
ปัญหาในการทดสอบสัญญาลสิซิ�ง 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� �� 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �� เรื�องการบญัชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศ 

ไทยตั'งแต่วนัที�  ) มกราคม �*+� โดยมีสาระสาํคญัคือการจาํแนกประเภทของสัญญาเช่าระยะยาวหรือในอีกนยั 
หนึ�งก็คือการ จาํแนกสัญญาลิสซิ�ง ออกเป็นสองประเภทคือ สัญญาเช่าการเงิน ( Financial Lease) และสัญญาเช่า 
ดาํเนินงาน (Operating Lease) ซึ� งจะมีวธีิการบนัทึก บญัชีแตกต่างกนัไปตามประเภทของสัญญาเช่าแต่ละแบบ  

 
การประกาศใชม้าตรฐานบญัชีดงักล่าวมุ่งหวงัที�จะใหเ้กิดผลกระทบและการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจที� 

สาํคญัคือ 
1. ในดา้นของผูป้ระกอบการลิสซิ�ง มีความชดัเจนในการทาํธุรกิจ และมีมาตรฐานเดียวกนั 
2. ในดา้นผูใ้ชบ้ริการลิสซิ�ง มีหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีที�เป็นมาตรฐานถูกตอ้งตามหลกัสากล 

ลดความสับสน และการตีความใหเ้ป็นประโยชน์กบัธุรกิจของตน โดยไม่เป็นธรรม 
 

อยา่งไรก็ดี ในการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักล่าวนั'น จะตอ้งมีการทดสอบสัญญาลิสซิ�ง 
ตามขอ้ทดสอบทั'ง O ประการที�ไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานบญัชี จึงจะสามารถแยกประเภทของสัญญาลิสซิ�งได ้
ซึ� งตรงจุดนี' นี�เองเป็นที�มาของปัญหาและ ขอ้สงสัยในการทดสอบ อนัเกิดจากการขาดความเขา้ใจและขาด 
ประสบการณ์ ในธุรกิจลิสซิ�ง ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปนี'  

 

ข้อทดสอบที� � “สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ!นสุดแห่งสัญญาเช่า” 
ในขอ้นี' ดูจะมีความชดัเจนในการทดสอบ เพียงแค่อ่านเนื'อหาสาระของสัญญาก็จะทราบไดท้นัทีวา่หากมีการโอน 
ความเป็น เจา้ของไปใหผู้เ้ช่า เมื�อสิ'นสุดสัญญา ก็ถือวา่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)  

 
อยา่งไรก็ตามท่านผูท้ดสอบอยา่เพิ�งวางใจวา่จะไร้ปัญหาโดยสิ'นเชิง ทั'งนี' เพราะจากประสบการณ์ 

ที�ผูเ้ขียนเคยพบก็คือ สัญญาเช่ามีการโอนกรรมสิทธิไปใหบุ้คคลที�สาม ณ วนัสิ'นสุดสัญญาเช่า ในกรณีเช่นนี'  
จะพิจารณาอยา่งไร เพราะในมาตรฐาน ระบุวา่ตอ้งเป็นการโอนใหผู้เ้ช่าแต่ในสัญญาไม่ไดโ้อนใหผู้เ้ช่า หากแต่ 
เป็นบุคคลที�สาม ซึ� งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็ได ้

 



ในกรณีนี' เนื�องจากมาตรฐานบญัชีมิไดร้ะบุวธีิทดสอบโดยละเอียดไว ้ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะวา่ 
ใหแ้ยกทาํการ ทดสอบระหวา่งผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่า โดยผลที�ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั นั�นคือผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็น 
สัญญาเช่าทางการเงินเพราะมีการโอนกรรมสิทธิใหผู้อื้�นเมื�อสิ'นสุดสัญญา  ส่วนผูเ้ช่าอาจเป็นไดท้ั'งสัญญาเช่า 
ทางการเงิน และสัญญาเช่าดาํเนินงาน ทั'งนี' ขึ'นอยูก่บัวา่ผูรั้บโอนกรรมสิทธิมีความเกี�ยวพนักบัผูเ้ช่าอยา่งไร 
เช่นถา้เป็นเจา้ของกิจการเองก็จดัเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเพราะผูรั้บโอนมีความเกี�ยวพนักบัผูเ้ช่าสูงเสมือนหนึ�ง
เป็นหน่วยเดียวกนั แต่ถา้ผูรั้บโอนไม่มีความเกี�ยวพนักบัผูเ้ช่าเลยก็จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เมื�อเขียนมาถึง 
ตรงนี'อาจมีผูท้กัทว้งวา่สัญญาเช่าฉบบัเดียวกนัเมื�อนาํมาทดสอบทางดา้นผูใ้ห้เช่ากบัผูเ้ช่าแลว้ไดผ้ลต่างกนัเป็นกา
รถูกตอ้งหรือไม่ กรณีนี'มาตรฐานบญัชีไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่สามารถกระทาํได ้(โปรดดูมาตรฐานบญัชีขอ้ O 
ในหมวดขอ้อภิปราย) 

 

ข้อทดสอบที� �  “สัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที.จะซื!อทรัพย์สินที.เช่าได้ในราคาที.ตํ.ากว่า 

ราคายติุธรรม ณ วันที.สิทธิการเลือกที.จะซื!อได้นั!นมีผลใช้บังคับ โดยราคาที.ตํ.ากว่านั!น มีจํานวนมากเพยีงพอ 

ที.จะทาํให้แน่ใจได้ตามสมควร ณ วันที.ทาํสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกที.จะซื!อทรัพย์สินนั!นแน่นอน”  
ในขอ้นี' ดูจะมีปัญหาในการตีความและปฏิบติัจริงอยูม่ากพอสมควรวา่ราคาที�ต ํ�ากวา่จนแน่ใจวา่จะมีการใชสิ้ทธิ 
ซื'อ (Bargain Purchase Option) คือเท่าใด คณะอนุกรรมการจึงมีความเห็นวา่หากราคาที�ผูเ้ช่ามีสิทธิ เลือกที�จะซื'อ 
ทรัพยสิ์นนั'นเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ร้อยละ * ของราคายติุธรรม ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า ถือไดว้า่เป็นราคาที�ต ํ�า 
กวา่ราคายติุธรรมมาก แต่อยา่งไรก็ตามการใหค้วามเห็นดงักล่าวประกอบไวก้็ยงัไม่ทาํใหปั้ญหาหมดไป 
ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปนี'  

 
ประการแรก ความเห็นขา้งตน้ก่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัสองแนวทาง แนวทางแรกคือผูที้�ยดึถือเอา 

ตวัเลขร้อยละ * เป็นเกณฑใ์นการทดสอบอยา่งเคร่งครัด (กลุ่มนี'จะไม่มีปัญหาในทางปฏิบติั) กบัอีกแนวทาง 
หนึ�งก็คือผูที้�แยง้วา่ความเห็นขา้งตน้เป็นเพียงความเห็นที�มีต่อทรัพยสิ์นทั�วไป ไม่สามารถใชก้บัทรัพยสิ์น 
บางประเภทไดเ้พราะทรัพยสิ์นบางอยา่งมีราคามือสองค่อนขา้งสูงแมจ้ะผา่นการใชง้านมาเป็นเวลานานแลว้ก็ 
ตาม การใชเ้กณฑ์ร้อยละ * จึงดูจะตํ�าเกินไปจึงไม่ใช ้แต่จะกลบัไปยดึถือขอ้ความที�ระบุไวใ้นขอ้ทดสอบแทน 
ซึ� งก็จะเกิดปัญหาขึ'นโดยทนัทีคือ 

 
การที�จะรู้วา่ราคาที�ผูเ้ช่ามีสิทธิในการซื'อทรัพยสิ์นเมื�อสิ'นสุดสัญญานั'นสูงหรือตํ�า เป็นราคาที�จูงใจ 

ใหซื้'อ( Bargain Purchase Option) หรือไม่นั'น จะตอ้งนาํราคาที�ไดสิ้ทธิมาเปรียบเทียบกบัราคายติุธรรม ซึ� ง 
ปัญหาก็คือจะหาราคายติุธรรมของทรัพยสิ์นที�เช่าในอนาคตไดอ้ยา่งไรเพราะเป็นเรื�องของอนาคตที�ยงัไม่เกิดขึ'น 



ถึงแมจ้ะมีบางท่านเสนอวา่ใหใ้ชร้าคามือสองที�มีอายกุารใชง้านใกลเ้คียงกนัของสินคา้ชนิดเดียวกนัในปัจจุบนัเป็
นตวัแทน ก็ไม่สามารถใชไ้ดเ้พราะเมื�อเวลาผา่นไปสินคา้มีการเปลี�ยนรุ่น ความตอ้งการของตลาดเปลี�ยนแปลง 
ราคายอ่มเปลี�ยนแปลงไปดว้ย ตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัคือเครื�องคอมพิวเตอร์ เช่น ราคาใหม่ของเครื�องคอมพิวเตอร์ 
รุ่นเพนเทียมทรีในปัจจุบนัจะอยูที่�ประมาณ +*,XXX บาท  ส่วนราคามือสองของเครื�องคอมพิวเตอร์ แบบเพนเทียม 
ทรี ที�ผา่นการใชง้านมาแลว้ �- + ปีในปัจจุบนัจะอยูที่�ประมาณ )X,XXX บาท หากผูเ้ขียนตกลงทาํลิสซิ�ง 
คอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกนันี' ในวนันี'  โดยกาํหนดให้ราคาที�มีสิทธิซื'อในอีก + ปีขา้งหนา้เท่ากบั *,XXX บาท ()O%) 
ของราคาเครื�องใหม่ ซึ� งหากยดึเกณฑร้์อยละ * จะผา่นการทดสอบในขอ้นี' ) ท่านคิดวา่ราคายติุธรรมในอีก + ปี 
ขา้งหนา้จะเป็นเท่าไร จะสามารถใชต้วัเลข )X,XXX บาท เป็นราคายติุธรรมในอีก + ปีขา้งหนา้ไดห้รือไม่ 
ท่านผูอ่้านที�มีความรู้เกี�ยวกบัราคาเครื�องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกไดท้นัทีวา่ไม่ได ้เพราะในอีก + ปีขา้งหนา้ 
เครื�องรุ่นนี'อาจจะไม่สามารถใชก้บัโปรแกรมใดๆไดอี้กเลยเนื�องจากมีการพฒันาโปรแกรมทาํใหต้อ้งใชเ้ครื�องที�มี
ความเร็วในการประมวลผลสูงขึ'น มีประสิทธิภาพมากขึ'น ดงันั'นเครื�องรุ่นนี'จะไม่เป็นที�ตอ้งการของตลาดอีก 
ราคาอาจจะอยูแ่ค่ *XX บาทก็ได ้(ซื'อไปทาํเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบา้น) ซึ� งตํ�ากวา่ราคาที�ไดสิ้ทธิซื'อจากบริษทัลิสซิ�ง 
ดว้ยซํ' าไป ดงันั'นจึงไม่สามารถกาํหนดราคายติุธรรมได ้ซึ� งทาํใหไ้ม่สามารถนาํราคาที�ไดสิ้ทธิซื'อมาเปรียบเทียบ 
ไดว้า่สูงหรือตํ�ากวา่ราคายติุธรรมเท่าใด 
 

ประการที�สอง สืบเนื�องจากประการแรกที�ท่านไม่ยอมใชเ้กณทข์องคณะอนุกรรมการมาตรฐานบญัชี 
และพยายามหาราคายติุธรรมมาเทียบกบัราคาที�ไดสิ้ทธิซื'อเมื�อสิ'นสุดสัญญาจนได ้ท่านก็จะพบปัญหาต่อไปวา่ 
ในมาตรฐานระบุวา่ตอ้งเป็นราคาที�ต ํ�ากวา่จนแน่ใจไดว้า่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิซื'อ ปัญหาจึงอยูที่�วา่ราคาดงักล่าวตอ้ง 
ตํ�ากวา่แค่ไหนจึงจะเรียกวา่แน่ใจได ้เช่น ราคายติุธรรมในอนาคตของรถยนต ์Honda accord เท่ากบั aXX,XXX บาท 
ส่วนราคาที�ใหสิ้ทธิซื'อเท่ากบั b��,XXX บาท ท่านคิดวา่จะแน่ใจไดไ้หมวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิซื'อแน่นอน  หากเปลี�ยน 
เป็น b�X,XXX บาทล่ะ หรือ b*X,XXX บาทล่ะ แค่ไหนจึงจะเรียกวา่แน่ใจได ้กรณีนี' จึงกลายเป็นเรื�องของดุลยพินิจ 
ของแต่ละคนไป ซึ� งไม่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี 

 
จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่หากท่านไม่ใชเ้กณทที์�คณะอนุกรรมการมาตรฐานบญัชีใหค้วามเห็น

ไว ้จะทาํใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัเป็นอยา่งมาก และถึงแมท้่านจะหาวธีิประเมินราคายุติธรรมในอนาคตได ้
ก็ตาม ท่านแน่ใจหรือไม่วา่วิธีนั'นจะสามารถใชก้บัทรัพยสิ์นทุกประเภทได ้หรือวธีิประเมินจะตอ้งแตกต่างกนัไป 
ตามประเภทของทรัพยสิ์น หากเป็นเช่นนั'นอาจมีผลกระทบต่อหลกัความคงเส้นคงวา (Consistency) ซึ� งผูต้รวจ 
สอบบญัชีอาจจะไม่ยอมรับ นอกจากนี'การใชดุ้ลยพินิจวา่ราคาที�ไดสิ้ทธิซื'อเป็นราคาที�ต ํ�าเกินไปหรือไม่ก็ไม่ใช่ 
วธีิที�ดีในทางบญัชี ทางออกที�ดีที�สุดก็คือใชเ้กณทที์�คณะอนุกรรมการฯไดก้าํหนดไวเ้ป็นแนวทางนั�นเอง 



ข้อทดสอบที�   “กาํหนดระยะเวลาเช่ามีเวลานานซึ.งครอบคลุมอายกุารใช้งานส่วนใหญ่ของทรัพย์สิน 

ที.เช่า ทั!งนี!โดยไม่คํานึงถึงว่าในที.สุดแล้วจะมีการโอนกรรมสิทธิ4กนัหรือไม่กต็าม” 
สาํหรับขอ้นี'ก็เป็นเช่นเดียวกบัขอ้ทดสอบที�สองก็คือตอ้งตีความวา่อายกุารใชง้านส่วนใหญ่คืออะไรและเท่าใด 
คณะอนุกรรมการฯจึงมีความเห็นวา่ระยะเวลาเช่าที�เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ fX ของอายกุารใชง้านโดย 
ประมาณของทรัพยสิ์น ถือวา่ครอบคลุมส่วนใหญ่  เช่นเครื�องจกัรมีอายกุารใชง้าน a ปี ส่วนสัญญาเช่ามีระยะ 
เวลา + ปี อายขุองสัญญาเช่าเท่ากบัร้อยละ O+ ของอายกุารใชง้าน  

 
ขอ้ทดสอบที�สามนี' เป็นขอ้ที�มีความชดัเจนมากที�สุด ไม่ค่อยมีปัญหาในทางปฏิบติัมากนกั แต่ก็มีขอ้ 

สังเกตุที�นกับญัชีควรจะระวงัก็คือ การวดัอายกุารใชง้านของเครื�องจกัรแต่ละประเภทสามารถแตกต่างกนัได ้
ไม่จาํเป็นวา่ทุกประเภทตอ้งมีหน่วยเป็นเดือนหรือ ปีเหมือนกนัหมด เครื�องจกัรบางประเภทมีอายกุารใชง้าน 
เป็นชั�วโมง การที�จะนาํมาเปรียบเทียบกบัอายกุารเช่าจึงตอ้งทาํใหมี้หน่วยเหมือนกนัก่อน  ในกรณีนี'ท่านจะตอ้ง 
ปรับหน่วยของอายสุัญญาเช่าใหเ้ป็นหน่วยเดียวกบัอายกุารใชง้านทรัพยสิ์น เช่นเครื�องจกัรมีอายกุารใชง้าน 
*X,XXX ชั�วโมง แต่สัญญาเช่ามีระยะเวลา + ปี ผูท้ดสอบจะตอ้งทราบวา่ผูเ้ช่าจะนาํเครื�องจกัรไป ใชง้านโดยเฉลี�ย 
เดือนละหรือปีละกี�ชั�วโมง ถา้ผูเ้ช่าใชเ้ครื�องจกัรวนัละ )� ชั�วโมง เดือนละ �* วนั จะเท่ากบัเดือนละ  +XX ชั�วโมง 
หรือปีละ +,bXX ชั�วโมง รวม + ปี คิดเป็น )X,fXX ชั�วโมงหรือร้อยละ �).b ของอายกุารใชง้านทรัพยสิ์น 

 
ในกรณีที�ผูท้ดสอบจะตอ้งเปลี�ยนหน่วยการใชง้านของทรัพยสิ์นจากปีเป็นชั�วโมงเช่นนี'  

ควรจะใหผู้เ้ช่าระบุอายกุารใชง้านเฉลี�ยต่อเดือนไวใ้นส่วนใดส่วนหนึ�งของสัญญาเช่าดว้ย 
หรืออาจจะทาํเป็นบนัทึกเพิ�มเติมต่อทา้ยสัญญาเช่าก็ได ้
ทั'งนี' เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชี 
และยงัเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใชง้านของทรัพยสิ์นที�เช่ามิใหมี้การใชง้านเกินขอ้ตกลง 
เพราะจะทาํใหท้รัพยสิ์นเสื�อมสภาพมากกวา่ที�ควรจะเป็น มูลค่าในตลาดมือสองจะตํ�า 

 

ข้อทดสอบที� ! “ราคาปัจจุบัน ณ วันเริ.มต้นสัญญา ของจํานวนเงินขั!นตํ.าที.ต้องจ่าย ตามสัญญาเช่า 

เท่ากบัหรือมากกว่าส่วนใหญ่ของราคายติุธรรมทั!งหมดของทรัพย์สินที.เช่าที.สุทธิจากเงินอุดหนุนและเครดิตภาษี

ที.ผู้ให้เช่าได้รับ (ถ้ามี) ณ ขณะนั!น ทั!งนี!โดยไม่คํานึงถงึว่าในที.สุดแล้วจะมีการโอนกรรมสิทธิ4กนัหรือไม่กต็าม” 
โดยคณะอนุกรรมการมีความเห็นวา่หากมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�ามากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ �X ของราคา 
ยติุธรรม ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

 



ขอ้ทดสอบขอ้นี' เป็นขอ้ทดสอบที�มีความยุง่ยากและมีปัญหาในทางปฏิบติัมากที�สุด ซึ� งผูเ้ขียนจะขอ 
กล่าวถึงขั'นตอนในการทดสอบโดยละเอียดก่อน แลว้จึงแยกแยะปัญหาต่างๆในการทดสอบตามขอ้นี' เป็นลาํดบั 
ต่อไป  

 
ในขั'นตอนแรกผูท้ดสอบจะตอ้งตีความคาํวา่ค่าเช่าขั'นตํ�าเสียก่อนวา่หมายถึงอะไร ซึ� งก็สามารถสรุปได ้

วา่ค่าเช่าขั'น ตํ�าตามมาตรฐานบญัชีหมายถึงจาํนวนเงินที�ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายอยา่งแน่นอน หรือจาํนวนเงินที�ผูใ้หเ้ช่า 
คาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน ซึ� งมกัจะมีจาํนวนเท่ากนัทั'งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ตวัอยา่งเช่นการเช่าถูกกาํหนด 
เป็นระยะ เวลา +b เดือนค่าเช่าเดือนละ )X,XXX บาท เมื�อสิ'นสุดสัญญาผูเ้ช่าตอ้งซื'อทรัพยสิ์นนั'นในราคา +X,XXX 
บาท ตามตวัอยา่งนี'  ค่าเช่าขั'นตํ�าจะเท่ากบัค่าเช่าทั'ง +b งวด รวมกบัราคาซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญาอีก +X,XXX บาท 
(นาํราคาซื'อทรัพยสิ์นมารวมเป็นค่าเช่าขั'นตํ�าดว้ยเพราะในสัญญาระบุวา่เมื�อสิ'นสุดสัญญาตอ้งซื'อทรพยสิ์นที�เช่านั'
นดว้ย) เท่ากนัทั'งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า แต่ก็มีบางกรณีที�อาจจะไม่เท่ากนัก็ไดเ้ช่นกนั เช่นในกรณีที�สัญญาเช่า 
มิไดผ้กูมดัวา่ผูเ้ช่าตอ้งซื'อทรัพยสิ์น แต่ผูใ้หเ้ช่ามีบุคคลอื�นซึ� งอาจจะเป็นผูข้ายทรัพยสิ์นหรือบริษทัประมูล 
ทรัพยสิ์นใหก้ารรับรอง(คํ'าประกนั) วา่จะซื'อทรัพยสิ์นนั'นเมื�อสิ'นสุดสัญญาเช่าหากผูเ้ช่าไม่ซื'อในราคาที�ไดต้กลง 
กนัไว ้ กรณีเช่นนี' เงินค่าเช่าขั'นตํ�าในดา้นผูใ้หเ้ช่าจะเท่ากบัค่าเช่าที�ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายทั'งหมดรวมกบัราคาซื'อขายเมื�อ 
สิ'นสุดสัญญาตามที�มีผูใ้หก้าร รับรองไวแ้ต่ในดา้นของผูเ้ช่าจะหมายถึงเฉพาะค่าเช่าทั'งหมดเท่านั'นไม่รวมราคา 
ซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญา เพราะยงัไม่แน่วา่ผูเ้ช่าจะซื'อหรือไม่ 
 

ตวัอยา่ง  บริษทั กขค จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าเครื�องจกัรเครื�องหนึ�งกบับริษทัลิสซิ�งแห่งหนึ�ง ซึ� งใน 
สัญญาระบุวา่ บริษทั กขค(ผูเ้ช่า) จะตอ้งชาํระค่าเช่าทรัพยสิ์นเดือนละ �X,XXX.- บาท  เป็นเวลา +b เดือน   และ 
เมื�อสิ'นสุดสัญญาผูเ้ช่ามีสิทธิ ที�จะซื'อทรัพยสิ์นนั'นในราคา aX,XXX.-บาท หากไม่ซื'อก็จะนาํทรัพยสิ์นมาคืน 
ในสภาพที�ดี นอกจากนี'ผูใ้ห้เช่ายงัไดท้าํขอ้ตกลงกบับริษทัที�เป็นผูข้ายทรัพยสิ์นนี'วา่หากผูเ้ช่าไม่ซื'อและ นาํมาคืน 
ผูข้ายทรัพยสิ์นก็จะรับซื'อในราคา fX,XXX.-บาท ทนัที 
           ค่าเช่าขั'นตํ�าในดา้นผูเ้ช่า = ค่าเช่าต่อเดือน x จาํนวนเดือน 
           ค่าเช่าขั'นตํ�าในดา้นผูใ้หเ้ช่า =  (ค่าเช่าต่อเดือน x จาํนวนเดือน) + fX,XXX.-บาท 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ หากผูใ้หเ้ช่ามีการเก็บเงินมดัจาํเพื�อเป็นประกนัการชาํระค่าเช่าซึ� งจะคืนใหเ้มื�อ 
สิ'นสุดสัญญาโดยไม่มีเงื�อนไข เงินมดัจาํนี'จะไม่นบัรวมเป็นค่าเช่าขั'นตํ�าทั'งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าเพราะเป็น 
เงินที�ไม่ไดรั้บมาโดยเบ็ดเสร็จจะตอ้งคืนใหใ้นภายหลงั แต่หากผูใ้หเ้ช่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทาํสัญญา 
ซึ� งไม่มีการคืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆทั'งสิ'น  เงินจาํนวนนี'จะถูก นบัรวมเป็นค่าเช่าขั'นตํ�าทั'งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 
   

ข้อสังเกตุ 



 ). การคํ'าประกนัหรือใหก้ารรับรองการซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญาวา่ถา้ผูเ้ช่าไม่ซื'อ ทรัพยสิ์นที�เช่าเป็น 
กรรม สิทธิตามราคาที�กาํหนดไวผู้ค้ ํ'าประกนัจะรับผิดชอบซื'อหรือชดใชค้่าเสียหายใหน้ั'น หากผูค้ ํ'าประกนันั'น 
มีความเกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ช่า เช่นเป็นกรรมการในบริษทัผูเ้ช่ามูลค่าการประกนันี'จะถูกนบัรวมเป็นค่าเช่าขั'นตํ�าใน 
ดา้นผูเ้ช่าดว้ย  
      

�. หากผูเ้ช่าไม่อยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม จาํนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ�มที�จ่ายพร้อมกบัค่าเช่ารายเดือนนั'น 
จะไม่สามารถเครดิตภาษีคืนได ้ ตามมาตรฐานบญัชีไม่ไดร้ะบุวา่จะถูกนบัรวมอยูใ่นค่าเช่าขั'นตํ�าในดา้นผูเ้ช่าหรือ 
ไม่ (ตามความเห็นของผูเ้ขียน ควรจะนบัรวมดว้ยเพราะเป็นภาระที�ตอ้งจ่ายไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกบั 
ค่าเช่า และไม่สามารถเรียกคืนจากราชการได ้โดยผูเ้ช่าสามารถบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีได)้ 

+. หากราคาซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญาถูกกาํหนดไวต้ ํ�ามากแต่เกินกวา่ร้อยละ * เช่นกาํหนดไวเ้ท่ากบั 
b% ของราคา ณ วนัทาํสัญญาถือวา่ตํ�าจนแน่ใจไดว้า่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิซื'อทรัพยสิ์นที�เช่าแน่ ในกรณีนี' ใหน้บัรวม 
ราคาซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญาเป็นค่าเช่าขั'นตํ�า ทั'งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าดว้ยเพราะสามารถคาดคะเนไดแ้ลว้วา่ 
จะไดรั้บชาํระอยา่งแน่นอน 
 

เมื�อทราบความหมายของค่าเช่าขั'นตํ�าแลว้จะตอ้งนาํมาหามูลค่าปัจจุบนั ณ วนัทาํสัญญาเป็นรายงวด 
ซึ� งในการหา มูลค่าปัจจุบนันี' มีวธีิการคือใหน้าํค่าเช่าแต่ละงวดมาคูณดว้ยสัมประสิทธิส่วนลด (DISCOUNT 
FACTOR)  ซึ� งเท่ากบั ) / (1+i)n โดยที� i ก็คืออตัราส่วนลด(DISCOUNT RATE) ที�ใชใ้นการคาํนวนในดา้น 
ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเป็นอตัราผลตอบแทนสุทธิ  (อตัราดอกเบี'ย หรือ IRR) ของผูใ้หเ้ช่า สําหรับในดา้นของผูเ้ช่านั'น 
ก็ใหใ้ชอ้ตัราเดียวกนั แต่หากไม่ทราบอตัราผลตอบแทนสุทธิของผูใ้หเ้ช่า ก็สามารถใชค้่าเสียโอกาสทางการเงิน 
ของสินเชื�อที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาใชแ้ทนได ้ 

 
ตวัอยา่ง ผูใ้ห้เช่าไดท้าํสัญญาเช่า + ปี โดยมีอตัราผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั  )a.X% ซึ� งผูเ้ช่าไม่ทราบ 

อตัรานี'  แต่ผูเ้ช่า มีสัญญากูย้ืมเงินระยะเวลา + ปี ผอ่นชาํระรายเดือนกบัธนาคารแห่งหนึ�ง ซึ� งธนาคารคิดดอกเบี'ย 
)O.*%  ดงันั'นอตัราส่วนลดที� ผูใ้หเ้ช่าใชใ้นการคาํนวนหามูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�าคือ )a.X% ส่วนอตัรา 
ส่วนลดที�ผูเ้ช่าใชค้าํนวนคือ )O.*% แต่ถา้ผูใ้ห้เช่าไดแ้จง้อตัราผลตอบแทนสุทธิใหผู้เ้ช่าทราบ อตัราส่วนลดที�ผู ้
ใหเ้ช่าใชค้าํนวนจะเป็น )a.X% 

 
 
 
 
 



 
ผูใ้หเ้ช่า (IRR = 14.5%)    ผูเ้ช่า (ค่าเสียโอกาส 17.0%) 

 
 
แจง้ IRR ใหผู้เ้ช่าทราบ    ใช ้Discount rate = 14.5% 

 
 

        
    ไม่แจง้ 

 
 
 
    

ผูเ้ช่าทราบค่าเสียโอกาส    ใช ้Discount rate = 17.0% 
        ที�เทียบเคียงได ้      
 
 
 
       ไม่ทราบ 
 
 
 
         ใชอ้ตัราดอกเบี'ยเงินฝากธนาคาร 
 
 

ในการแทนค่าในสูตรการคาํนวนมูลค่าปัจจุบนันั'นจะตอ้งแทนค่าตามลกัษณะความเป็นจริงที�จะเกิด 
ขึ'นเช่นหากผูใ้ห ้ เช่าใหช้าํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ก็จะตอ้งนาํค่าเช่าในแต่ละเดือนตั'งแต่เดือนที� ) มาหามูลค่า 
ปัจจุบนั ณ วนัทาํสัญญา (เดือนที� X)  จนครบทุกเดือนแลว้จึงนาํมูลค่าปัจจุบนัของแต่ละเดือนมารวมกนั มิใช่การ 
นาํมูลค่าค่าเช่าทั'งหมดมารวมกนัก่อนแลว้จึงหามูลค่า ปัจจุบนัของผลรวมนั'น หากราคาซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญา 
ถูกนบัรวมดว้ยก็ตอ้งหามูลค่า ปัจจุบนัก่อนแลว้จึง นาํมารวม 
 

ตวัอยา่ง สัญญาเช่าเริ�มวนัที� )  เมษายน  �*+� โดยกาํหนดใหช้าํระค่าเช่าเดือนละ  )X,XXX  บาท 
โดยเริ�มชาํระงวด แรกในวนัเริ�มสัญญาเป็นเวลา +b เดือน เมื�อสิ'นสุดสัญญาผูเ้ช่าตอ้งซื'อทรัพยสิ์นนั'นในราคา 
+X,XXX บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั )a.X% แต่ผูใ้ห้เช่ามิไดแ้จง้ใหผู้เ้ช่าทราบ 
โดยผูเ้ช่ามีวงเงินกูย้มืจากธนาคารที�อตัราดอกเบี'ย 15.5% ต่อปี 
 
 
 
 

แจง้ 

ทราบ 



 งวดที�     วนัที�  ค่าเช่าขั'นตํ�า มูลค่าปัจจุบนั()a.X%)        มูลค่าปัจจุบนั()*.*%) 
   1    1/4/39    10,000        10,000.00        10,000.00 
   2    1/5/39    10,000                  9,860.31          9,872.48 
   3    1/6/39    10,000          9,722.58          9,746.59 
        
        
  36    1/3/42    10,000         6,111.85           6,381.45 
 ซื'อคืน    31/3/42   30,000           18,079.43         18,900.22 
            รวม    390,000     302,536.42        309,045.45 

 
จะเห็นวา่มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�าขา้งตน้ที�คาํนวนไดร้ะหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่าจะไม่เท่ากนั 

เพราะอตัราส่วนลด ที�ใชค้าํนวนไม่เท่ากนั ซึ� งตามปกติแลว้จะมีปัจจยั � ประการที�ทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า 
ขั'นตํ�า ไม่เท่ากนัคือ   

)) ค่าเช่าขั'นตํ�านาํที�นาํมาคาํนวนมาจากฐานที�ไม่เท่ากนั   
�) อตัราส่วนลดที�ใชไ้ม่เท่ากนั 
ความแตกต่างนี'อาจมีผลทาํใหฝ่้ายหนึ�งมีมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�าสูงกวา่ร้อยละ �X และอีกฝ่าย 

หนึ�งมีมูลค่าตํ�า กวา่ร้อยละ �X อนัจะทาํใหฝ่้ายหนึ�งเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และอีกฝ่ายหนึ�งเป็นสัญญาเช่า 
ดาํเนินงานก็เป็นได ้ ในกรณีเช่นนี'  มาตรฐานทางบญัชียอมรับวา่มีโอกาสเป็นไปไดไ้ม่ถือเป็นการผดิพลาด ซึ� งก็ 
ใหแ้ต่ละฝ่ายบนัทึกบญัชีตามผลที�ทดสอบไดน้ั'น แมจ้ะไม่สอดคลอ้งกนัก็ตาม (ทั'งสองฝ่ายสามารถเป็นผูต้ดัค่า 
เสื�อมราคาไดท้ั'งคู่) 

 
เมื�อสามารถหามูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�าทั'งหมดไดแ้ลว้ก็ใหน้าํมาเปรียบเทียบกบัราคายติุธรรม(ร

าคาซื'อขาย)ของทรัพยสิ์นในวนัเริ�มสัญญา  หากตํ�ากวา่ร้อยละ �X ก็ถือวา่ผา่นขอ้ทดสอบนี'  หากเท่ากบัหรือ 
มากกวา่ก็ไม่ผา่น และถา้สัญญานั'นสามารถผา่นไดท้ั'ง O ขอ้ทดสอบก็จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินการ 
 
 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นวธีิทดสอบหามูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั'นตํ�า ซึ� งในขอ้ทดสอบที� O  นี'  จะมี 
ปัญหาที�ผูเ้ขียนไดร้วบรวมมาจากประสบการณ์ในทางปฏิบติัรวมทั'งที�ไดมี้ผูอ่้านบางท่านสอบถามมาดงันี'  

1. ถา้ราคาซื'อขายเมื�อสิ'นสุดสัญญา(ที�ผูใ้ห้เช่าไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่า) ถูกเก็บเป็นเงินมดัจาํไวท้ั'ง 
จาํนวนหรือบางส่วน ตั'งแต่วนัทาํสัญญาจะถือวา่ไดรั้บชาํระในเดือนแรกหรือเดือนสุดทา้ยของการเช่า ซึ� งการตี 
ความที�ต่างกนัจะใหผ้ลของมูลค่า ปัจจุบนัต่างกนั หากตีความวา่ไดรั้บชาํระในวนัแรกของสัญญาทั'งหมด จาํนวน 



เงินมดัจาํทั'งกอ้นนั'นจะไม่ถูกคิดส่วนลดเพราะตวัสัมประสิทธิส่วนลด (DISCOUNT FACTOR) จะยกกาํลงัดว้ย 
ศูนย ์แต่ถา้ตีความวา่ไดรั้บในวนัสิ'นสุดสัญญาหรือวนัที�ใชสิ้ทธิจริง จาํนวน เงินมดัจาํนั'นก็จะถูกคิดลดไปทั'งกอ้น 
หรือหากตีความวา่ไดรั้บในวนัเริ�มสัญญาส่วนหนึ�งและไดรั้บในวนัใชสิ้ทธิจริงอีกส่วนหนึ�ง 
จาํนวนเงินมดัจาํนั'นก็จะถูกคิดลดไปบางส่วนเท่านั'น ซึ� งในมาตรฐานบญัชีมิไดร้ะบุไวว้า่จะใหตี้ความอยา่งไร   
 

ในกรณีนี'ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรจะยดึหลกัของกระแสเงินสดที�ไดรั้บชาํระจริง หากไดช้าํระทั'งหมดในรูป 
ของเงินมดัจาํตั'งแต่วนัเริ�มสัญญาก็ถือวา่ให้คิดส่วนลดจากวนัเริ�มสัญญา แต่ถา้ชาํระบางส่วนในวนัเริ�มสัญญา 
และ อีกบางส่วนในวนัใชสิ้ทธิจริง ก็ใหแ้ยกคิดส่วนลดเป็นสองจาํนวน  
 

2. กรณีที�ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บเครดิตจากผูข้ายสินคา้ทาํใหมิ้ตอ้งชาํระค่าทรัพยสิ์นโดยทนัที จะถือวา่มูลค่า 
ตน้ทุนยงัเท่ากบั ราคาทรัพยสิ์น ณ วนัทาํสัญญานั'น หรือจะตอ้งคิดมูลค่าปัจจุบนัของราคาทรัพยสิ์นกลบัมา ณ 
วนัทาํสัญญาหรือไม่ เช่นราคาซื'อขายของทรัพยสิ์นที�เช่าในวนัเริ�มสัญญาเท่ากบั +.X ลา้นบาท แต่ผูข้ายได ้
ใหเ้ครดิตเทอมกบัผูซื้'อเป็นเวลา + เดือนจึงค่อยชาํระเงินทั'งหมดใหผู้ข้าย ในกรณีนี' ราคายติุธรรมจะเท่ากบั +.X 
ลา้นบาทหรือตอ้งหามูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน +.X ลา้นบาท ซึ� งโดยคิดลดเป็นเวลา + เดือนดว้ย ซึ� งค่าที�ได ้
ก็จะตํ�ากวา่ +.X ลา้นบาท  
 

มาตรฐานบญัชีมิไดก้ล่าวถึงกรณีเช่นนี'ไวเ้นื�องจากเป็นรายละเอียดในการปฏิบติัจริง ซึ� งผูเ้ขียนมี 
ความเห็นโดยส่วนตวัวา่การทดสอบในขอ้ O นี'  มาตรฐานบญัชีให้ความสาํคญักบัมูลค่าปัจจุบนั ดงันั'นจึง 
ควรพิจารณาตามลกัษณะกระแสเงินสด เช่นเดียวกบัการพิจารณาเรื�องการชาํระราคาของการใชสิ้ทธิซื'อทรัพยสิ์น 
เมื�อสิ'นสุดสัญญา นั�นคือตอ้งหามูลค่าปัจจุบนัของราคา ทรัพยสิ์นก่อนจึงค่อยนาํมาเปรียบเทียบ 
 

3. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในขอ้ทดสอบขอ้ที� � ใหเ้ปรียบเทียบกบัราคายติุธรรม 
ของทรัพยสิ์น ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า แต่ในขอ้ทดสอบที� O ใหเ้ปรียบเทียบกบัราคายติุธรรม ณ วนัทาํสัญญา 
ซึ� งในบางครั' งอาจจะเป็นคนละ วนักนั ทั'งนี'หากพิจารณาตามคาํนิยาม วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าหมายถึงวนัที� 
ตกลงทาํสัญญาเช่าหรือวนัที�คู่สัญญาจะตอ้งปฏิบติั ตามเงื�อนไขหลกัของสัญญานั'นแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ'นก่อน 
ซึ� งตามปกติแลว้วนัทาํสัญญาจะตอ้งเกิดก่อนและในกรณีที�วนัเริ�มตน้ของสัญญาห่างจากวนัทาํสัญญาเป็นเวลาหล
ายเดือนดว้ยเหตุผลบางประการเช่น อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการนาํเขา้และติดตั'ง เครื�องจกัร ในกรณีเช่นนี'อาจมี 
ผลใหร้าคายติุธรรมของทรัพยสิ์นของวนัทั'งสองเปลี�ยนแปลงไปไม่เท่ากนัก็ได ้

 
ดงันั'นในทางปฏิบติัหากมีกรณีดงักล่าวเกิดขึ'นก็ตอ้งยดึถือตามมาตรฐานบญัชี คือถึงแมร้าคาทรัพยสิ์น 

จะมีการเปลี�ยนแปลงไปแลว้ก็ตามในการทดสอบสัญญาจะตอ้งยดึราคายุติธรรมในวนัเริ�มตน้ของสัญญา 



 
O. ในกรณีที�ในหนึ�งสัญญาเช่า แต่ใชบ้ริการหลายครั' งหรือแยกเป็นหลายกลุ่มทรัพยสิ์น เช่นมีรถยนต ์� 

คนั รถสิบลอ้ + คนั รถแทรคเตอร์ ) คนั ซึ� งแต่ละกลุ่มก็มีเงื�อนไขและระยะเวลาเช่าต่างกนัไป จะทาํการ 
ทดสอบอยา่งไร จะสามารถแยกทดสอบเป็นรายกลุ่มของทรัพยสิ์น และบนัทึกบญัชีต่างกนัไดห้รือไม่ เช่นกลุ่ม 
ของรถยนตซึ์� งมีระยะเวลาเช่า + ปี เมื�อทาํการทดสอบแลว้ผลที�ไดเ้ป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนกลุ่ม 
รถสิบลอ้และแทรคเตอร์ซึ� งมีระยะเวลาเช่า O ปี เมื�อทาํการทดสอบแลว้ผลที�ไดเ้ป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จะทาํ 
อยา่งไร 

 
ในกรณีนี'ผูอ่้านบางท่านอาจจะสงสัยวา่ทาํไมจึงไม่แยกทาํสัญญาเป็นคนละฉบบั 

กลบัมาทาํรวมกนัแลว้จะระบุเงื�อนไขในสัญญาอยา่งไร ในเมื�อเงื�อนไขต่างกนัตามประเภทของทรัพยสิ์น 
ฉะนั'นผูเ้ขียนจึงขอทาํความเขา้ใจเสียก่อนวา่ 
กรณีดงักล่าวสามารถเกิดขึ'นไดใ้นทางปฏิบติัเพราะบริษทัลิสซิ�งหลายๆที�จะใชว้ธีิอนุมติัวงเงินสินเชื�อใหลู้กคา้จาํ
นวนหนึ�งและทาํสัญญาเช่าครอบคลุมไวโ้ดยยงัไม่ระบุรายละเอียด 
แต่เมื�อลูกคา้ตกลงใชบ้ริการจึงจะพิมพเ์อกสารตารางแนบทา้ยสัญญาเป็นครั' งๆไป 
ซึ� งระบุรายละเอียดของแต่ละทรัพยสิ์นไว ้
เพราะฉะนั'นถึงแมจ้ะมีสัญญาเช่าเพียงฉบบัเดียวแต่ก็ถือเสมือนวา่มีหลายสัญญาได ้
การทดสอบจึงสามารถแยกทดสอบ และแยกบนัทึกบญัชีได ้ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกแบบเดียวกนัทั'งหมด 

 
*. สัญญาเช่าสัญญาเดียวโดยใชบ้ริการลิสซิ�งในครั' งเดียวกนัแต่มีทรัพยสิ์นหลายชนิด 

และผลการทดสอบทีละหน่วยก็อาจจะไดผ้ลแตกต่างกนั เช่นในสัญญาลิสซิ�งมีทรัพยสิ์น � ชนิด 
ซึ� งกาํหนดราคาที�ใหสิ้ทธิซื'อเมื�อสิ'นสุดสัญญาไวแ้ตกต่างกนั ชนิดที�หนึ�งกาํหนดไวร้้อยละ * 
อีกชนิดหนึ�งกาํหนดไวร้้อยละ �X แต่ในสัญญาจะนาํมารวมเป็นจาํนวนเดียวกนัคือร้อยละ �* 
ในกรณีนี'หากทดสอบทีละชนิด 
จะเห็นวา่ชนิดที�หนึ�งจะไม่ผา่นขอ้ทดสอบที�สองที�ระบุวา่ราคาที�ใหสิ้ทธิซื'อเมื�อสิ'นสุดสัญญาตอ้งมากกวา่ร้อยละ 
* แต่ถา้หากทดสอบรวมทั'งสองชนิดจะผา่นได ้  จึงมีปัญหาวา่ควรจะบนัทึกบญัชีเป็นแบบใด 
เพราะมีผูโ้ตแ้ยง้วา่ถึงแมท้ั'งสัญญาจะผา่นการทดสอบแต่ก็มีทรัพยสิ์นจาํนวนหนึ�งที�ไม่ผา่นการทดสอบจดัเป็นกา
รเช่าทางการเงิน จึงไม่ควรถือวา่สัญญาฉบบันั'นผา่นการทดสอบ  

 



ในกรณีนี'มาตรฐานทางบญัชีก็มิไดร้ะบุไวเ้ช่นกนัวา่จะทาํอยา่งไร 
แต่ในมาตรฐานไดพู้ดถึงการทดสอบสัญญาทั'งฉบบัเท่านั'น มิไดแ้ยกเป็นรายทรัพยสิ์น 
ดงันั'นหากท่านจะยดึตามมาตรฐานบญัชีโดยทาํการทดสอบทั'งสัญญาก็ไม่ผดิแต่ประการใด 
ส่วนในฝ่ายที�เห็นวา่ควรจะแยกทดสอบเป็นรายทรัพยสิ์นและแยกบนัทึกบญัชีเป็นรายทรัพยสิ์นนั'น 
ก็สามารถกระทาํไดเ้พราะไม่มีขอ้หา้มระบุไวใ้นมาตรฐานบญัชี และก็มิไดเ้ป็นการผิดหลกัการบญัชีแต่อยา่งใด 
แต่ก็มีขอัพึงระวงัสาํหรับผูที้�ตอ้งการแยกทดสอบเป็นรายทรัพยสิ์นวา่จะตอ้งสามารถแยกรายละเอียดของค่าเช่าขั'
นตํ�าของแต่ละทรัพยสิ์นไดถู้กตอ้ง เพราะในสัญญามกัจะระบุรวมเป็นจาํนวนเดียวกนัทั'งหมดทุกทรัพยสิ์น 
ซึ� งหากบริษทัลิสซิ�งมิไดแ้ยกมาใหผู้เ้ช่าจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่แต่ละทรัพยสิ์นมีค่าเช่าและราคาที�ไดสิ้ทธิซื'อเมื�อสิ'
นสุดสัญญาเท่าไร 
ที�สาํคญัก็คือตอ้งยดึหลกัความคงเส้นคงวาเมื�อทาํการแยกทดสอบเป็นรายทรัพยสิ์นในสัญญาหนึ�งแลว้ 
ก็ควรจะปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัสัญญาฉบบัอื�นดว้ย 

 
ทั'งหมดนี'ก็เป็นประเด็นปัญหาในการทดสอบสัญญาลิสซิ�งที�ผูเ้ขียนไดร้วบรวมมาจากประสบการณ์แล

ะการพิจารณารายละเอียดในมาตรฐานบญัชีฉบบัที� �� 
ซึ� งก็หวงัวา่ท่านผูอ่้านจะไดรั้บประโยชน์ในการนาํไปปฏิบติัจริง 
นอกจากนี'หากคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานบญัชีจะนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างมาตรฐานบญัชีฉบบั
ใหม่ซึ� งในอนาคตอาจจะมีการออกมาใชแ้ทนมาตรฐานบญัชีฉบบัที� a และ ฉบบัที� �� 
รวมกนัก็จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัเป็นอยา่งยิ�ง 

 


