บทที, ๒
หลักการบัญชีสัญญาเซ่า
การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเข่า มีหลักการบันทึกบัญชีแบ่งตามประเภทของสัญญาเข่า
โดยแบ่งเป็น สัญ ญาเข่าดำเนิน งานและสัญ ญาเข่าการเงิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นผู้เข่าหรือเป็นผู้ให้เข่า
แล้วแต่กรณี
การจำแนกประเภทสัญ ญาเช่า
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ ๑๓ เรื่อง สัญ ญาเข่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมือวันที' ๕ กันยายน ๒๕๖๑
กำหนดคำนิยาม “สัญ ญาเข่า” หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เข่าให้สิทธิแก่ผู้เข่าในการใช้สินทรัพย์สำหรับ
ช่วงเวลาที่ต กลงกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับขำระในงวดเดียวหรือหลายงวด โดยหน่วยงาน
ต้องจัดประเภทสัญญาเข่าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ และสามารถแบ่งประเภทสัญญาเข่าเป็น ๒ ประเภท
ด้งนี้
๑. สัญ ญาเช่า การเงิน หมายถึง สัญ ญาเข่าที่ท ำให้เกดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือ เกือ บทั้งหมดที่ผ ู้เป็น เจ้าของพึงได้ร ับ จากสิน ทรัพ ย์ใ ห้แ ก่ผ ู้เข่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธื้
จะเกิดขึ้นหรือไม่
๒. สัญ ญ าเช่า ดำเนิน งาน หมายถึง สัญ ญาเข่าที่ม ิใซ,สัญ ญาเข่า การเงิน หน่ว ยงานของรัฐ
ต้อ งจัด ประเภทสัญ ญาเช่า เป็น สัญ ญาเช่า การเงิน หากสัญ ญานั้น โอนความเสี่ย งและผลตอบแทนทั้ง หมด
หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เข่า และต้องจัดประเภทสัญญาเข่าเป็นสัญญาเข่า
ดำเนินงานหากสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ
จากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เข่า
การจัด ประเภทสัญ ญาเช่า
การจัด ประเภทสัญ ญาเข่าเป็น สัญ ญาเข่าการเงิน หรือ สัญ ญาเข่าดำเนิน งาน หน่วยงานของรัฐ
ต้อ งพิจ ารณาถึง เนื้อ หาของรายการมากกว่ารูป แบบของสัญ ญาตามปกติ หน่วยงานของรัฐ ต้อ งจัด ประเภท
สัญญาเข่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นทำให้เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนี่งสถานการณ์
สัญญาเข่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์1โห้แก่ผู้เข่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเข่า
๒. ผู้เข่ามีส ิท ธิเลือ กซื้อ สิน ทรัพ ย์ด ้วยราคาที่ต ํ่ากว่ามูล ค่ายุต ิธ รรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น
โดยราคาตามสิท ธิน ั้น มีจ ำนวนตํ่า กว่า มูล ค่า ยุต ิธ รรมของสิน ทรัพ ย์ม ากเพีย งพอที่จ ะทำให้เกิด ความแน่ใ จ
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเข่าว่าผู้เข่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์นั้น
๓ . ระยะเวลาของสัญญาเข่าครอบคลุมอายุการให้ประโยขน่เขิงเศรษฐกิจeyjนเ^ญของฺสินท ํว ัช เุ ยั
๑ .

แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ้เกิดขึ้น
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๔. ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันซองจำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายมีจำนวนเท่ากับ
หรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
๕. สิน ทรัพ ย์ท ี่เช่ามีล ัก ษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผ ู้เช่าเพีย งผู้เดีย วที่ส ามารถใช้ส ิน ทรัพ ย์น ั้น
โดยไม่จำเป็นต้องนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาทำการตัดแปลงที่สำคัญ
๖. ไม่สามารถนำสินทรัพย์อื่นมาใช้แทนสินทรัพย์ที่เช่าไดโดยง่าย
การจัด ประเภทสัญ ญาเช่าต้องทำ ณ วัน เริ่ม ต้น สัญ ญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่า
และผู้ใ ห้เช่าตกลงที,จะเปลี่ย นเงื่อ นไขในสัญ ญาเช่า (ที,ไม,ใ ช่ก ารต่อ อายุส ัญ ญาเช่า ) ในลัก ษณะที'จะทำให้
การจัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเงื่อนไข
หลัก การและนโยบายการบัญ ชี
๑. สัญ ญาเช่าการเงิน
การจัดสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินได้เมื่อมีข้อปงขี้ถีงสถานการถทดสถานการณ์หนึ่ง
หรือหลายสถานการณ์รวมกัน ดังนี้
(ก) หากผู้เช่าสามารถยกเลิก สัญ ญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็น ผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ
ผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
(ข) ผู้เช่าเป็นผู้ใด้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า
คงเหลือ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เท่ากับส่วนใหญ่ของจำนวนเงินที่ได้รับจาก
การขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)
(ค) ผู้เช่า สามารถต่อ สัญ ญาเช่า ครั้ง ที่ส องด้ว ยการจ่า ยค่า เช่า ที่ม ีจ ำนวนตํ่า กว่า ค่า เช่า
ในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ
๑.๑ การรับรู้เริ่มแรก
๑.๑.๑ สัญ ญาเช่าการเงิน ในรายงานการเงิน ของผู้เข่า
หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ รู้ร ายการเริ่ม แรก ณ วันที,สัญ ญาเข่า เริ่ม มีผ ล
ซึ่งผู้เช่าได้รับประโยชน์เซิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากการใข้สินทรัพย์ที่เช่า ตลอดอายุการให้
ประโยชน์เซิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์นั้น โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสำหรับสิทธิดังกล่าว
ด้วยจำนวนที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า รวมกับค่าใข้จ่ายทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรอง
และการทำสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่เช่าดำเนินการเพื่อให้ได้สัญญาเช่าการเงินต้องรวม
เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเข่านั้น
การแสดงรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่เป็นพู้สท่ด้พรับร้
สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนึ
ยจำนวพิ
ละหนีส้ ินในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่า ด้วยจำy
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ซึ่งพิจารณา ณ วัน เริ่มต้น ของสัญ ญาเช่า อัตราคิดลดในการฅำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนขั้นตํ่าที่ต้องจ่าย
คือ อัต ราดอกเบี้ย ตามนัยของสัญ ญาเข่าหากสามารถกำหนดได้ใ นทางปฏิบ ัต ิ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าได้ ให้ไซ้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม'ของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด
อย่างไรก็สื ในรายงานการเงิน ไม่ควรแสดงสิน ทรัพ ย์ตามสัญ ญาเช่าการเงิน
หักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
๒ สัญ ญาเข่าการเงิน ในรายงานการเงิน ของผู้ให้เช่า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ให้เข่าจึงมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เข่น ค่านายหน้า
ค่า ธรรมเนีย มทางกฎหมาย และต้น ทุน ทางตรงส่ว นเพิ่ม ในการต่อ รองและจัด ทำสัญ ญาเข่า ต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกจะรวมคำนวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเข่าการเงิน และจะเป็นส่วนหักจากรายได้ในช่วงอายุของสัญญาเข่า
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเข่าเป็นอัตราที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอด
ลูก หนี้ต ามสัญ ญาเช่า ดังนั้น จึงไม,ต้อ งรวมยอดดัง กล่า วแยกต่า งหาก ต้น ทุน ของผู้ใ ห้เข่า ที่เป็น ผู้ผ ลิต
หรือผู้จำหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองและการทำสัญญาเข่า ไม่ถึอเป็นต้นทุนทางตรงเริ่มแรกตามคำนิยาม
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ .ศ. ๒๕ไอ๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕ไอ๑ และไม่รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเข่า จึงต้องรับ รู้เป็น ค่าใข้จ่ายเมื่อมีก ารรับ รู้ก ำไรหรือขาดทุน จากการขายในวัน ที่
สัญญาเริ่มมีผล
การแสดงรายการในรายงานการเงิน ของหน่ว ยงานของรัฐ ที'เป็น ผู้ใ ห้เข่า
ต้องรับรู้ค่าตอบแทนที่ค้างขำระตามสัญ ญาเข่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนที่เท่ากับ
เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเข่า ภายใต้สัญญาเข่าการเงินผู้ให้เข่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของ
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผู้เข่า ดังนั้น ผู้ให้เข่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเข่า คือ สินทรัพย์ที่จะทำให้ผู้เข่าได้รับ
เงินต้นพร้อมกับรายได้ทางการเงินเพื่อซดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าสำหรับการลงทุนและบริการที่ให้
๒ การวัดมูลค่าภายหลังการรับ รู้เริ่มแรก
เนื่อ งจากสัญ ญาเช่า การเงิน มีก ารรับ รู้ส ิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ส ิน ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกจึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเข่าการเงิน โดยมีการวัดมูลค่า ดังนี้
๑.๒.๑ สัญ ญาเข่าการเงิน ในรายงานการเงิน ของผู้เข่า
จำนวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายหน่วยงานของรัฐต้องนำมาแยกเป็นค่าใข้จ่ายทาง
การเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ขำระค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุ
สัญ ญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
สัญ ญาเข่า การเงิน ทำ'ให้เกิด ค่า เสื่อ มราคาสำหรับ สิน ทรัห ข่)เลอมสว่
และค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์^สืลมูลภิาพที่เข่า
๑

. ๑

.

๑ .

ต้องลอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ และค่าเสื่อมราค1 ,
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ที่รับรู้ต้องคำนวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และมาตารฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง ลินทรัพย์ไม1มีตัวตน ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖ร)
หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เข่าจะเบ็เนเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เข่าต้อง
ตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
๑.๒.๒ สัญ ญาเข่าการเงิน ในรายงานการเงิน ของผู้ให้เข่า
การรับ รู้รายได้ท างการเงิน ต้องขึ้น อยู่ก ับ รูป แบบที่ส ะท้อนถึงผลตอบแทน
คงทีใ่ นแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ใ ห้เข่า โดยต้องปีน ส่วนรายได้ท างการเงิน ตลอดอายุส ัญ ญาเข่าด้วย
เกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล การปันส่วนรายได้ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่
คงที่ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เข่าซึ่งคงเหลือตามสัญญาเข่าการเงิน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญ ญา
เข่าที่เกี่ยวกับ งวดบัญ ชี ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการต้องนำมาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเข่า
การเงินเพื่อลดเงินต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้
ผู้ให้เข่าที่เป็น ผู้ผ ลิต หรือ ผู้จ ำหน่ายต้อ งรับ รู้ก ำไรจากการขายหรือ ขาดทุน
จากการขายสำหรับ งวดตามนโยบายการบัญ ชีท ี่ห น่วยงานใช้สำหรับ การขายเสร็จเด็ดขาด หากอัตราดอกเบี้ย
ที่ใ ซ้เป็น อัต ราตํ่า เกิน จริง กำไรจากการขายต้อ งกำหนดขึ้น โดยสมมติใ ห้ใ ช้อ ัต ราดอกเบี้ย เซิง พาณิช ย์
ต้นทุบทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เข่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายส่วนที่เกี่ยวช้องกับการต่อรองและการทำสัญญาเข่า
ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขาย หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
อาจให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซื้อหรือเข่าสินทรัพย์ สัญญาเข่าการเงินของสินทรัพย์ที่ทำโดยผู้ให้เข่าที่เป็นผู้ผลิต
หรือ ผู้จ ำหน่ายทำให้เกิด รายได้ส องประเภท คือ กำไรหรือ ขาดทุน ที่เทียบเท่ากับ กำไรหรือ ขาดทุน ที่เกิด ขึ้น
จากการขายเสร็จ เด็ด ขาดของสิบ ทรัพ ย์ท ี,ใ ห้เข่า ด้ว ยราคาขายปกติ ทั้ง นี้ จะต้อ งคำนึง ถึง ส่ว นลดปริม าณ
หรือส่วนลดการค้าด้วย และรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเข่า
๒. สัญ ญาเข่าดำเนิน งาน
๒.๑ สัญ ญาเข่าดำเนิน งานในรายงานการเงิน ของผู้เข่า
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็น ผู้เข่า ต้อ งรับ รู้จ ำนวนเงิน ที่จ ่า ยตามสัญ ญาเข่า ดำเนิน งาน
เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเข่านอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลา
ที่ผู้เข่าได้รับประโยซน์ได้ดีกว่า จำนวนเงิน ที่จ ่า ยตามสัญ ญาเข่าดำเนิน งาน ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ
เข่น ค่าประกันภัยและค่าบำรุงรักษา ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เข่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น
๒.๒ สัญ ญาเข่าดำเนิน งานในรายงานการเงิน ของผู้ให้เข่า
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็น ผู้ใ ห้เข่าต้อ งรับ รู้ต ้น ทุน ซึ่ง รวมถึง ค่า
เนื่องจากการได้รับรายได้ค่าเข่า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดและรับรู้รายได้ค่าเข่า ไม่รวมเงิา
เข่น การประกัน ภัยและการบำรุงรัก ษา ตามเกณฑ์เส้น ตรงตลอดอายุส ัญ ญาเข่า แม้ว่ากไร่
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ตามเกณฑ์ตังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยขน์ที่ลดลง
จากสิน ทรัพ ย์ที่ให้เข่าที่ดีกว่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เข่าที่เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการทำสัญ ญาเข่า
ดำเนิน งานจะรวมเป็น ส่วนหนึ่งของมูล ค่าตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท ี่เข่า และจะรับ รู้เป็น ค่าใช้จ ่า ยตลอดอายุ
สัญญาเข่าตามเกณฑ์เข่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเข่า
การแสดงรายการในรายงานการเงิน ของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็น ผู้ให้เข่าต้อ งแลตง
สิน ทรัพ ย์ท ี่อยู่ภ ายใต้ส ัญ ญาเข่าดำเนิน งานในงบแสดงฐานะการเงิน ตามสัก บณะของสิน ทรัพ ย์ และต้องรับรู้
รายได้ค ่าเข่าจากสัญ ญาเข่าดำเนิน งานด้ว ยวิธ ีเส้น ตรงตลอดอายุส ัญ ญาเข่า เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ
ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เข่าไต้รับประโยขน์ที่ลดลงจากสิบทรัพย์ที่ให้เข่าที่ดีกว่า
การบันทึกบัญชี
การบัน ทึก บัญ ชีเกี่ย วกับ สัญ ญาเข่า จะแสดงการบัน ทึก บัญ ชีต ามประเภทของสัญ ญาเข่า
โดยแบ่งการบันทึกรายการตามประเภทของสัญญาเข่า ๒ ประเภท ตังนี้
๑. สัญญาเข่าการเงิน
การบันทึกบัญชีจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๓
๒. สัญญาเข่าดำเนินงาน
การบันทึกบัญชีจะกล่าวต่อไปในบทที่ ๔
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