มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง
สัญญาเชา
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐระหวา งประเทศ
ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. ๒๕๔๙ (IPSAS ๑๓ : Leases (๒๐๐๖) ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ และมีการปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (Improvements
to IPSASs – ๒๐๑๐)

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑/๒๘

สารบัญ
ยอหนาที่
คํานํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คํานิยาม

๑
๒-๕
๖-๙

การปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาระหวาง
วันเริ่มตนของสัญญาเชาและวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล
สัญญาเชาซื้อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่ม

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
สัญญาเชาและสัญญาประเภทอื่น
สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
การเปดเผยขอมูล

๗
๘
๙

๑๐-๒๑
๒๒-๒๔
๒๕-๔๑
๒๕-๓๙
๒๕-๓๐
๓๑-๓๖
๓๗-๓๘

สัญญาเชาดําเนินงาน

๓๙-๔๑

การเปดเผยขอมูล

๔๑

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
การเปดเผยขอมูล

๔๒-๖๖
๔๒-๕๘
๔๗
๔๘-๕๖
๕๗-๕๘

สัญญาเชาดําเนินงาน

๕๙-๖๖

การเปดเผยขอมูล

๖๖

การขายและเชากลับคืน
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ

๖๗-๗๕
๗๖

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒/๒๘

คํานํา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสํา หรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๓/๒๘

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดว ยยอหนาที่ ๑-๗๖ ทุกยอหนา มีความสําคัญเทากัน และมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชีภาครัฐ ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือก
และการใชนโยบายการบัญชี ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา
วัตถุประสงค
๑. มาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อกําหนดนโยบายการบัญชีแ ละการเปดเผยขอมูล ที่เหมาะสม
ทัง้ ทางดานผูเชาและผูใหเชา เพื่อนําไปปฏิบัติกับสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน

ขอบเขต
๒. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ยกเวนรายการตอไปนี้
๒.๑ สัญญาเชาเพื่อการสํารวจหรือการใชทรัพยากรแร น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นที่คลายกัน
ซึ่งไมสามารถสรางขึ้นใหมได
๒.๒ ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร บทประพันธ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชกับการวัดมูลคาของรายการตอไปนี้
๒.๓ อสังหาริมทรัพยที่ผูเชาถือครองอยูและบันทึกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช))
๒.๔ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชา ดําเนินงาน (มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ
ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช))
๒.๕ สินทรัพยชีว ภาพที่ผูเชาถือครองภายใตสัญญาเชาการเงิน (มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ ๒๗
เรื่อ ง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
๒.๖ สินทรัพยชีว ภาพที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดํา เนินงาน (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗
เรื่อ ง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
๓. มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ใหถือปฏิบัติกับ ขอตกลงที่มีการโอนสิทธิการใชสินทรัพย แมวา ผูใหเชา ยังคง
ใหบริการสวนใหญในการดําเนินงานหรือซอมบํารุงสินทรัพยเหลานั้น ในทางกลับกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไมต องนํา มาถือปฏิ บัติ กับขอตกลงในการใหบริ การที่ไมไดโอนสิทธิการใช สินทรัพยจากคูสั ญญาฝ ายหนึ่ง
ไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หนว ยงานภาครัฐอาจมีขอตกลงที่ซับซอนในการทํา สัญ ญาการสง มอบบริการ
ซึ่งอาจมีหรือไมมีการเชาสินทรัพย การถือปฏิบัติสําหรับขอตกลงเหลานี้อธิบายไวในยอหนา ๒๕ ถึง ๒๗

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๔/๒๘

๔. มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐฉบับ นี้ ไมใชถือปฏิบัติกับ รายการ (ก) สัญญาเชา เพื่อการสํา รวจหรือการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ปาไม แร และทรัพยากรอื่นที่คลา ยกัน ซึ่งไมสามารถสรา ง
ขึ้นใหมได และ (ข) ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร
บทประพันธ สิทธิบัต ร และลิข สิท ธิ์ เนื่อ งจากขอ ตกลงสํา หรับ รายการเหลา นี้จ ะมีป ระเด็น ทางบัญ ชี
ที่ซับ ซอ นมากกวา จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไวตางหาก
๕. มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไม ใ ช ถื อปฏิ บั ติกั บ อสั งหาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ การลงทุ น การวัด มู ล ค า
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ทั้งทางดานผูเชา และผูใหเชา ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ
ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช)

คํานิยาม
๖. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเชา
หมายถึง
สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใช
สินทรัพยสําหรับชวงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
คาตอบแทน ซึ่งไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด
สัญญาเชาการเงิน
หมายถึง
สั ญ ญาเช า ที่ ทํ า ให เ กิ ด การโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของ
พึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม
สัญญาเชาดําเนินงาน

หมายถึง

สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน

สัญญาเชาที่บอกเลิกไมได

หมายถึง

สั ญ ญาเช า ที่ จ ะบอกเลิ กไม ได เว นแต จ ะเป นไปตาม
เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
๑) เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น
นอยมาก
๒) เมื่อไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
๓) เมื่อ ผูเชา ทํา สัญ ญาเชา ใหมกับ ผูใ หเชา รายเดิ ม
เพื่อ เชา สินทรัพยเดิมหรือสิน ทรัพยที่เทีย บเทา
ของเดิม
๔) เมื่อผูเชาตองจา ยเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่ม ตน
สั ญ ญาเช า เป น ที่ เ ชื่ อ ถือ ได อ ย า งสมเหตุ ผ ลว า
สัญญาเชาจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๕/๒๘

วันเริ่มตนของสัญญาเชา

หมายถึง

วั น ที่ ทํา สั ญ ญาเช า หรื อ วั น ที่ คู สั ญ ญาได ต กลงตาม
เงื่อนไขหลักของสัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน
ซึ่ง ณ วันนี้
๑) สั ญ ญาเช า จะถู ก จั ด ประเภทเป น สั ญ ญาเช า
ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน
๒) ในกรณีของสัญ ญาเชา การเงิน หนว ยงานตอ ง
กําหนดจํานวนเงินที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล

วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

หมายถึง

อายุสัญญาเชา

หมายถึง

วันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชา ในสินทรัพย
ที่เชา ซึ่งคือวันรับ รูร ายการเริ่มแรกตามสัญ ญาเชา
(เชน การรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจา ย
อันเปนผลมาจากสัญญาเชา)
ระยะเวลาเชา สินทรัพยที่ผูเชา ทํา สัญ ญาที่บ อกเลิก
ไมได ทั้งนี้ ใหรวมถึงระยะเวลาที่ผูเชามีสิทธิที่จะเลือก
ตออายุสัญ ญาเชา สินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมี
การจา ยเงินเพิ่มอีกหรือไม หาก ณ วัน เริ่ม ตน ของ
สั ญ ญาเช า สามารถเชื่ อ ได อ ย า งสมเหตุ ส มผลว า
ผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย

หมายถึง

จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวมกับ
รายการดังตอไปนี้
๑) ทางดานผูเชา – จํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของกับผู เชาประกันมูลคา คงเหลือใหกับ
ผูใหเชา หรือ
๒) ทางดานผูใหเชา – มูลคา คงเหลือที่ไดรับ ประกัน
จากผูเชา หรือ บุค คลที่เกี่ยวขอ งกับ ผูเชา หรือ
บุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของกับผูใหเชา และมีฐานะ
การเงินที่สามารถใหการประกันแกผูใหเชาได
จํา นวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจายนี้ไมร วมถึงคา เชาที่อาจ
เกิดขึ้น ตนทุนการใหบริการ และภาษีที่ผูใหเชาจา ย
และเรียกคืนไดจากผูเชา
อยา งไรก็ตาม ณ วันเริ่มตน ของสัญ ญาเชา ถา ผูเชา
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กซื้ อ สิ น ทรั พ ย ด ว ยราคาที่ ค าดว า
จะต่ํากวามูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่
สามารถใช สิ ท ธิ เ ลื อ กดั ง กล า วและเชื่ อ ได อ ย า ง

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๖/๒๘

สมเหตุส มผลวา ผูเชา จะใชสิทธิเลือ กนั้น ในกรณีนี้
จํานวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจายประกอบดวยจํานวนเงิน
ขั้นต่ํา ที่ตองจา ยตลอดอายุของสัญญาเชาจนถึงวันที่
คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อและจํา นวนเงินที่ตอ งจา ย
เมื่อใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยที่เชาดวย
มูลคายุติธรรม

หมายถึง

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง

จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือจายชําระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรอง
ราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
๑) ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใหป ระโยชนเชิง
เศรษฐกิจหรือ ศักยภาพในการใหบริการกับผูใ ช
รายเดียวหรือหลายราย
๒) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่
คล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ผู ใ ช ร ายเดี ย วหรื อ หลายราย
คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย

อายุการใหประโยชน

หมายถึง

มูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน

หมายถึง

ระยะเวลาที่เหลืออยูโดยประมาณนับ จากวันที่สัญญา
เชาเริ่มมีผล ซึ่งหนวยงานคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการจากสินทรัพย
โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา
๑) ทางดานผูเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือ
บุค คลที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ผูเชา รับ ประกั นที่ จ ะจา ย
ใหแ กผูใ หเชา (จํา นวนที่รับ ประกัน คือ จํา นวน
เงินสูงสุดที่จะตองจายไมวาในกรณีใดก็ตาม) และ
๒) ทางดานผูใหเชา -สวนของมูล คาคงเหลือที่ผูเชา
หรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา
บุค คลที่ส ามที่รับ ประกั นนี้ตองไมเ กี่ยวของกั บ
ผูใหเชา และบุคคลดังกลาวตองมีค วามสามารถ
ทางการเงิ น ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบต อ ภาระผู ก พั น
ที่รับประกันไว

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๗/๒๘

มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน หมายถึง

สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซี่งผูใหเชา
อาจไมไ ดรับ คืน หรือ สว นของมูล คา คงเหลือ ของ
สินทรัพยที่ใ หเชา ซึ่ง ไดรับ การประกันจากบุค คลที่
เกี่ยวขอ งกับ ผูใหเชา เทา นั้น
ตนทุน สวนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและ
การทํา สัญ ญาเชา ตนทุน ดังกลา วนี้ไมร วมถึงตนทุน
ในสวนของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายใหกับผูใหเชา
ตามสัญญาเชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการ
ประกันใหกับผูใหเชา

ตนทุนทางตรงเริ่มแรก

หมายถึง

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา

หมายถึง

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา

หมายถึง

รายไดทางการเงินรอการรับรู

หมายถึง

อัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชา

หมายถึง

อัตราคิดลด ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาที่ทําใหผลรวมของ
มูลคาปจจุบันของ
ก) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย และ
ข) มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน
มีจํานวนเทากับผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่ใหเชา และตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของ หมายถึง
ผูเชา

อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ผู เ ชา จะตอ งจา ยตามสั ญ ญาเชา
ที่คลายคลึงกัน หรือถาไมสามารถกํา หนดอัตรานั้นได
ใหใชอัตราดอกเบี้ยที่ผูเชาจะตองจา ย ณ วันเริ่มตน
ของสัญญาเชา ในการกูยืมเงินที่มีระยะเวลาและการ
ค้ําประกันคลา ยคลึงกับ ที่ระบุไวในสัญญาเชาเพื่อซื้อ
สินทรัพยนั้น

คาเชาที่อาจเกิดขึ้น

สวนของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา ซึ่งไมได
กําหนดไวอยางคงที่ตามระยะเวลาที่ผานไป แตกําหนด
ใหขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน อัตรารอยละของยอดขาย
ปริมาณการใช ดั ช นีราคาในอนาคต หรื ออัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต

หมายถึง

เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต น ตามสั ญ ญาเช า คิ ด ลดด ว ยอั ต รา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา
ผลต า งระหว า งเงิ นลงทุ นขั้ น ต นตามสัญ ญาเช า กั บ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๘/๒๘

การปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาระหวางวันเริ่มตนของสัญญาเชาและวันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล
๗. ในชวงระยะเวลานับจากวันเริ่มตนทําสัญญาเชาถึงวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับใช สัญญาเชาหรือขอผูกพันนั้น
อาจมีขอกําหนดใหมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาได เชน ในกรณีของการเปลี่ยนแปลง
ตนทุนการกอสรางหรือตนทุนการไดมาของสินทรัพยที่เชา การปรับ ราคาตามระดับดัช นีราคาที่เปลี่ยนไป
หรือตนทุนทางการเงินของผูใหเชาที่เปลี่ยนไป ในกรณีเชนนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหจํานวนเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือวาเกิดขึ้น ณ วันเริ่มตนทําสัญญาเชา

สัญญาเชาซื้อ
๘. สัญ ญาเช า ตามคํา นิยามรวมถึง สัญ ญาเช า สินทรัพย ที่ผู  เช า มีสิทธิที่จ ะไดรับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทีเ่ ชา
เมื่อผูเชาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเชาดังกลาวในบางครั้งเรียกวา สัญญาเชาซื้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่ม
๙. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของหนวยงานที่กูยืมเงินโดยไดรับการค้ําประกันจากรัฐบาลจะตอง
สะทอนถึงการไดรับการค้ํา ประกันจากรัฐบาลและคา ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติจะทําใหใชอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูยืมสวนเพิ่มที่ต่ําลง

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา
๑๐. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหหนวยงานจัดประเภทสัญญาเชาโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาวาตกอยูกับผูเชาหรือผูใหเชา ความเสี่ยงดังกลา ว
รวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากกําลังการผลิตที่ไมไดใช หรือจากวิทยาการที่ลาสมัย และจากความ
ผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกลา วอาจ
รวมถึงการคาดการณวาจะมีศักยภาพในการใหบริการหรือมีกําไรจากการดําเนินงานตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย และการคาดการณวาจะมีผลกําไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลคาคงเหลือที่จะไดรับ
๑๑. หนวยงานตองจัดประเภทสัญญาเชา เปนสัญญาเชา การเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผเู ปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา และตองจัดประเภทสัญญาเชา
เปนสัญญาเชาดําเนินงานหากสัญญานั้นไมไดโอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผเู ปน
เจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผเู ชา
๑๒. เนื่องจากรายการบัญชีระหวางผูเชาและผูใหเชาเปนไปตามขอตกลงรวมในสัญญาเชา จึงเปนการเหมาะสมที่
จะยึดถือคํานิยามอยางเดียวกันมาใชอยางสม่ําเสมอ แตในบางครั้งการนําคํานิยามตางๆ มาใชกับสถานการณ
ของคูสัญญาทั้งสองฝายที่แตกตางกัน อาจทําใหผูเชาและผูใหเชาจัดประเภทสัญญาเชาแตกตางกัน แมวาจะ
เปนสัญญาเดียวกัน ตัวอยางเชน กรณีที่ผูใหเชาไดรับประโยชนจากมูลคาคงเหลือที่ไดรับการค้ํา ประกันจาก
บุคคลที่ไมเกี่ยวของกับผูเชา

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๙/๒๘

๑๓. ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงาน หนวยงานตองพิจารณาถึง
เนื้อหาของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา ตามปกติ หนวยงานตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชา
การเงิน หากสัญญานั้นทําใหเกิดสถานการณตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสถานการณ
๑๓.๑ สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแกผูเชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา
๑๓.๒ ผูเชามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่ต่ํากวามูลคายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดยราคาตาม
สิทธิเลือกนั้นมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดความแนใจอยา ง
สมเหตุสมผล ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยนั้น
๑๓.๓ ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย แมวาจะ
ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น
๑๓.๔ ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับหรือ เกือบ
เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
๑๓.๕ สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผเู ชาเพียงผูเดียวที่สามารถใชสินทรัพยนั้น โดยไมจําเปน
ตองนําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ
๑๓.๖ ไมสามารถนําสินทรัพยอื่นมาใชแทนสินทรัพยที่เชาไดโดยงาย
๑๔. ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกันที่ทํา ใหส ามารถจัดสัญญาเชาเปน
สัญญาเชาการเงินได มีดังตอไปนี้
๑๔.๑ หากผูเชาสามารถยกเลิกสัญญาเชาได และผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผูใหเชาเนื่องจาก
การยกเลิกนั้น
๑๔.๒ ผูเชา เปน ผู ที่ไ ดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูล คา ยุติธ รรมของมูล คา คงเหลือ
(ตัวอยางเชน มูล คายุติธรรมของมูล คา คงเหลือที่อยูในรูป ของคา เชาที่ผูใหเชา ลดให ซึ่งรวมแลว
มีจํานวนเทากับ สวนใหญของจํานวนที่ไดรับจากการขายมูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา)
๑๔.๓ ผูเชาสามารถตอสัญญาเชาครั้งที่สองดว ยการจา ยคา เชาที่มีจํานวนต่ํา กวา คาเชา ในตลาดอยา งเปน
นัยสําคัญ
๑๕. ตัวอยางและขอบงชี้ในยอหนา ๑๓ และ ๑๔ ไมถือเปนขอยุติในการจัดประเภทสัญญาเชาใหเปนสัญญาเชา
การเงิน ถาเปนที่แนชัดวายังมีลักษณะอื่นที่แสดงใหเห็นวามิไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึง ไดรับจากสินทรัพยที่เชา สัญญาเชานั้นตองจัดประเภทเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน ตัวอยางเชน ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาโดยมีการจายคาตอบแทน
ซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ มีการจายคาเชาที่ไมกําหนดแนนอน
(คา เชาที่อาจเกิดขึ้น) อันเปนผลใหผูเชามิไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ที่ผเู ปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชา
๑๖. การจัดประเภทสัญญาเชาตองทํา ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผูเชาและผูใหเชา ตกลง
ที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเชา (ที่ไมใชการตออายุสัญญาเชา) ในลักษณะที่จะทําใหการจัดประเภทสัญญาเชา
แตกตางไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไวในยอหนา ๑๐ ถึง ๑๕ หากเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบ
ตั้งแตวันเริ่มตนของสัญญาเชา ขอตกลงที่มีการแกไขถือเปนขอตกลงใหมตลอดอายุสัญญาเชา อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการใหประโยชน
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เชิงเศรษฐกิจหรือมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่เชา) หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ (ตัวอยางเชน ผูเชาผิดสัญญา)
ไมทําใหตองมีการจัดประเภทสัญญาเชาใหมตามวัตถุประสงคทางการบัญชี
๑๗. สัญญาเชาที่มีองคประกอบทั้งสวนที่เปนที่ดินและอาคารจะพิจารณาแยกจากกันในการจัดประเภทเปนสัญญาเชา
การเงินและสัญญาเชาดําเนินงาน ตามยอหนา ๑๐ ถึง ๑๖ ในการจัดประเภทสวนของที่ดินวาเปนสัญญาเชา
ดําเนินงานหรือสัญญาเชา การเงิน ปจจัยสําคัญในการพิจารณาคือโดยปกติที่ดินมีอายุการใหป ระโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่ไมจํากัด
๑๘. ในกรณีที่จํา เปน ต องจัดประเภทและพิจ ารณาการเช า ที่ดินและอาคาร จํา นวนเงินขั้นต่ําที่ตองจา ยตาม
สัญญาเชา ที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินกอนที่จา ยให ณ วันเริ่มตน) จะปนสวนใหกับที่ดินและอาคารตาม
สัดสวนของมูลคายุติธรรมในสวนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มตนสัญญาเชา ถาจํานวนเงิน
ขั้นต่ํา ที่ตองจา ยไมสามารถนํามาปนสวนตามวิธีสัดสวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ สัญญาเชาทั้งหมดนั้น
ตองถือเปนสัญญาเชา การเงิน เวนแตจ ะเปนที่แนชัดวาสว นของที่ดินและอาคารเปนสัญ ญาเชาดําเนินงาน
ในกรณีเชนนี้ สัญญาเชาทั้งหมดใหถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
๑๙. เพื่อวัตถุประสงคในการจัดประเภทสัญญาเชา หากจํานวนเงินที่เปนสวนของที่ดินที่ตองรับรูตามยอหนา ๒๕
มีจํา นวนไม เป นสาระสํา คัญ ที่ดินและอาคารตามสัญ ญาเช า อาจถือเป นสินทรัพ ย ห น ว ยเดีย วกัน และ
จัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามยอหนา ๑๐ ถึง ๑๖ ในกรณีเชนนี้ อายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเปนอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยทั้งหมดที่เชา
๒๐. หนวยงานไมตองวัดมูลคาที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถาสวนไดเสียของผูเชาในที่ดินและอาคารไดมีการจัด
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและบันทึกดวยวิธีมูลคา ยุติธ รรมตามขอกํา หนดของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตาม
ผูเชตองแสดงรายละเอียดการคํานวณมูลคาเมื่อการจัดประเภทสัญญาเชาที่เปนสวนขององคป ระกอบหนึ่ง
หรือทั้งสององคประกอบมีความไมแนนอน
๒๑. ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ ที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการ
ประกาศใช ) มีค วามเปนไปไดที่ผู เชา จะจัดประเภทสวนไดเสียในอสัง หาริมทรัพ ยที่เกิดจากสัญ ญาเชา
ดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในกรณีเชนนี้ สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยนั้นจะบันทึกเสมือน
หนึ่งเปนสัญญาเชาการเงิน และใหใชวิธีมูล คายุติธรรมในการรับรูรายการสินทรัพยต ามขอกํา หนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผูเชายังคงตองบันทึกสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาการเงินตอไปแมเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังจะทําใหสว นไดเสียของผูเชา ในอสังหาริมทรัพยเปลี่ย นไปจนเปนเหตุใ หไมส ามารถจัด
ประเภทอสังหาริมทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้
๒๑.๑ ผูเชาครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองใหเจาของดวยจํานวนเงิน
เทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช หรือ
๒๑.๒ ผูเชาทําสัญญาเชาชวง ซึ่งไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปน
เจาของพึงไดรับจากอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวของกัน สัญญาเชาชวงดังกลาว
ผูเชา จะบันทึกเปนสัญ ญาเช า การเงินที่มีต อ บุค คลที่ส าม แม สัญ ญานั้น บุค คลที่ส ามอาจบัน ทึก
เปนสัญญาเชาดําเนินงานก็ตาม
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สัญญาเชาและสัญญาประเภทอื่น
๒๒. สัญ ญาอาจประกอบดว ยขอตกลงในการเชา สินทรัพยเพียงอยา งเดียว อยา งไรก็ต าม การเชา อาจเปน
สวนประกอบสวนหนึ่งในสัญญาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายสวนซึ่งทํา กับหนวยงานภาคเอกชน เชน สัญญาที่
ครอบคลุมทั้งการทําการกอสราง การเปนเจาของ การดําเนินงาน หรือการโอนสินทรัพย หนวยงานภาครัฐ
โดยปกติมักจะทําสัญญาดังกลาวกับสินทรัพยที่มีอายุใชงานนาน และสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน ตัวอยางเชน
หนวยงานภาครัฐอาจทํา การกอสรา งทางพิเศษเก็บ คาผานทาง และใหห นว ยงานภาคเอกชนเชา โดยมี
ขอตกลงรวมกันใหแกหนวยงานภาคเอกชนในเรื่องดังนี้
๒๒.๑ เชาทางพิเศษเก็บ คา ผา นทางสํา หรับ ชว งระยะเวลาหนึ่ง (โดยอาจมีขอตกลงที่จ ะมีสิทธิเลือกซื้อ
สินทรัพยแกผูเชาหรือไมก็ได)
๒๒.๒ บริหารและดําเนินงานทางพิเศษเก็บคาผานทาง
๒๒.๓ ซอมแซมและบํารุงรักษาทางพิเศษเก็บคา ผา นทาง รวมถึงการปรับปรุงพื้นผิวถนนและการควบคุม
จราจรอยางสม่ําเสมอ
แตในขอตกลงอื่นหนวยงานภาครัฐอาจเชาสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานจากหนวยงานภาคเอกชน
๒๓. ในกรณีที่สัญญามีขอตกลงในการเชาที่สามารถพิจารณาจัดเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญ ญาเชาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติสําหรับสวนที่เปนขอตกลงในการเชา
ภายใตสัญญานั้น
๒๔. หนวยงานภาครัฐอาจมีการทําสัญญาเพื่อจัดหาสินคาหรือบริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวของกับการใช
สินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะ บางสัญ ญาอาจไมชัดเจนวา มีสวนที่เปนสัญญาเชา ตามคํานิยามของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้หรือไม ซึ่งในกรณีนี้ตองใชดุลยพินิจอยางรอบคอบเยี่ยงผูช ํานาญการในวิชาชีพ ถาเปนสัญญาเชา
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ แตถาไมใชสัญญาเชาใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ
ฉบับอื่นที่เกี่ยวของ

สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา
สัญญาเชาการเงิน
การรับรูเริ่มแรก
๒๕. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา อัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ
หากในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาได ใหใชอัตราดอกเบีย้ เงินกูยืมสวนเพิ่มของ
ผูเชาเปนอัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่รับรู
๒๖. รายการและเหตุการณทางบัญชีตองบัน ทึกและนํา เสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเปนจริง
ทางการเงินไมใชตามรูปแบบของกฎหมาย แมวารูปแบบของกฎหมายของขอตกลงในสัญญาเชาจะกําหนดให
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ผูเชาไมมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาตามกฎหมาย แตในความเปนจริงแลวเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ และสาระ
ความเปนจริงทางการเงินของสัญญาเชาการเงินคือ ผูเชาไดรับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการ
ใหบ ริก ารในการใชสิน ทรั พยที่เชา ตลอดอายุ การใหป ระโยชนเ ชิง เศรษฐกิ จ สว นใหญข องสิน ทรัพยนั้ น
โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ตองจายสําหรับสิทธิดังกลา วดว ยจํา นวนที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยรวมกับคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของ
๒๗. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชาไมไดสะทอนถึงรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาดังกลาวทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของกิจ การจะต่ํากวาที่ค วรเปน ซึ่งทําใหอัตราสว นทางการเงินบิดเบือนไป
ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล จึงเปนการเหมาะสมที่ผูเชาจะรับรูรายการเกี่ยวกับสัญญาเชา การเงินใน
งบแสดงฐานะทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินที่จะตองจายในอนาคตดวยจํานวนเดียวกัน และตนทุน
ทางตรงเริ่มแรกของผูเชาใหรับรูเปนตนทุนของสินทรัพยที่เชา
๒๘. ในงบการเงินไมควรแสดงสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินหักดวยหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
๒๙. หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผูเชา ตองแยกแสดงหนี้สินเปนหนี้สินหมุนเวียนและไมห มุน เวียน
ผูเชาตองแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาเปนหนี้สินหมุนเวียนและไมหมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน
๓๐. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเชา เชน การตอรองและการทํา
สัญญาเชา ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ กิจ กรรมที่เกิดขึ้นกับ ผูเชา เพื่อใหไ ดสัญ ญาเชา การเงินตอ งรวม
เปนสวนหนึ่งของจํานวนที่รับรูเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชานั้น

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
๓๑. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจา ยตองนํา มาแยกเปนคา ใชจายทางการเงินและสว นที่จะนําไปลดหนี้สินที่ยังไมได
ชําระคาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวด
เปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด คาเชา ที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจา ย
ในงวดที่เกิดรายการ
๓๒. ในทางปฏิบัติ หนว ยงานอาจใช การประมาณการในลัก ษณะใดลักษณะหนึ่ง ในการป น ส ว นค า ใช จ  า ย
ทางการเงินใหกับงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อความสะดวกในการคํานวณ
๓๓. สัญญาเชา การเงินทําใหเกิดคา เสื่อมราคาสํา หรับ สินทรัพยเสื่อมสภาพและคา ใชจ ายทางการเงินสําหรับ
งวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่เชาตองสอดคลองกับวิธีการ
คิดคา เสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพซึ่งหนวยงานเปนเจา ของ และคา เสื่อมราคาที่รับรูตองคํานวณ
ตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช)
หากไมมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปนเจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาสิ้นสุดลง ผูเชาตอง
ตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหหมดภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะสั้นกวา
๓๔. ผูเชาตองปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยที่เชาใหกับงวดบัญชีแตละงวดตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะใช
สินทรัพยนั้น การปนสวนตองเปนไปตามเกณฑที่เปนระบบและสอดคลองกับนโยบายการคิดคาเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๓/๒๘

สําหรับสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ผูเชาเปนเจาของ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่สินทรัพยนั้นจะเปน
ของผูเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ระยะเวลาที่คาดวา สินทรัพยจ ะใชงานไดจะเทากับอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพย หากสินทรัพ ย นั้นจะไม ต กเป นของผู  เช า เมื่อสิ้น สุดสัญ ญาเช า ผู  เช า ตองคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยใหหมดภายในระยะเวลาของสัญ ญาเชาหรือภายในอายุการใหป ระโยชนของสินทรัพย แลว แต
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา
๓๕. ในแตละงวดบัญชี ผลรวมของคาเสื่อมราคาสินทรัพยกับคาใชจา ยทางการเงินมักจะไมเทา กับจํา นวนเงิน
ที่ไดจายตามสัญญาเชาการเงิน ดังนั้น จึงไมเปนการสมควรที่ผูเชาจะรับรูจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
เปนคาใชจาย ดังนั้น สินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของกันมักมีจํานวนไมเทากันภายหลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล
๓๖. ในการกําหนดวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม กิจการตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)

การเปดเผยขอมูล
๓๗. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้
๓๗.๑ มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานสําหรับสินทรัพยแตละประเภท
๓๗.๒ การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานระหว า งจํา นวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจา ยทั้งสิ้น
กับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้น
๓๗.๓ นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานตองเปดเผยจํา นวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจา ย
ทั้งสิ้นและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
๓๗.๓.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
๓๗.๓.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
๓๗.๓.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป
๓๗.๔ คาเชาทีอ่ าจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายในงบรายไดและคาใชจายสําหรับงวด
๓๗.๕ จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่คาดวาจะไดรับ ในอนาคตจากการใหเชาชว งที่บอกเลิกไมได ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน
๓๗.๖ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงตามสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญของผูเชา ซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
๓๗.๖.๑ เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
๓๗.๖.๒ เงื่อนไขของการตออายุสัญญาเชาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดใหปรับ ราคา
หรือปรับอัตรา
๓๗.๖.๓ ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินนํา สงกําไร การกอหนี้เพิ่มเติม
และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม เปนตน
๓๘. นอกจากนี้ ผู  เช า ที่มีสินทรัพย ภ ายใต สัญ ญาเช า การเงิน ต องเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น เชน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๔/๒๘

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคา ของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

สัญญาเชาดําเนินงาน
๓๙. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชา ดําเนินงานเปนคาใชจา ยตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงประโยชนที่ผเู ชาไดรับในชวงเวลา
๔๐. จํา นวนเงินที่จ  า ยตามสัญ ญาเช า ดํา เนินงาน (ซึ่งไม รวมต นทุนในการให บ ริการ เช น ค า ประกันภัย และ
คาบํารุงรักษา) ตองรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง นอกจากวาจะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงประโยชนที่ผเู ชาไดรับในชวงเวลา แมวาการจายเงินจะไมเปนไปตามเกณฑนั้น

การเปดเผยขอมูล
๔๑. ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้
๔๑.๑ จํา นวนเงิน ขั้นต่ํา ที่ตองจา ยในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญ ญาเชา ดําเนินงานที่บ อกเลิกไมไดสํา หรับ
ระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
๔๑.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
๔๑.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
๔๑.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป
๔๑.๒ จํา นวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้นที่ค าดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชา ชวงที่บอกเลิก ไมไ ด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน
๔๑.๓ จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงที่รับรูสําหรับงวด
ซึ่ง แยกแสดงจํา นวนเงิน ขั้น ต่ํา ที่ต  อ งจ า ยค า เช า ที่อ าจเกิด ขึ้น และจํา นวนเงิน ที่จ ะได รับ จาก
สัญ ญาใหเชาชวง
๔๑.๔ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงสําคัญที่ผูเชาตองปฏิบัติตามสัญญาเชา ซึ่งรวมถึงรายการตอไปนี้
๔๑.๔.๑ เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น
๔๑.๔.๒ เงื่อนไขของการตออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดใหปรับราคาหรือ
ปรับอัตรา
๔๑.๔.๓ ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินนํา สงกําไร การกอหนี้เพิ่มเติม
และการทําสัญญาเชาอื่นเพิ่มเติม เปนตน

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา
สัญญาเชาการเงิน
๔๒. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายไดทางการเงินที่รับรูตามสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชา
ที่เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนา ย ที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉ บับนี้ห มายถึงหนว ยงานภาครัฐที่เปนผูผลิต
ผูแทนจําหนายสินทรัพย และในขณะเดียวกันก็เปนผูใหเชาสินทรัพยนั้น โดยไมคํานึงขนาดของกิจกรรมการเชา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๕/๒๘

การจําหนาย และการผลิต นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยดวย
๔๓. หนวยงานภาครัฐอาจทําสัญญาเชาการเงินในฐานะผูใหเชาภายใตสถานการณตางๆ หนวยงานบางแหงอาจมี
ภารกิจในการจําหนายสินทรัพยเปนปกติ เชน รัฐบาลอาจจัดตั้งหนวยงานที่มีวัตถุประสงคเฉพาะขึ้นมาเพื่อทํา
หนาที่จัดหาสินทรัพยและวัสดุใหกับหนวยงานอื่นๆ การมีหนวยงานกลางที่ทําหนา ที่จัดซื้อจัดจางจะทําใหมี
โอกาสไดรับสวนลดการคา หรือเงื่อนไขที่เปนประโยชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ในบางกรณี หนวยงานที่ทําหนา ที่
เปนศูนยกลางในการจัดซื้อจัดจางจะทําหนาที่จัดซื้อสินทรัพยแทนหนวยงานอื่นในนามของหนวยงานเหลานั้น
แตบางกรณีหนว ยงานที่ทํา หนา ที่เปนศูนยกลางในการจัดซื้อจัดจางจะจัดซื้อสินทรัพยในนามตนเอง และ
ภารกิจตางๆ อาจรวมถึง
๔๓.๑ การจัดซื้อสินทรัพยและวัสดุ
๔๓.๒ การโอนสินทรัพยดวยวิธีการขายหรือทําสัญญาเชาการเงิน
๔๓.๓ การบริหารกลุมสินทรัพย เชน จัดบริการยานพาหนะเพือ่ ใหหนวยงานอื่นใช และมีไวเพื่อการใหเชาทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพื่อการขาย
๔๔. ในบางกรณีหนวยงานภาครัฐอาจจะทําสัญญาเชาเปนจํานวนไมมากนักและเกิดขึ้นไมบอยครั้ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีทหี่ นวยงานเคยเปนเจาของและบริหารจัดการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานมาตั้งแตในอดีต เชน
ถนน เขื่อน โรงบําบัดน้ํา เปนตน แตอาจไมไดเปนเจาของสินทรัพยโดยสมบูรณและรับผิดชอบบริหารจัดการ
สินทรัพยนั้นอีกตอไป หนวยงานดังกลาวอาจโอนสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูใหกับเอกชนโดยวิธีการขาย
หรือทําสัญญาเชาการเงิน นอกจากนั้น หนวยงานอาจกอสรางสินทรัพยที่มีอายุการใชงานนานและสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐานขึ้นใหมโดยรว มงานกับเอกชน โดยมีความประสงคใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบสินทรัพย
โดยวิธีซื้อเสร็จเด็ดขาด หรือโดยวิธีทําสัญญาเชาการเงินเมื่อกอสรางเสร็จ ในบางกรณีขอตกลงการเชากําหนด
ระยะเวลาที่ใหเอกชนควบคุมสินทรัพยกอนจะโอนกรรมสิทธิแ ละอํา นาจการควบคุมสินทรัพยกลับ ไปให
ภาครัฐ ตัวอยางเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางโรงพยาบาลและใหเอกชนเชาเปนเวลา ๒๐ ป หลังจากนั้น
สินทรัพยจะกลับมาอยูภายใตการควบคุมของภาครัฐ เปนตน
๔๕. ผูใหเชาตองรับรูคาตอบแทนที่คางชําระตามสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะทางการเงินดว ย
จํานวนทีเ่ ทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา
๔๖. ภายใตสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาโอนความเสี่ยงและประโยชนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ใหแกผูเชา ดังนั้น ผูใหเชาจึงถือวาลูกหนี้สัญญาเชา คือ สินทรัพยที่จะทําใหผูใหเชาไดรับ เงินตนพรอมกับ
รายไดทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผูใหเชาสําหรับการลงทุนและบริการที่ให

การรับรูเริ่มแรก
๔๗. ผูใหเชามักมีตนทุนทางตรงเริ่มแรก เชน คานายหนาและคาธรรมเนียมทางกฎหมาย ตนทุนทางตรงสว นเพิ่ม
จากการตอรองและจัดทําสัญญาเชา ตนทุนดังกลาวไมรวมถึงตนทุนทั่ว ไป เชน ตนทุนที่เกิดขึ้นกับฝา ยขาย
และการตลาด สําหรับสัญญาเชาการเงินนอกเหนือจากสัญญาเชาของผูใหเชาที่เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย
ตนทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคํานวณอยูในลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน และจะเปนสวนหักจากรายไดในชวง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๖/๒๘

อายุของสัญญาเชา อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาเปนอัตราที่กําหนดขึ้นโดยไดคํา นึงถึงตนทุนทางตรง
เริ่มแรกซึ่งรวมอยูในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชา ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองรวมยอดดังกลา วแยกตา งหาก
ตนทุนผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายสวนที่เกี่ยวกับการตอรองและการทําสัญญาเชาไมถือเปนตนทุน
ทางตรงเริ่มแรกตามคํานิย ามของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ และไมร วมเปนสว นหนึ่งของเงินลงทุนสุท ธิ
ในสัญญาเชาจึงตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขายในวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล

การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเริ่มแรก
๔๘. การรับ รู ร ายไดทางการเงิน ตอ งขึ้น อยู กับ รู ป แบบที่ส ะทอ นถึง อัต ราผลตอบแทนคงที่ใ นแตล ะงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น
๔๙. ผูใหเชาตองปนสวนรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชาดวยเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล การปนสวน
รายไดตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา
ซึ่งคงเหลือตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนที่จายตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับงวดบัญชี (ซึ่งไมรวมตนทุนในการ
ใหบริการ) ตองนํามาหักกับเงินลงทุนขั้นตนทั้งสิ้นในสัญญาเชาการเงินเพื่อลดเงินตนและรายไดทางการเงิน
รอการรับรู
๕๐. ผูใหเชาตองทบทวนประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันที่ใชในการคํานวณเงินลงทุนขั้นตนตาม
สัญญาเชาอยางสม่ําเสมอ หากประมาณการมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันมีจํานวนลดลง ผูใหเชาตอง
ทบทวนการปนสวนรายไดตลอดอายุสัญญาเชา และตองรับรูการลดลงของจํานวนที่ตั้งคางรับไวในกําไรหรือ
ขาดทุนทันที
๕๑. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายสําหรับงวดตาม
นโยบายการบัญชีที่หนวยงานใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
๕๒. หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราทีต่ ่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใชอัตราดอกเบี้ย
เชิงพาณิชย ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
๕๓. หนวยงานภาครัฐที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายอาจใหทางเลือกแกลูกคาที่จะซื้อหรือเชาสินทรัพย สัญญาเชา
การเงินของสินทรัพยที่ทําโดยผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายทําใหเกิดรายไดสองประเภทดังตอไปนี้
๕๓.๑ กําไรหรือขาดทุนที่เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเด็ดขาดของสินทรัพยที่ใหเชา
ดวยราคาขายปกติ ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงสวนลดปริมาณหรือสวนลดการคาดวย และ
๕๓.๒ รายไดทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเชา
๕๔. ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจะบันทึกรายไดจากการขายดว ยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลคา ปจจุบันของจํา นวนเงินขั้น ต่ําที่ผูเชา ตองจายใหผูใหเชา คิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยในทองตลาดแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา และจะบันทึกตนทุนขายดวยตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา
หรือมูลคาตามบัญชี (หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยที่ใหเชา) หักดวยมูลคาปจจุบันของ
มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน ผลตางระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายถือเปนกําไรจากการขาย
ซึ่งตองรับรูตามนโยบายการบัญชีที่หนวยงานใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๗/๒๘

๕๕. เพื่อเปนการจูงใจลูกคา ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา กวา
ความเปนจริงมากซึ่งทําใหรายไดทั้งสิ้นที่รับรู ณ เวลาที่ขายมีจํานวนสูงเกินไป หากผูใหเชาเสนออัตรา
ดอกเบี้ยทีต่ ่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองเปนจํานวนที่คํานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
๕๖. ตนทุนที่เกิดขึ้นในการตอรองและทําสัญญาเชาการเงินของผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนา ยตองรับ รู
เปนคาใชจาย ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล เนื่องจากตนทุนดังกลาวมักเกี่ยวของกับกําไรจากการขายของผูใหเชา
ที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย

การเปดเผยขอมูล
๕๗. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาการเงินดังตอไปนี้
๕๗.๑ การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้น ตนทั้ง สิ้น
ตามสัญญาเชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา นอกจากนั้น ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หนวยงานตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
และมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนีต้ องจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตล ะชว ง
ตอไปนี้
๕๗.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
๕๗.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
๕๗.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินกวาหาป
๕๗.๒ รายไดทางการเงินรอการรับรู
๕๗.๓ มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซึ่งรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา
๕๗.๔ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะเก็บไมได
๕๗.๕ คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบรายไดและคาใชจาย
๕๗.๖ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา
๕๘. การเปด เผยเงินลงทุนขั้นตนหักดว ยรายไดทางการเงินรอการรับ รู จ ากสัญ ญาเชาใหมที่เพิ่มขึ้นระหวา ง
งวดบัญชีหลังจากหักดวยจํานวนเงินที่เกี่ยวของของสัญญาเชาที่ไดยกเลิกถือเปนเครื่องบงชี้การเติบโตที่มัก
เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน

สัญญาเชาดําเนินงาน
๕๙. ผูใหเชา ตองแสดงสินทรัพยที่อยู ภ ายใตสัญญาเชา ดํา เนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลัก ษณะของ
สินทรัพย
๖๐. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวา
จะมีเกณฑอื่นที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา
๖๑. ผูใหเชา ตองรับรูตนทุน (ซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไดรับรายไดคาเชา เปนคาใชจา ย
สําหรับงวด และรับรูรายไดคาเชา (ไมรวมเงินรับจากการใหบริการ เชน การประกันภัยและการบํารุงรักษา)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๘/๒๘

ตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา แมวาการรับเงินจะไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว เวนแตจะมีเกณฑที่
เปนระบบอยางอื่นที่ดีกวาซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา
๖๒. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาทีเ่ กิดขึ้นในการตอรองหรือการทําสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนสวนหนึ่ง
ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาตามเกณฑเชนเดียวกับ
การรับรูรายไดจากสัญญาเชา
๖๓. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใหเชา ตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับ นโยบายการคิดคาเสื่อมราคา
ตามปกติของสิน ทรัพยที่คลา ยคลึงของผูใหเชา และคา เสื่อมราคาตองคํานวณตามเกณฑที่กํา หนดไวใ น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และฉบับที่ ๓๑
เรื่อง สินทรัพยไมมตี ัวตน
๖๔. ในการพิจารณาวาสินทรัพยที่เชาเกิดการดอยคาหรือไม หนวยงานตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)
๖๕. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเมื่อไดมีการทําสัญญาเชาดําเนินงานตองไมรับรูเปนกําไรจากการขาย
เนื่องจากการทําสัญญาเชนนั้นไมถือวาเปนการขาย

การเปดเผยขอมูล
๖๖. ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้
๖๖.๑ จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บ อกเลิกไมได โดยแสดง
จํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้
๖๖.๑.๑ ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป
๖๖.๑.๒ ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
๖๖.๑.๓ ระยะเวลาที่เกินหาป
๖๖.๒ คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดในงบรายไดและคาใชจาย
๖๖.๓ คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา

การขายและเชากลับคืน
๖๗. การขายและเชากลับคืนคือ การที่ที่ผขู ายขายสินทรัพยแลวและผูขายทําสัญญาเชาสินทรัพยนั้นกลับคืนมา
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและราคาขายจึงมักมีค วามสัมพันธกันเนื่องจากไดมีการตอรองราคา
รวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการขายและเชากลับคืนขึ้นอยูกับประเภทของสัญญาเชาที่เกี่ยวของ
๖๘. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรของผูขายที่เปนผูเชาโดยทันที แตตองบันทึกรับรูเปนรายการรอตัดบัญชี
และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา
๖๙. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาการเงิน รายการดังกลาวเปนวิธีที่ผูใหเชาจัดหาเงินทุนใหกับผูเชาโดยใช
สินทรัพยเปนหลักประกัน ดว ยเหตุนี้จึง ไมเหมาะสมที่จ ะถือวา สิ่งตอบแทนจากการขายที่ส ูงกวา มูล คา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๑๙/๒๘

ตามบัญชีเปนรายได แตตองบันทึกสวนเกินดังกลาวเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายไปตลอดอายุ
สัญญาเชา
๗๐. ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
๗๐.๑ หากราคาขายมีจํา นวนเทีย บเท า กับ มูล ค า ยุติธ รรมอย า งเห็นได ชัด ผู  ข ายต องรับ รู  ผ ลกํา ไรหรือ
ผลขาดทุนจากการขายทันที
๗๐.๒ หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการขายทันที
เวนแตผูข ายจะไดรับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจายคาเชาในอนาคตที่ ต่ํากวาราคาตลาด
ในกรณีนี้ผูขายตองบันทึกผลขาดทุนจากการขายเปนรายการรอการตัดบัญ ชีและตัดจําหนา ยตาม
สัดสวนของจํานวนคาเชาที่จายในแตละงวด ตามระยะเวลาที่ผูขายที่เปนผูเชาคาดวาจะใชประโยชน
จากสินทรัพยที่เชา
๗๐.๓ หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมเปนรายการ
รอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใชประโยชนสินทรัพยที่เชา
๗๑. หากการเชากลับคืนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และจํานวนที่ตองจายตามสัญญาเชา และราคาขายกําหนดขึ้น
ตามมูลคายุติธรรม รายการดังกลาวเปนรายการขายตามปกติที่หนวยงานสามารถรับรูกําไรหรือขาดทุนทันที
๗๒. สําหรับสัญญาเชาดํา เนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนต่ํากวามูลคา ตามบัญชีของ
สินทรัพย หนวยงานตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปนผลขาดทุนทันที
๗๓. สําหรับสัญญาเชาการเงิน หนว ยงานไมตองปรับ ปรุงผลตา งดังกลาว เวนแตสินทรัพยนั้นเกิด การดอยคา
ซึ่งในกรณีดังกลาวหนวยงานตองปรับลดมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพยใหเทากับมูลคา ที่คาดวาจะไดรับ คืน
ตามขอกํา หนดที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การดอยคา ของสินทรัพย (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
๗๔. ผูเชาและผู ใหเชาตามสัญญาขายและเชากลับคืนตองเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับผูเชาและผูใหเชาตามสัญญาเชา
ตามที่ระบุใ นมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้ รวมถึงการเปดเผยขอกํา หนดที่มีสาระสํา คัญ ในสัญ ญาเชา ที่มี
ลักษณะเฉพาะ หรือที่ไมธรรมดา หรือเงื่อนไขของการขายและเชากลับคืน
๗๕. หนวยงานอาจตองเปดเผยรายการขายและเชากลับคืนแยกตา งหากเนื่องจากเปนไปตามขอ กําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง และวันถือปฏิบัติ
๗๖. มาตรฐานการบัญชีฉ บับ นี้ ใหถือปฏิบัติกับ งบการเงินสํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ ตุล าคม ๒๕๕๔ เปนตนไป สํา หรับสัญ ญาเชา ระยะยาวที่ทํา ขึ้นกอนหนา นั้น ยังคงปฏิบัติต ามวิธีการ
บัญชีเดิมจนกวาสัญญาจะหมดอายุลง ยกเวนสัญญาเชาระยะยาว ที่มีมูลคาเกินกวา ๑,๐๐๐ ลา นบาท และ
คงเหลืออยู ณ วันตนงวดของงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยใชวิธีปรับยอนหลัง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๐/๒๘

แนวทางปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเชา
แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓

การจําแนกประเภทสัญญาเชา
๑. วัตถุประสงคของแผนภูมิในหนาถัดไปเพื่อชวยในการจําแนกสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญา
เชาดําเนินงาน สัญญาเชาการเงินคือสัญญาเชาที่ทํา ใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา สัญญาเชาดําเนินงานคือสัญญาเชาที่มิใชสัญญา
เชาการเงิน
๒. ตัวอยางที่ประกอบในแผนภูมินี้ไมไดแสดงสถานการณทั้งหมดที่เปนไปไดในการจัดเปนสัญญาเชาการเงิน และ
ไมไดหมายความวาถาหากรายการที่เปนไปตามแนวทางตามแผนภูมินี้แลวตองจัดเปนสัญญาเชาการเงินทุก
รายการ ในการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตองพิจารณาถึงเนื้อหา
ของรายการมากกวารูปแบบตามสัญญา (ยอหนา ๑๓)
๓. ตัวเลขในวงเล็บที่ปรากฏในแผนภูมิอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๑/๒๘

การจําแนกประเภทสัญญาเชา
ตัวอยางสถานการณปกติทที่ ําใหจําแนกประเภทเปนสัญญา
เชาการเงิน (๑๓) โดยพิจารณาแตละรายการ หรือ รวมกัน
โอนความเปนเจาของสินทรัพยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา (๑๓.๑)
สัญญาเชาใหสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยในราคาต่ํา (๑๓.๒)
ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของสินทรัพย (๑๓.๓)

ใช

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายมีจํานวนเทากับหรือ เกือบเทากับมูลคาของสินทรัพย (๑๓.๔)
สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะ (๑๓.๕)
สินทรัพยที่เชาไมสามารถทดแทนไดโดยงาย (๑๓.๖)
เนื้อหาและลักษณะของรายการเปนสัญญาเชาการเงินหรือไม (๑๓)
ไม
ขอบงชี้ถึงสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือหลายสถานการณรวมกัน
ที่ทําใหสามารถจําแนกประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน (๑๔)
ผูเชาเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายของผูให
 เชาที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา (๑๔.๑)
ใช

ผูเชาเปนผูที่ไดรับผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลคายุติธรรมของมูลคา
คงเหลือ (๑๔.๒)
ผูเชาสามารถตออายุสัญญาเชาที่มีคาเชาต่ํากวาราคาตลาด (๑๔.๓)

ไม
สัญญาเชาดําเนินงาน

สัญญาเชาการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๒/๒๘

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาทางการเงินดานผูใหเชา
๔. ในแผนภูมิขางลาง ตัวเลขในวงเล็บอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สัญญาเชาการเงิน
ใช

ผูใหเชาเปนผูผลิตหรือ
ผูแทนจําหนายหรือไม

ไมใช

สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดรายได ๒
ประเภท (๕๓.๑) กําไรหรือขาดทุนที่
เทียบเทากับกําไรหรือขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพยที่ใหเชานั้นแบบเสร็จ
เด็ดขาด (๕๓.๒) รายไดทางการเงิน
ตลอดอายุสัญญาเชา (๕๓)
รับรูก ําไรหรือ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย
ที่ใหเชาตามนโยบายการบัญชีทหี่ นวยงานใช
สําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด (๕๑) คํานวณ
กําไรและขาดทุนขึ้นโดยวิธีสมมติตัวเลขใน
กรณีที่อ ัตราดอกเบี้ยที่ใชในสัญญาต่ําเกิน
สมควร(๕๒)

บันทึกลูกหนีด้ วยจํานวน
เงินรวม ณ วันเริ่มตนของ
สัญญาเชา (๔๕)

ระหวางอายุสัญญาเชา

เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา
เชา เทากับ จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา
รวมกับมูลคาคงเหลือที่
ไมไดรับการประกัน (๖)

ลดลงดวยคาเชาและมูลคา
คงเหลือ เมื่อไดรับ (๔๙)

หัก

รายไดท างการเงิ น รอการรั บ รู
เท า กั บ เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต น ตาม
สัญญาเชาหักมูลคาปจจุบันของ
เงินลงทุนขั้นตนตามสัญ ญาเชา
(๖)

ปนสวนโดยวิธีที่จะกอใหเกิด
ผลตอบแทนคงที่ตอยอด
คงเหลือของเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเชา (๔๙)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๓/๒๘

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาทางการเงินดานผูเชา
๕. ในแผนภูมิขางลาง ตัวเลขในวงเล็บอางถึงเลขยอหนาในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สัญญาเชาการเงิน
คํานวณจํานวนเงินคาเชาขั้นต่ําที่ตอ ง
จายตามสัญญาเชา (๖)
การพิจารณาอัตราคิดลด

ผูเชาทราบอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเชาหรือไม (๒๕)

ทราบ

ณ วัน
เริ่มตนของ
สัญญาเชา

ใชอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเชา (๒๕)

ไมทราบ

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
สวนเพิ่มของผูเชา (๒๕)

คํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายต่ํา
กวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือ ไม (๒๕)
ใช

ไมใช

บันทึกสินทรัพยและหนี้สินตาม
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตอ งจาย (๒๕)

การบันทึกเปนสินทรัพย

ระหวางอายุ
สัญญาเชา

การบันทึกเปนสินทรัพย
ลดจํานวนหนี้สินตามสัญญาเชาลงดวยคาเชาจาย
ภายหลังจากหักคาใชจายทางการเงิน ออกแลว (๓๑)

คาดวาจะโอนความเปน
เจาของในสินทรัพย ณ วัน
สิ้นสุดสัญญาเชาหรือไม

ใช
ตัดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยตามอายุ
การใชประโยชน
(๓๔)

บันทึกสินทรัพยและหนี้สิน
ตามมูลคายุตธิ รรมของ
สินทรัพย (๒๕)

ไมใช
ตัดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยตามอายุที่สั้น
กวาระหวางอายุสัญญา
เชากับอายุการใช
ประโยชน (๓๓)

ปนสวนคาใชจายทางการเงินไปสูงวดตางๆ โดย
วิธีกอ ใหเกิดอัตราดอกเบี้ยคงทีต่ อหนี้สินคงคาง
(๓๑)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๔/๒๘

ตัวอยางรายการขายและเชากลับคืนที่กอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน
๖. การขายและเชากลับคืนที่เปนสัญญาเชาดําเนินงานจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนในงบรายไดและคาใชจายทันที
ซึ่งวิธีป ฏิบัติทางการบัญ ชีจ ะขึ้นอยู  กับ ราคาขาย มูล คา ยุติธ รรมของสินทรัพย และมูลคา ตามบัญชีของ
สินทรัพย
ตารางตอไปนี้แสดงถึงวิธีปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีใ้ นสถานการณตางๆ
ราคาขายเทากับ
มูลคาตามบัญชีเทากับ มูลคาตามบัญชีนอยกวา มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
(ยอหนา ๗๐)
กําไร
ขาดทุน

ไมมีกําไร
ไมมีขาดทุน

รับรูกําไรทันที
-

รับรูขาดทุนทันที

ราคาขายต่ํากวา
มูลคายุติธรรม
(ยอหนา ๗๐)
กําไร

มูลคาตามบัญชีเทากับ
มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชีนอยกวา มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม

ไมมีกําไร

รับรูกําไรทันที

ไมมีกําไร
(ดูหมายเหตุ ๑)
(ดูหมายเหตุ ๑)

ขาดทุน
รับรูขาดทุนทันที
รับรูขาดทุนทันที
(ซึ่ ง ไมไ ดรั บ การชดเชย
จากจํานวนเงินที่ตองจาย
ในอนาคตตามสัญญาเชา
ที่ต่ํากวาราคาตลาด)
ขาดทุน
รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ (ดูหมายเหตุ ๑)
(ซึ่ง ไดรับการชดเชยจาก ตัดจําหนายขาดทุน
ตัดจําหนายขาดทุน
จํ า นวนเงินที่ตอ งจา ยใน
อนาคตตามสัญญาเชา ที่
ต่ํากวาราคาตลาด)
ราคาขายสูงกวา
มูลคายุติธรรม
(ยอหนา ๗๐)
กําไร
ขาดทุน

มูลคาตามบัญชีเทากับ
มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชีนอยกวา มูลคาตามบัญชีสูงกวา
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม

รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ รายการรอตั ด บั ญ ชี แ ละ
ตัดจําหนายกําไร
ตัดจําหนายกําไรสวนเกิน
(ดูหมายเหตุ ๒)
ไมมีขาดทุน
ไมมีขาดทุน

รายการรอตัดบัญชีและ
ตัดจําหนายกําไร
(ดูหมายเหตุ ๓)
(ดูหมายเหตุ ๑)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๕/๒๘

หมายเหตุ ๑ ส ว นดังกล า วของตารางแสดงถึง สถานการณ ที่อยู ภ ายใต ข  อกํา หนดในย อ หน า ๗๒ ซึ่ง กําหนด
ใหหนวยงานตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรมในกรณีของการขาย
และเชากลับคืน
หมายเหตุ ๒ กํา ไรส ว นเกิน (ส ว นของราคาขายเกินกว า มูล คา ยุติธ รรม) จะถือเป นรายการรอตัดบัญ ชีแ ละ
ตัดจําหนายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย หากมูลคายุติธรรมมีสว นที่เกินกวามูลคา ตามบัญชี
จะรับรูสวนเกินนั้นทันที (ยอหนา ๗๐)
หมายเหตุ ๓ ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมและราคาขายถือเปนผลกําไร ซึ่งมูลคาตามบัญชีไดถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคายุติธรรมตามที่กําหนดไวในยอหนา ๗๒

การคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา
๗. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดระบุไวในยอหนา ๒๕ กําหนดใหผูเชาสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหากสามารถกําหนดได ยอหนา ๓๑ กําหนดใหผูเชาแยกการจา ยคา เชา
เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่นําไปลดหนี้สินที่ยังไมไดชําระโดยใชอตั ราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา
ขอตกลงในสัญญาเชาโดยสวนใหญระบุดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาอยางชัดเจน แตบางสัญญาจะไมมีการ
ระบุไว หากไมมีการระบุไวผูเชาตองคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาโดยใชสูตรมูลคาปจจุบัน เครื่องคิดเลข
ทางการเงินและสเปรดชีตชวยคํานวณอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาไดโดยอัตโนมัติ ถาไมมีเครื่องมือ
ดังกลาวก็สามารถใชสูตรมูลคาปจจุบันที่จะคํานวณอัตราดอกเบี้ยดวยมือ แนวทางตอไปนี้แสดงใหเห็นวิธีการ
คํานวณอัตราดอกเบี้ยที่ไชโดยทั่วไป ๒ วิธี คือ วิธีลองผิดลองถูก และ วิธี interpolation ทั้งสองวิธีใชสูตร
มูลคาปจจุบัน
๘. สูตรการคํานวณมูลคาปจจุบันใชอยางแพรห ลายในหนัง สือการเงิน การบัญ ชี มูล คา ปจ จุบ ันของจํา นวน
เงินขั้นต่ําทีต่ องจาย คือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย = S n + A 1 - 1 n
(1 + r)
r
(1 + r)
เมื่อ
S คือ มูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน
A คือ จํานวนเงินคาเชาที่ตองจายในแตละงวด
r คือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชารายงวดที่เปนจํานวนเต็ม
n คือ จํานวนงวดตลอดอายุของสัญญาของสัญญา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ หนา ๒๖/๒๘

ตัวอยาง
๙. หนวยงาน ก ทําสัญญาเชาการเงินเพื่อซื้อครุภัณฑจํานวน ๑ ชิ้น มูลคายุติธรรมของครุภัณฑ ณ วันเริ่มตนของ
สัญญาเชา เทากับ ๒๕,๐๐๐ บาท ชําระเงินตามสัญญาเชาปละ ๕,๔๒๙ บาท และชําระมูลคาคงเหลือที่ไดรับ
การประกันในปสุดทาย อายุของสัญญาเทากับ ๔ ป และมีมูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน เทากับ ๑๐,๐๐๐ บาท
สัญญาเชานี้ไมไดมีขอตกลงในการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการขายครุภัณฑ หนวยงาน ก ตองรับ ผิดชอบ
ตนทุนในการใชครุภัณฑ ไดแก คาบํารุงรักษา สัญญาเชาไมไดระบุอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา อัตรา
เงินกูยืมสวนเพิ่มของหนวยงานเทากับ ๗% ตอป สถาบันการเงินประกาศใหกูโดยมีการประกันดว ยครุภัณฑ
ดวยอัตราดอกเบี้ยอยูร ะหวาง ๗.๕% ถึง ๑๐%
วิธีลองผิดลองถูก
๑๐. เปนการคํานวณดวยกระบวนการซ้ําๆ กัน โดยที่ผูเชาตองทําการคาดเดาเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่ใกลเคียงที่สุด
และคํา นวณมูล คา ปจจุบันของจํา นวนเงินขั้นต่ํา ที่ตองจา ย และนํา ไปเปรียบเทียบกับ มูล คายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ถา ผลลัพธ ที่ไดนอยกวา มูลคายุติธรรม แสดงวา อัตราดอกเบี้ย
ที่เลือกใชนั้นสูงเกินไป ถาผลลัพธที่ไดมากกวามูลคายุติธรรม แสดงวาอัตราดอกเบี้ยที่เลือกใชนั้นต่ําไป อัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาคืออัตราดอกเบี้ยที่มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจา ยเทากับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา
๑๑. หนวยงาน ก จะเริ่มคํานวณโดยใชประมาณการที่ดีที่สุด ตัวอยางเชน ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่ม ๗%
ตอป ซึ่งผลลัพธที่ไดจะต่ําไป หลังจากนั้นใชอัตราสูงสุดที่เปนไปได เชน ๑๐% ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ย
เงินกูของสถาบันการเงิน ซึ่งผลลัพธที่ไดจะสูงเกินไป หลังจากการคํานวณหลาย ๆ ครัง้ ก็จะไดอัตราดอกเบี้ย
ที่ถูกตอง คือ ๘.๕% ตอป
๑๒. เพื่อคํานวณหาอัตราดอกเบี้ย หนวยงานใชสูตรมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายขางตน โดยที่ :
S = ๑๐,๐๐๐ บาท
n=๔
r = อัตราดอกเบี้ยที่เปนเลขเต็มจํานวน
A = ๕,๔๒๙ บาท
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายที่ตองการ = ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๓. การคํานวณมูลคาปจ จุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสว นเพิ่มไดผลลัพธ
ทีม่ ากกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย ดังนั้น ตองใชอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นหนวยงานตองคํานวณโดยใชอัตราอื่น
เพื่อพิจารณาหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ตัวเลขมีการปดเศษ)
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๗% = ๒๕,๖๗๓ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชต่ําเกินไป
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๑๐% = ๒๔,๐๔๐ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชสูงเกินไป
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๙% = ๒๔,๖๗๔ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชสูงเกินไป
 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๘% = ๒๕,๓๓๓ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ใชต่ําเกินไป
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 มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย ณ อัตราดอกเบี้ย ๘.๕% = ๒๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยที่ถูกตอง
๑๔. หนวยงานจะใชอัตราดอกเบี้ย ๘.๕% เพื่อแยกจํานวนเงินที่ตองจายเปนคา ใชจายทางการเงิน และสวนที่จ ะ
นําไปลดหนี้สินที่ยังไมไดชําระ ซึ่งจะแสดงตามตารางขางลาง
วิธี Interpolation
๑๕. ในการคํานวณหาอัต ราดอกเบี้ยตามนัยของสัญ ญาเชา ผูเชา ตองเริ่มคํานวณหามูล คา ปจ จุบันจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงที่สุด และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ที่สุด ผลตางระหวา งผลลัพธกับมูลคาปจจุบันที่แ ทจริงจะถูกใช
ในการคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่ แ ทจ ริงโดยใชวิธี Interpolation จากขอมูล ขา งตน ผลลัพ ธจ ากมูล คา
ปจจุบันของอัตราดอกเบี้ย ๗% และ ๑๐% นํามาใชในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงดังนี้ (ตัวเลขมีการปดเศษ)
 มูลคาปจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ย ๗% = ๒๖,๐๑๙ บาท ผลตาง = ๑,๐๑๙ บาท (๒๖,๐๑๙ - ๒๕,๐๐๐)
 มูลคาปจจุบัน ณ อัตราดอกเบี้ย ๑๐% = ๒๔,๐๔๐ บาท ผลตาง = ๙๖๐ บาท (๒๔,๐๔๐ - ๒๕,๐๐๐)
r = ๗% + (๑๐% - ๗%) ๑,๐๑๙
(๑,๐๑๙ + ๙๖๐)
= ๗% + (๓% x ๐.๕)
= ๗% + ๑.๕%
= ๘.๕%
๑๖. หนวยงาน ก จะใชอัตราดอกเบี้ย ๘.๕% เพื่อบันทึกสัญญาเชาการเงิน และแบงงวดการจายเงินเปนคาใชจาย
การเงินและสวนลดหนี้สินสัญญาเชา ดังแสดงในตารางขางลาง
การปนสวนการชําระเงินคางวดตามสัญญาเชา (ตัวเลขมีการปดเศษ)
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา
ตนงวด

ปที่ ๐

ปที่ ๑

ปที่ ๒

ปที่ ๓

ปที่ ๔

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๑,๖๙๖

๑๘,๑๑๐

๑๔,๒๒๑

๒,๑๒๕
๓,๓๐๔

๑,๘๔๔
๓,๕๘๕

๑,๕๓๙
๓,๘๙๐

๑,๒๐๙
๑๔,๒๒๑*

๒๑,๖๙๖

๑๘,๑๑๐

๑๔,๒๒๑

-

ดอกเบี้ยจาย
สวนที่จะนําไปลดหนี้สิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเชา ๒๕,๐๐๐
ปลายงวด
*รวมการจายมูลคาคงเหลือที่ไดรับการประกัน
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