

12

24

เงินงวดจ่ายทนัที เงินงวดจ่ายสิน้งวด เงินก้อนงวด / อัตราดอกเบีย้
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X 3.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่าระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ของสนิทรัพย์แม้วา่จะไม่มีการโอนกรรมสทิธ์ิเกิดขึน้

√ 4.ณ วนัเร่ิมต้นของสญัญาเช่ามลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ทีต้่องจ่ายมีจ านวนเทา่กบัหรือเกือบเทา่กบั

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่า

มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนขัน้ต้นตามสัญญาเช่าค านวณได้ดังนี ้

ประเภทของกระแสเงินสด

คา่เช่า 

ประกนัมลูคา่คงเหลอื

ราคาตามสทิธิ

รวมมลูคา่ปัจจบุนั

มลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองจกัร

ร้อยละของมลูคา่ยตุธิรรม

X 5. สนิทรัพย์ทีใ่ห้เช่าเป็นสนิทรัพย์เฉพาะ

สญัญาเช่าข้างต้นถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

ทัง้นี ้กิจการจะต้องน าคา่เช่าสทุธิจากคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้สนิทรัพย์ (executory cost) จ านวน 

6,000 บาทมาคดิลดเพ่ือหามลูคา่ปัจจบุนัของสญัญาเช่าทีจ่ะน ามาใช้บนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ นอกจากนี ้เน่ืองจาก

กิจการแหง่นีเ้ป็นผู้ผลติเคร่ืองจกัร และเป็นผู้ ให้เช่าด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนกบักิจการขายสนิค้าเป็นเงินผอ่น ดงันัน้คา่ใช้จ่าย 

ทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกบัการเช่าครัง้นี ้จึงถือเป็น “คา่ใช้จ่ายในการขาย” ซึ่งต้องตดัเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีท่ าสญัญาเช่า

2.หากถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ให้แสดงรายการและยอดเงินที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 โดยค านวณประกอบ และปัดจุดทศนิยมเป็น 

จ านวนเต็ม

ค านวณหาดอกเบีย้รับทีต้่องรับรู้ในปี 25x1 ด้วยการท าตารางตดับญัชี

คา่เช่ารายปี

/ มลูคา่คงเหลอื (1) 

มลูคา่เร่ิมต้น 

352,858                      

352,858                      

352,858                      

352,858                      

1/10/25x1 255,421                            97,437                              5,010,986                       

1/4/25x2

1/10/25x2

250,549                            102,309                            4,908,677                       

245,434                            107,424                            4,801,253                       

หนีส้นิตามสญัญาเช่า

5,108,423                       

ปีที่
ดอกเบีย้จ่าย ยอดคงเหลอืของ

(2) = (4) x5% ทีล่ดลง (3) = (1) - (2) หนีส้นิคงค้าง (4) 

5,461,281                       

1/4/25x1 352,858                            

กระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบัน

352,858                            5,112,418                       

1,100,000                         0.3101                              

0.3101                              

 PV factor 

14.4886                            

341,110                          

-                                  

5,453,528                       

5,500,000                       

99.16%
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352,858                      

352,858                      

ขัน้ตอนถดัมาค านวณรายการทีจ่ะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ค านวณดอกเบีย้ค้างรับ

ยอดลกูหนีส้ทุธิ 1/10/x1

อตัราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาค้าง

ดอกเบีย้ค้างรับ Q4/x1

ค านวณยอดขายและต้นทุนขาย

ยอดขาย/ต้นทุนขาย

มลูคา่ขัน้ต้น

หกั PV มลูคา่คงเหลอืทีไ่ม่ได้รับการประกนั

มลูคา่สทุธิ

ค านวณดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รับ 1/4 - 30/9

ดอกเบีย้รับ 1/10 - 31/12

ดอกเบีย้รับ ปี 25x1

จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จบางสว่น

บริษัทม่วง จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)

ณ วันที่ 31/12/25x1

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดภายใน 1 ปี

ดอกเบีย้ค้างรับ

4,688,458                       

234,423                            118,435                            4,570,023                       

1/4/25x3

1/10/25x3

240,063                            112,795                            

125,275

 ขาย 

255,421

125,275

380,696

209,733

125,275

5,010,986

 ต้นทุนขาย 

5,453,528 4,000,000

7,753 7,753

5,453,528 3,992,248

หน่วย:บาท

10%

1/4 ปี
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าสทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดภายใน 1 ปี

บริษัทม่วง จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปี สิน้สุด 31/12/25x1

รายได้จากการขาย

หกั ตนัทนุขาย

ก าไรขัน้ต้นจากการขาย

ดอกเบีย้รับ

รายได้คา่บริการ (9 เดอืน)

3.ถ้ามีการเพิ่มเติมสัญญา อัตราดอกเบีย้แบบ MLR ต่อมาอัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดเท่ากับ 12%

ในปีที่ 8-12 ผู้เช่าต้องจ่ายเพิ่ม 4,000 – 5,000 บาท จะมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือที่แสดงไว้ในข้อที่ 2 หรือไม่

อย่างไร ไม่ต้องค านวณเป็นตัวเลข ตอบเหตุผล 

หากบริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ยอ่มสง่ผลตอ่ตวัเลขลกูหนี ้ดอกเบีย้ค้างรับ ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และดอกเบีย้รับในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยดอกเบีย้รับทีน่ าเสนอในงบก าไรขาดทนุจะเพ่ิมขึน้ 

และกิจการจะต้องท าตารางตดับญัชีอีกครัง้หนึง่ เพ่ือจะได้แบง่เงินรับคา่เช่าเป็นเงินต้นและดอกเบีย้ได้อยา่งถกูต้อง

5,453,528

3,992,248

1,461,281

380,696

9,000

4,801,253
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