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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

สัญญาเชา 
(ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 29) 

 
 คําแถลงการณ  
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ        
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา พ.ศ. 2549 (IAS N0. 17, Leases (2006))  
 
 การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการ 
รับรูรายไดดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (ยอดเงินตนคงคางคูณดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชา) โดยใชวิธีปรับยอนหลัง  อยางไรก็ตาม กิจการที่มีสัญญาเชาคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช กิจการจะใชมูลคาตามบัญชีคงเหลือ ณ วันบังคับใชเปนยอดเริ่มตนในการ 
ตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยไมใชวิธีปรับ 
ยอนหลัง ก็ได  อนึ่ง สําหรับในกรณีที่กิจการซึ่งมีสัญญาเชาซ้ือคงเหลืออยูกอนวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มีผลบังคับใชและไดใชวิธีผลรวมตัวเลขในการคํานวณดอกเบี้ยรับ กิจการสามารถใชวิธีดังกลาวไดตอไป
จนกวาสัญญาเชาซ้ือคงเหลือที่ยกมานั้นสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ สัญญาเชาซ้ือคงเหลือที่ยกมาตองเปนสัญญาเชาซ้ือ
ที่มีระยะเวลาสั้น (3-4 ป) และกิจการตองเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาซ้ือที่ยกมาแยกจากสัญญาเชาซ้ือ
ใหมใหชัดเจน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ยกเวนรายการ 

ตอไปนี้ 
1.1. สัญญาเชาเพื่อการสํารวจหรือการใช ทรัพยากรแร น้ํามัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ 

ไมสามารถสรางขึ้นใหมได 
1.2. ขอตกลงในการใหใชสิทธิของรายการประเภทฟลมภาพยนตร การบันทึกวีดิทัศน ละคร  

บทประพันธ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

อยางไรก็ตาม  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชกับการวัดมูลคาของรายการตอไปนี้ 

1.3. อสังหาริมทรัพยที่ผูเชาถือครองอยูและบันทึกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐาน 
การบัญชี เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

1.4. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (ดูมาตรฐาน 
การบัญชี  เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

1.5. สินทรัพยชีวภาพที่ผูเชาถือครองภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 57 
เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)) 

1.6. สินทรัพยชีวภาพที่ผูใหเชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 57 
เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช)) 

คํานิยาม 
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
 

สัญญาเชา หมายถึง สัญญาหรือขอตกลงที่ผูใหเชาใหสิทธิแกผูเชาในการใชสินทรัพย
สําหรับชวงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับคาตอบแทนซึ่ง
ไดรับชําระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

สัญญาเชาการเงิน หมายถึง สัญญาเชาที่ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา 
ไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม 

สัญญาเชาดําเนินงาน หมายถึง สัญญาเชาที่มิใชสัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่บอกเลิกไมได หมายถึง สัญญาเชาที่จะบอกเลิกไมไดเวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้  
1. เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางซ่ึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก 
2. เมื่อไดรับความยินยอมจากผูใหเชา 
3. เมื่อผู เชาทําสัญญาเชาใหมกับผูใหเชารายเดิมเพื่อเชา 

สินทรัพยเดิมหรือสินทรัพยที่เทียบเทาของเดิม  
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4. เมื่อผูเชาตองจายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชา  
เปนที่เช่ือถือไดอยางสมเหตุผลวาสัญญาเชาจะดําเนินไป  
อยางตอเนื่อง  

วันเร่ิมตนของสัญญาเชา หมายถึง วันที่ทําสัญญาเชาหรือวันที่คูสัญญาไดตกลงตามเงื่อนไขหลักของ
สัญญาเชา แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน ซ่ึง ณ วันนี้ 
1) สัญญาเชาจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือ

สัญญาเชาการเงิน 
2) ในกรณีของสัญญาเชาการเงิน กิจการตองกําหนดจํานวนเงิน

ที่จะตองรับรู ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล 

วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล หมายถึง วันที่ผู เชาสามารถใช สิทธิตามสัญญาเชาในสินทรัพยที่ เชา  
ซ่ึงคือวันรับรูรายการเริ่มแรกตามสัญญาเชา (เชน การรับรู 
สินทรัพย หนี้สิน รายได หรือคาใชจาย อันเปนผลมาจากสัญญา
เชา)  

อายุสัญญาเชา หมายถึง ระยะเวลาเชาสินทรัพยที่ผูเชาทําสัญญาที่บอกเลิกไมได ทั้งนี้ให
รวมถึงระยะเวลาที่ผู เชามี สิทธิที่จะเลือกตออายุ สัญญาเชา
สินทรัพยนั้นออกไปอีก ไมวาจะมีการจายเงินเพิ่มอีกหรือไม หาก  
ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาสามารถเชื่อไดอยางสมเหตุสมผลวา 
ผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเชาตองจายตลอดอายุสัญญาเชา รวมกับรายการ 
ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1) ทางดานผูเชา – จํานวนเงินที่ผูเชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ 

ผูเชาประกันมูลคาคงเหลือใหกับผูใหเชา 
2) ทางดานผูใหเชา – มูลคาคงเหลือที่ไดรับประกันจากผูเชา

หรือบุคคลที่ เกี่ยวของกับผู เชา หรือ บุคคลที่สามที่ ไม  
เกี่ยวของกับผูใหเชาและมีฐานะการเงินที่สามารถใหการ
ประกันแกผูใหเชาได 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายนี้ไมรวมถึงคาเชาที่อาจเกิดขึ้น ตนทุน
การใหบริการ และภาษีที่ผูใหเชาจายและเรียกคืนไดจากผูเชา
อยางไรก็ตาม ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา ถาผูเชามีสิทธิที่จะ
เลือกซื้อสินทรัพยดวยราคาที่คาดวาจะต่ํากวามูลคายุติธรรมอยาง
เปนสาระสําคัญ ณ วันที่สามารถใชสิทธิเลือกดังกลาวและ เช่ือได
อยางสมเหตุสมผลวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น ในกรณีนี้จํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ตองจายประกอบดวยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตลอดอายุ
ของสัญญาเชาจนถึงวันที่คาดวาจะใชสิทธิเลือกซื้อและจํานวนเงิน
ที่ตองจายเม่ือใชสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยที่เชาดวย 
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มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจาย
ชําระหนี้กัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

อายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ 

หมายถึง ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
1) ระยะเวลาที่คาดวาสินทรัพยจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับ 

ผูใชรายเดียวหรือหลายราย  
2) จํานวนผลผลิตหรือจํานวนหนวยในลักษณะอื่นที่คลายคลึง

กันซ่ึงผูใชรายเดียวหรือหลายรายคาดวาจะไดรับจากการใช
สินทรัพย 

     

อายุการใหประโยชน หมายถึง ระยะเวลาที่เหลืออยูโดยประมาณนับจากวันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล 
ซ่ึงกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย 
โดยไมคํานึงถึงอายุสัญญาเชา 

มูลคาคงเหลือที่ไดรับการ
ประกัน 

หมายถึง 1) ทางดานผูเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับผูเชารับประกันที่จะจายใหแกผูใหเชา (จํานวนที่
รับประกันคือ จํานวนเงินสูงสุดที่จะตองจายไมวาในกรณีใด 
ก็ตาม) และ 

2) ทางดานผูใหเชา-สวนของมูลคาคงเหลือที่ผูเชาหรือบุคคลที่
สามรับประกันท่ีจะจายใหแกผูใหเชา บุคคลที่สามที่
รับประกันนี้ตองไมเกี่ยวของกับผูใหเชาและบุคคลดังกลาว
ตองมีความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบตอภาระ
ผูกพันที่รับประกันไว 

  

มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับ
การประกัน 

หมายถึง สวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซ่ีงผูใหเชาอาจไมได
รับคืน หรือสวนของมูลคาคงเหลือของสินทรัพยที่ใหเชา ซ่ึงไดรับ
การประกันจากบุคคลที่เกี่ยวของกับผูใหเชาเทานั้น 

ตนทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ตนทุนสวนเพ่ิมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการตอรองและการทําสัญญา
เชา ตนทุนดังกลาวนี้ไมรวมถึงตนทุนในสวนของผูใหเชาที่เปน  
ผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย  

เงินลงทุนขั้นตนตาม
สัญญาเชา 

หมายถึง ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายใหกับผูใหเชาตามสัญญา
เชาการเงินกับมูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันใหกับผูใหเชา 

เงินลงทุนสุทธิตาม 
สัญญาเชา 

หมายถึง เงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัย 
ของสัญญาเชา 
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รายไดทางการเงิน 
รอการรับรู 

หมายถึง ผลตางระหวางเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชากับ เงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเชา 

อัตราดอกเบี้ยตามนัย 
ของสัญญาเชา 

หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผลทําใหผลรวมของมูลคา
ปจจุบันของ  
1) จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายและ 
2) มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกัน มีจํานวนเทากับผลรวมของ  

2.1 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหเชา  และ 
2.2 ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชา 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม 
สวนเพิ่มของผูเชา 

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผูเชาจะตองจายตามสัญญาเชาที่คลายคลึงกัน 
หรือถาไมสามารถกําหนดอัตรานั้นไดจึงใหใชอัตราดอกเบี้ยที่ 
ผูเชาจะตองจาย ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาในการกูยืมเงินที่มี
ระยะเวลาและการค้ําประกันคลายคลึงกับที่ระบุไวในสัญญาเชา
เพื่อซ้ือสินทรัพยนั้น 

คาเชาที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง สวนของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาซ่ึงไมไดกําหนดไว
อยางคงที่ตามระยะเวลาที่ผานไป แตกําหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน 
เชน อัตรารอยละของยอดขาย ปริมาณการใช ดัชนีราคาใน 
อนาคต หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 

การจําแนกประเภทของสัญญาเชา 
3. กิจการตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาการเงินหากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผล 

ตอบแทน  ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา และตอง
จัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหากสัญญานั้นไมไดโอนความเสี่ยงหรือ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูเชา 
สัญญาเชาการเงิน 
การรับรูเร่ิมแรก 

4. ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล ผูเชาตองรับรูสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลของ 
ผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน 
ขั้นต่ําที่ตองจายแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซ่ึงพิจารณา ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา อัตราคิดลด
ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายคือ อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เชาหากสามารถกําหนดไดในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยได ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของผูเชาเปนอัตราคิดลด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของ 
ผูเชาตองรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่รับรู 
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเร่ิมแรก 

5. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตองนํามาแยกเปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะนําไปลดหนี้สินที่
ยังไมไดชําระ คาใชจายทางการเงินตองปนสวนใหกับงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาเพื่อทําให
อัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยูแตละงวด คาเชา
ที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

6. สัญญาเชาการเงินทําใหเกิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยเส่ือมสภาพและคาใชจายทางการเงิน
สําหรับงวดบัญชีแตละงวด นโยบายการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยเส่ือมสภาพที่เชาตอง
สอดคลองกับ  วิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยเส่ือมสภาพซึ่งกิจการเปนเจาของ และ 
คาเส่ือมราคาที่รับรูตองคํานวณตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 
2550)  เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน หากไมมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะเปน
เจาของสินทรัพยเมื่ออายุสัญญาเชาส้ินสุดลง  ผูเชาตองตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยใหหมด
ภายในอายุสัญญาเชาหรืออายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะสั้นกวา 

7. นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การเปดเผย
ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับสัญญา
เชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
7.1. มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ในงบดุลสําหรับสินทรัพยแตละประเภท  
7.2. การกระทบยอด ณ วันที่ในงบดุล ระหวางจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินกับมูลคา

ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ิน  นอกจากนั้น ณ วันที่ในงบดุล กิจการตอง
เปดเผยจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งส้ินสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 
7.2.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
7.2.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
7.2.3. ระยะเวลาที่เกินหาป 

7.3. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 
7.4. จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งส้ินที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชาชวงท่ีบอกเลิกไมได  

ณ วันที่ในงบดุล 
7.5. คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงตามสัญญาเชาที่มีสาระสําคัญของผูเชา ซ่ึงรวมถึงแตไม

จํากัดเฉพาะรายการตอไปนี้ 
7.5.1. เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น 
7.5.2. เงื่อนไขของการตออายุสัญญาเชาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดให

ปรับราคาหรือปรับอัตรา และ 
7.5.3. ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินปนผล การกอหนี้

เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอ่ืนเพิ่มเติม 
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สัญญาเชาดําเนินงาน 
8. ผูเชาตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอ่ืนที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงประโยชนที่ผูเชาไดรับในชวงเวลา1 

9. นอกจากที่ผูเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การเปดเผย
ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  ผูเชาตองเปดเผยขอมูลสําหรับ
สัญญาเชาดําเนินงานเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
9.1 จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได

สําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 
9.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
9.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
9.1.3. ระยะเวลาที่เกินหาป 

9.2 จํานวนเงินขั้นต่ําทั้งส้ินที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการเชาชวงที่บอกเลิกไมได ณ วันท่ีใน งบ
ดุล 

9.3 จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาและจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาใหเชาชวงที่รับรูใน 
กําไรขาดทุนสําหรับงวด ซ่ึงแยกแสดงจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย คาเชาที่อาจเกิดขึ้น และ
จํานวนเงินที่จะไดรับจากสัญญาใหเชาชวง 

9.4 คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงสําคัญ ที่ผูเชาตองปฏิบัติตามสัญญาเชา ซ่ึงรวมถึง 
รายการตอไปนี้ 
9.4.1 เกณฑในการกําหนดจํานวนที่ตองจายสําหรับคาเชาที่อาจเกิดขึ้น 
9.4.2 เงื่อนไขของการตออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและขอกําหนดใหปรับ

ราคาหรือปรับอัตรา 
9.4.3 ขอจํากัดที่กําหนดไวในสัญญาเชา เชน ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินปนผล การกอหนี้ 

เพิ่มเติม และการทําสัญญาเชาอ่ืนเพิ่มเติม 

สัญญาเชาในงบการเงินของผูใหเชา 
สัญญาเชาการเงิน 
การรับรูเร่ิมแรก 

10. ผูใหเชาตองรับรูสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเปนลูกหนี้ในงบดุลดวยจํานวนที่เทากับเงิน 
ลงทุนสุทธิในสัญญาเชา 

 

                                                      
1  ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรือ่ง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)  
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การวัดมูลคาภายหลังการรับรูเร่ิมแรก 

11. การรับรูรายไดทางการเงินตองขึ้นอยูกับรูปแบบที่สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแตละงวด
ของเงินลงทุนสุทธิของผูใหเชา ซ่ึงคงเหลือตามสัญญาเชาการเงินนั้น 

12. ผูใหเชาที่เปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายตองรับรูกําไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายใน 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดตามนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับการขายเสร็จเด็ดขาด   
หากอัตราดอกเบี้ยที่ใชเปนอัตราที่ต่ําเกินจริง กําไรจากการขายตองกําหนดขึ้นโดยสมมติใหใช
อัตราดอกเบี้ยเชิงพาณิชย  ตนทุนทางตรงเริ่มแรกตองรับรูเปนคาใชจายเม่ือมีการรับรูกําไรจาก
การขาย 

13. นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูล
สําหรับสัญญาเชาการเงินเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
13.1. การกระทบยอด ณ วันที่ในงบดุล ระหวางผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนทั้งส้ินตามสัญญา

เชากับมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา นอกจากนั้น ณ 
วันที่ในงบดุล กิจการตองเปดเผยผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาและมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวง
ตอไปนี้ 
13.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
13.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
13.1.3. ระยะเวลาที่เกินกวาหาป 

13.2. รายไดทางการเงินรอการรับรู 
13.3. มูลคาคงเหลือที่ไมไดรับการประกันซ่ึงรวมอยูในผลประโยชนของผูใหเชา 
13.4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาที่คาดวาจะ

เก็บไมได 
13.5. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดสําหรับงวด 
13.6. คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาของผูใหเชา 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

14. ผูใหเชาตองแสดงสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบดุลตามลักษณะของสินทรัพย 
15. ผูใหเชาตองรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑเสนตรง

ตลอดอายุสัญญาเชา นอกจากวาจะมีเกณฑอ่ืนที่เปนระบบซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการไดรับ
ประโยชนที่ลดลงจากสินทรัพยที่ใหเชา2 

                                                      
2  ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี  เรือ่ง สิ่งจูงใจสําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 
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16. ตนทุนทางตรงเริ่มแรกของผูใหเชาที่เกิดขึ้นในการตอรองหรือการทําสัญญาเชาดําเนินงานจะรวม
เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เชา และจะรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญา
เชาตามเกณฑเชนเดียวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชา  

17. คาเส่ือมราคาของสินทรัพยที่ใหเชาตองบันทึกโดยใชเกณฑที่สอดคลองกับนโยบายการคิดคา
เส่ือมราคาตามปกติของสินทรัพยที่คลายคลึงของผูใหเชา และคาเส่ือมราคาตองคํานวณตาม
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)และฉบับที่ 51  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน  

18. นอกจากที่ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตฐานการบัญชี เร่ือง การ 
เปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช) ผูใหเชาตองเปดเผยขอมูล
สําหรับสัญญาเชา ดําเนินงานเพิ่มเติม ดังตอไปนี้  
18.1. จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได

โดยแสดงจํานวนรวมสําหรับระยะเวลาแตละชวงตอไปนี้ 
18.1.1. ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป 
18.1.2. ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 
18.1.3. ระยะเวลาที่เกินหาป 

18.2. คาเชาที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูเปนรายไดสําหรับงวด 
18.3. คําอธิบายโดยทั่วไปของขอตกลงที่สําคัญตามสัญญาเชาสําหรับผูใหเชา 

การขายและเชากลับคืน 
19. หากรายการขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายที่สูงกวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะตองไมรับรูเปนกําไรของผูขายที่เปนผูเชาโดยทันทีแตตองบันทึก
รับรูเปนรายการรอตัดบัญชี และตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา 

20. ในกรณีที่การขายและเชากลับคืนกอใหเกิดสัญญาเชาดําเนินงาน 
20.1. หากราคาขายมีจํานวนเทียบเทากับมูลคายุติธรรมอยางเห็นไดชัด  ผูขายตองรับรู 

ผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการขายทันที 
20.2. หากราคาขายมีจํานวนต่ํากวามูลคายุติธรรม ผูขายตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจาก

การขายทันที เวนแตผูขายจะไดรับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจายคาเชาใน
อนาคตที่ต่ํากวาราคาตลาด ในกรณีนี้ผูขายตองบันทึกผลขาดทุนจากการขายเปน 
รายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามสัดสวนของจํานวนคาเชาที่จายในแตละงวด
ตามระยะเวลาที่ผูขายที่เปนผูเชาคาดวาจะใชประโยชนจากสินทรัพยที่เชา  

20.3. หากราคาขายมีจํานวนสูงกวามูลคายุติธรรม  ผูขายตองรับรูจํานวนที่สูงกวามูลคา 
ยุติธรรมเปนรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายตามระยะเวลาที่คาดวาจะใช
ประโยชนสินทรัพยที่เชา 
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21. สําหรับสัญญาเชาดําเนินงาน หากมูลคายุติธรรม ณ เวลาขายและเชากลับคืนต่ํากวามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย  กิจการตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมเปน 
ผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุนทันที 

วันถือปฏิบัติ 
22. วันถือปฏิบัติ 

22.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มีวันเร่ิมตนสัญญา
เชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

22.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุน (แตไมกําหนด) ใหกิจการที่มีสัญญาเชาที่มีวัน
เร่ิมตนของสัญญาเชากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
โดยวิธีปรับยอนหลัง หากกิจการมิไดใชวิธีปรับยอนหลัง กิจการจะใชยอดยกมาของ
สัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนวันเร่ิมตนในการตัดบัญชีตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับระยะเวลาเชาที่เหลืออยูใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ก็ได 

22.3 กิจการที่มีสัญญาเชาซ้ือระยะสั้น (3-4 ป) ซ่ึงทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
ประสงคที่จะใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (วิธีเดิม) ยังคงใชวิธีดังกลาวได จนกวาสัญญา 
เหลานั้นส้ินสุดลง โดยตองเปดเผยขอมูลตามยอหนา 13 แยกระหวางสัญญาเชาซ้ือที่ใชวิธี
เดิมและวิธีใหมทุกงวดบัญชีจนกวาสัญญาที่ใชวิธีเดิมนั้นส้ินสุดลง ในการเปดเผยจํานวน
มูลคาปจจุบันของลูกหนี้ใหเปดเผยยอดลูกหนี้   เชาซ้ือหักดวยดอกผลเชาซ้ือรอการ 
ตัดบัญชี 

วันถือปฏิบัติ 

24. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
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