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ธุรกจิลสิซ่ิง ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน 
โดย คณิต  ลิมปิพิชยั 

 

 นบัเป็นเวลามากกวา่ 40 ปี แลว้ท่ีธุรกิจลิสซ่ิงไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศไทย หรืออีกนยัหน่ึงก็คือไดเ้ขา้มาด าเนิน 

การในประเทศไทย  หลงัจากท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าต่างๆของโลกอาทิเช่น  เกาหลี, ญ่ีปุ่น, 
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามยงัมีความเขา้ใจท่ีสบัสนและไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัธุรกิจลิสซ่ิงอยูห่ลายประการ ท าให ้
ธุรกิจน้ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงจ ากดั ทั้งท่ีโดยแทจ้ริงแลว้ลิสซ่ิงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินอยา่งหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุน 
ผูป้ระกอบการใหส้ามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก 
 
1. ลสิซ่ิงคืออะไร 
 

มีความเขา้ใจท่ีสบัสนเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ลิสซ่ิงโดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจวา่เป็นธุรกิจเดียวกนักบั การเช่าซ้ือ 
(Hire-Purchase)  เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเช่าซ้ือหลายรายท่ีตั้งช่ือกิจการของตนโดยน าค าวา่ลิสซ่ิงมาเป็นส่วนหน่ึงของ ช่ือ 
ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ธุรกิจทั้งสองมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆหลายประการ โดยลกัษณะทัว่ไปของลิสซ่ิงแลว้พอจะสรุปได ้
วา่ลิสซ่ิงก็คือ 
 
“การให้เช่าทรัพย์สินทีไ่ด้มีก าหนดเวลาที่แน่นอนซ่ึงผู้เช่ายงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินนั้น  แต่ผู้ให้เช่าได้ให้สิทธิแก่ผู้เช่า 
ทีจ่ะซ้ือทรัพย์สินนั้น เป็นกรรมสิทธ์ิได้หลงัจากทีสั่ญญาเช่าครบก าหนดแล้วในราคาทีท่ัง้สองฝ่ายตกลงกนัก่อนผู้อื่น หรือ 
อาจจะขอขยายระยะเวลาเช่าออกไปอีกช่วงหนึ่ง “ 
 

ค าจ ากดัความขา้งตน้เป็นค าจ ากดัความท่ีก าหนดข้ึนจากลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจ ณ ท่ีน้ี 

วา่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดค านิยามของค าวา่ลิสซ่ิงอยา่งเป็นทางการ รวมทั้งยงัไม่มีกฎหมายท่ีกล่าวถึงธุรกิจน้ีแต่ 
ประการใด คงมีแต่ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2534 ในการก าหนดเง่ือนไขในการ 
อนุญาตใหบ้ริษทัเงินทุนประกอบกิจการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิงท่ีไดใ้หค้วามหมายของ “การให้เช่าทรัพย์สินแบบ 
ลสิซ่ิง”  ไวด้งัน้ี 
 
“ การให้เช่าทรัพย์สินทีผู่้ให้เช่าจดัหามาจากผู้ผลติหรือผู้จ าหน่าย หรือทรัพย์สินซ่ึงยดึได้จากผู้เช่ารายอื่น เพือ่ให้ผู้เช่าได้ใช้ 
ประโยชน์ในกจิการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกจิการบริการอย่างอื่นเป็นทางการค้าปกติ โดยผู้เช่ามี 
หน้าทีต้่องบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีเ่ช่า  ทัง้นี้ผู้เช่าจะบอกเลกิสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดเพยีงฝ่ายเดยีวไม่ได้ แต่  
ผู้เช่ามีสิทธ์ิทีจ่ะซ้ือหรือเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคา หรือค่าเช่าทีไ่ด้ตกลงกนั ” 
 
 และ ค าส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ืองการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ลิสซ่ิงวา่ 
 
“ ค าว่าการให้เช่าทรัพย์สินแบบลสิซ่ิง หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้ให้เช่าเป็นบริษทัหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทีม่ีทุนจดทะเบียนทีไ่ด้รับช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 60 ล้านบาท 
และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษมีูลค่าเพิม่  ซ่ึงต้องเสียภาษมีูลค่าเพิม่ตามมาตรา  82/3 แห่งประมวล รัษฎากร 
 (2)  ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล 
 (3)  การก าหนดเวลาเช่าต้องมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  เว้นแต่ทรัพย์สินทีใ่ห้เช่าเป็นทรัพย์สินทีย่ดึ 
มาจากผู้เช่ารายอื่น ระยะเวลาในการเช่าอาจไม่ถงึ 3 ปีกไ็ด้" 
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 จะเห็นไดว้า่ค  าจ ากดัความทั้งสองขา้งตน้มิไดใ้หภ้าพของธุรกิจลิสซ่ิงในทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนเท่าท่ีควร และเป็น 
การเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดปฏิบติับางประการเช่น ระยะเวลาเช่า ซ่ึงตามทฤษฎีแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดระยะเวลาใน 

การใหเ้ช่าขั้นต ่าไวท่ี้ 3 ปี  
 

หากเปรียบเทียบระหวา่งการเช่าโดยทัว่ไป (Rent) กบัการเช่าแบบลิสซ่ิง (Lease) และการเช่าซ้ือ (Hire-purchase) 
แลว้ จะพบวา่มีลกัษณะ ส าคญัเฉพาะธุรกิจแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 การเช่าทัว่ไป (Rent) สามารถใหเ้ช่าทรัพยสิ์นไดทุ้กประเภท โดยระยะเวลาการเช่าไม่บงัคบัแน่นอน สามารถ 
ยกเลิกการเช่าได ้ ผูเ้ช่าไม่มีสิทธิในการเลือกซ้ือเม่ือส้ินสุดสญัญา ตวัอยา่งของการเช่าประเภทน้ีเช่น การเช่ารถขบัเป็น 

รายวนั, การเช่าหอ้งพกั เป็นตน้ ซ่ึงมีกฏหมายและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีชดัเจน 
 การเช่าซ้ือ (Hire-Purchase) เป็นการซ้ือขายสินคา้โดยผูซ้ื้อแบ่งการช าระเงินเป็นงวดๆ เม่ือช าระครบถว้นก็ได ้
กรรมสิทธิไป ตวัอยา่งของการเช่าซ้ือท่ีนิยมกนัมากไดแ้ก่ การเช่าซ้ือรถยนต,์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ การเช่าซ้ือน้ีมี 
กฏหมายและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีชดัเจนเช่นกนั 

การเช่าแบบลิสซ่ิง(Lease) เป็นการใหเ้ช่าตามความประสงคข์องผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะจดัซ้ือทรัพยสิ์นตามท่ีผูเ้ช่า
ประสงคเ์ป็นคร้ังๆไป ปัจจุบนัมกัจะใหเ้ช่าเฉพาะสงัหาริมทรัพย ์ มีระยะเวลาการเช่าท่ีแน่นอน หากจะยกเลิก การเช่า 
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทั้งสองฝ่าย ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าได ้ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีกฏหมายท่ี รองรับ 

โดยตรง แต่สามารถยดึกฏหมายเร่ืองการเช่าประกอบกบัธรรมเนียมปฏิบติัดา้นการเช่าและเช่าซ้ือมาใชอ้า้งอิงได ้
 

 อยา่งไรก็ตาม จากการรวบรวมลกัษณะของลิสซ่ิงท่ีเกิดข้ึนในสากลและในประเทศไทยไว ้พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
(1) ลิสซ่ิงคือการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น โดยตกลงระยะเวลาเช่าท่ีแน่นอนไวต้ั้งแต่วนัท าสญัญาเช่า โดยทัว่ไป 

สญัญาเช่าจะไม่สามารถยกเลิกได ้ เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย  แต่สามารถขยายระยะเวลาใหย้าวข้ึนได ้ ซ่ึง 
โดยทัว่ไประยะเวลาเช่าอยูร่ะหวา่ง 3 - 5 ปี 

(2) ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัลิสซ่ิงใหเ้ช่า เป็นทรัพยสิ์นท่ีสัง่ซ้ือตามความตอ้งการของผูเ้ช่า หลงัจากท่ีไดท้ าสญัญา 
เช่าแลว้ ไม่มีการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ไวก่้อน 

(3) ค่าเช่าเป็นจ านวนเงินท่ีก าหนดแน่นอนตลอดอายสุญัญาเช่า ไม่เปล่ียนแปลงตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
เงิน (Fixed rate) นอกจากผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนเช่น ใชอ้ตัราดอกเบ้ียลอยตวัปรับทุกหกเดือน แต่ค่าเช่า 
สามารถก าหนดใหจ่้ายเท่ากนัทุกงวด หรือไม่เท่ากนัทุกงวดก็ได ้

(4) หนา้ท่ีในการสัง่ซ้ือสินคา้เป็นของผูใ้หเ้ช่า โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบในเร่ืองของรายละเอียด สินคา้, 
ราคาและก าหนดการส่งสินคา้จากผูเ้ช่า หากสินคา้ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศผูใ้หเ้ช่าก็สามารถเปิด L/C สัง่ซ้ือผา่นธนาคาร 
ใหไ้ดเ้ช่นกนั 

(5) หลกัฐานเอกสารในการสัง่ซ้ือสินคา้และการช าระเงินจะตอ้งท าในนามของผูใ้หเ้ช่า ในกรณีท่ีผูเ้ช่าได ้
ด าเนินการสัง่ซ้ือสินคา้ไปแลว้และขอท าลิสซ่ิงในภายหลงัก็สามารถท าได ้ โดยการน าทรัพยสิ์นนั้นมาขายใหผู้เ้ช่าและขอ 
เช่ากลบัคืนไป (Sale and Lease Back) 

(6)  ในกรณีท่ีผูเ้ช่าไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูน้ าเขา้สินคา้เองเพ่ือรับสิทธิทาง 
ดา้นภาษี หลงัจากนั้นจึงยืน่ขออนุมติัต่อ BOI เพ่ือท าลิสซ่ิง โดยการท า Sale and Lease Back 

(7) ตลอดอายสุญัญาเช่าจะตอ้งมีการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตามเง่ือนไขท่ีผูใ้หเ้ช่าก าหนด และผูเ้ช่า 
ตอ้งดูแลทรัพยสิ์นท่ีเช่าอยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

(8)  การค านวณค่าเช่าโดยส่วนใหญ่จะใชว้ธีิค  านวนแบบเงินกูท่ี้เรียกวา่ลดตน้ลดดอก โดยน าเงินมดัจ า 
และราคาซ้ือเม่ือส้ินสุดสญัญามาเป็นปัจจยัในการค านวนดว้ย 

(9)  ค่าเช่าท่ีผูเ้ช่าช าระจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย และผูเ้ช่าตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% 
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(10) โดยทัว่ไปผูใ้หเ้ช่ามกัจะเรียกเก็บเงินมดัจ าการเช่า (Deposit) จากผูเ้ช่าจ านวนหน่ึงในวนัท า สญัญา 
เสมือนหน่ึงเป็นหลกัประกนัและจะคืนใหเ้ม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า 

(11)  เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า ผูเ้ช่าสามารถเลือกด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ดงัต่อไปน้ี 
  -  ต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีกระยะเวลาหน่ึง (Renew) 
  -  ขอซ้ือทรัพยสิ์นนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของตน ในราคาท่ีตกลงกนั (Exercise Option)  
  -  น าทรัพยสิ์นมาคืนใหแ้ก่ผูเ้ช่า ในสภาพท่ีดีสามารถใชก้ารไดป้กติ (Return)  
ในปัจจุบนัทางเลือกขอ้สุดทา้ยยงัไม่มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายนกัส าหรับการท าลิสซ่ิงในประเทศไทย เน่ืองจาก 

ยงัไม่มีตลาดรองรับส าหรับสินคา้ใชแ้ลว้ ผูเ้ช่าจึงมีทางเลือกเพียง 2 ประการเท่านั้น ยกเวน้กรณีรถยนตน์ัง่ ซ่ึงเป็นการเช่าใช้
ในกิจการเช่นรถต าแหน่ง ผูเ้ช่ามกัเลือกท่ีจะน ามาคืนเพ่ือเช่าคนัใหม่แทนเม่ือครบก าหนดการเช่า 

(12) ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ่้ายประจ าต่างๆ เช่น การ 
ต่อภาษีประจ าปีของรถยนต ์การต่อใบอนุญาตต่างๆเป็นตน้ 

(13) บางบริษทัอาจจะเสนอการเช่าทรัพยสิ์นรวมกบับริการอ่ืนๆ (Full Service Lease, Bundle Lease) 
เช่นใหเ้ช่ารถยนตพ์ร้อมประกนัและการบ ารุงรักษา โดยน าตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริการเหล่านั้นมารวมเป็นตน้ทุนในการ 
ค านวนค่าเช่าดว้ย 
   

2. ข้อแตกต่างระหว่างลสิซ่ิง เช่าซ้ือ และเงินกู้ 
 
 ในดา้นของความแตกต่างสามารถจ าแนกเป็นดา้นต่างๆ ได ้ดงัน้ี 
 2.1 ด้านกฎหมาย ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีกล่าวถึงการใหเ้ช่าแบบลิสซ่ิงโดยเฉพาะ แต่ผูป้ระกอบการทั้งหลาย 
ก็ยดึถือกฎหมายดา้นการเช่าเป็นแนวทางในการท าลิสซ่ิง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได ้ดงัน้ี 
 

 ลสิซ่ิง เช่าซ้ือ เงนิกู้ 

1. สถานะของคู่สญัญา 
   

-  ลูกคา้  ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ลูกหน้ี 
-  ผูป้ระกอบการ ผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าซ้ือ เจา้หน้ี 

2. วตัถุแห่งหน้ี ทรัพยสิ์นท่ีเช่า ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ เงินท่ีกู ้
3. เจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ผูใ้หเ้ช่า(โอนเม่ือซ้ือขาย) ผูใ้หเ้ช่าซ้ือ(โอนอตัโนมติั) ลูกหน้ี 
4. การขออนุญาตประกอบการ กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย,์ ธปท. ธปท. 
5. การบงัคบัตามกฎหมาย สญัญาเช่า สญัญาเช่าซ้ือ, กฎหมาย 

ดา้นการเช่าซ้ือ 
สญัญาเงินกู,้ กฎหมายดา้น 

การกูย้มื 
6. หนา้ท่ีในการดูแลรักษา ตามขอ้ตกลง ผูเ้ช่าซ้ือ ลูกหน้ี 
  

 2.2 ด้านการบัญชี เน่ืองจากปัจจุบนัมีมาตรฐานทางการบญัชีของธุรกิจลิสซ่ิงออกมาใชใ้นประเทศไทยแลว้ ซ่ึงก็ 
ไดแ้บ่งลิสซ่ิงออกเป็น 2 ประเภทคือ การเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) และการเช่าทางการเงิน (Financial Lease) 
โดยเร่ิมมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ส่วนบริษทัท่ียงัไม่เป็นมหาชนเร่ิมใชบ้งัคบั ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2542 จึงท าใหมี้วธีิการลงบญัชีท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของสญัญาเช่า  แต่ในการเสียภาษีเงินไดป้ระจ าปีจะตอ้งใช ้
หลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด (ปัจจุบนัใชห้ลกัการเช่าแบบด าเนินงาน แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองของค่าใชจ่้าย และค่าเส่ือม 
ราคาส าหรับรถยนตน์ัง่บางประเภท ) ซ่ึงสามารถจ าแนกความแตกต่างทางบญัชีได ้ดงัน้ี 
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 การเช่าด าเนินงาน การเช่าทางการเงนิ เช่าซ้ือ เงนิกู้ 

1. การบนัทึกทรัพยสิ์น ผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ลูกหน้ี 
2. การบนัทึกหน้ีสิน ไม่ตอ้งบนัทึก ผูเ้ช่าบนัทึกหน้ีสิน ผูเ้ช่าซ้ือ ลูกหน้ี 
3.ผูต้ดัค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ลูกหน้ี 
4.ขอ้จ ากดัในการตดัค่าเส่ือม 
  ราคา (ทางภาษี) 

รถยนตน์ัง่ตดัได ้
ไม่เกิน 1.0 ลา้น 

รถยนตน์ัง่ตดัได ้
ไม่เกิน 1.0 ลา้น 

รถยนตน์ัง่ตดัได ้
ไม่เกิน 1.0 ลา้น 

รถยนตน์ัง่ตดัได ้
ไม่เกิน 1.0 ลา้น 

5. ค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าท่ีบนัทึกได ้ ค่าเช่าทั้งจ านวน ค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 
6. รายไดข้องผูใ้หเ้ช่าท่ีบนัทึกได ้ ค่าเช่าทั้งจ านวน ดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 
7.อากรแสตมป์ติดสญัญา ไม่ตอ้งติดอากร ไม่ตอ้งติดอากร ติด 0.1% ติด 0.5% 
8.การช าระภาษีของผูเ้ช่า 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
 
 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 
7%ของค่า งวด 
ใชเ้ป็นภาษีซ้ือได ้
ยกเวน้รถยนตน์ัง่ 

 

หกั 5% ของค่าเช่า 

 
7%ของค่า งวด 
ใชเ้ป็นภาษีซ้ือได ้
ยกเวน้รถยนตน์ัง่ 

 

หกั 5% ของค่าเช่า 

 
7%ของค่า งวด 
ใชเ้ป็นภาษีซ้ือได ้
ยกเวน้รถยนตน์ัง่ 

 

ไม่ตอ้งหกั 

 
ไม่มี 

 
 
 

ไม่ตอ้งหกั 
   

 2.3 ด้านการค านวนค่าเช่า ปัจจุบนัมีวธีิการค านวนค่าเช่าท่ีใชก้นัแพร่หลายคือการค านวนแบบเงินตน้คงท่ี (Flat 
Rate) และการค านวนแบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate) ซ่ึงมีความแตกต่างดงัน้ี 
  - การค านวนแบบเงนิต้นคงที ่ (Flat Rate) เป็นการค านวนดอกเบ้ีย โดยไม่ตอ้งค านึงถึงจ านวนเงินตน้ 

ท่ีไดรั้บช าระในแต่ละงวดกล่าวคือ น าเอาจ านวนเงินตน้ทั้งหมดมาค านวนหาจ านวนดอกเบ้ีย แลว้จึงน าผลรวมของเงินตน้ 
กบัดอกเบ้ียมาหารดว้ยจ านวนงวดท่ีผอ่น ก็จะไดจ้ านวนเงินท่ีผอ่นต่องวด การค านวนวธีิน้ีท าใหจ้ านวนเงินตน้และจ านวน 

เงินดอกเบ้ียเป็นจ านวนท่ีคงท่ีเท่ากนัทุกงวด ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสูตรค านวนไดด้งัน้ี 
  ค่างวด =  (เงินตน้ + ดอกเบ้ีย) / จ านวนงวด โดยท่ี 
  ดอกเบ้ีย =  เงินตน้ x (อตัราดอกเบ้ียต่อปี/12) x จ านวนเดือน 
 

 ตวัอย่าง ยอดเงินตน้ 1.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 9.0% (Flat) ผอ่นช าระ 36 เดือน 
  ดอกเบ้ีย = 1.0 x 0.09/12 X 36 = 270,000.- 

   ค่างวด = ( 1.0 + 0.27 )/36   
    =  35,278.- บาท/เดือน    
 

จ านวนเงิน   
เงินผอ่นช าระรวม 35,278 บาท 
 ดอกเบ้ียทั้งหมด 270,000 บาท 

 
  

เงินตน้ในแต่ละงวด 36 งวด 
 

เงินตน้ทั้งหมด 1.0 ลา้นบาท 
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  - การค านวนแบบลดต้นลดดอก ( Effective Rate ) เป็นการค านวณโดยใชห้ลกัมูลค่าปัจจุบนัของเงิน 
(Present Value) โดยใชว้ธีิการคิดดอกเบ้ียจากยอดเงินตน้คงเหลือสุทธิในแต่ละงวด ซ่ึงเงินท่ีได ้รับช าระในแต่ละงวดจะถูก 
น ามาหกัเป็นดอกเบ้ียของงวดนั้นๆ ก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ีเหลือมาหกัลดเงินตน้ ท าใหย้อดเงินตน้คงคา้งลดลงทุกคร้ังท่ีมี 
การช าระ และยอดเงินตน้คงคา้งน้ีจะถูกน าไปค านวณดอกเบ้ียในงวดถดัไป ยอดดอกเบ้ียจึงลดลงตามการลดลงของยอด 
เงินตน้คงคา้งดว้ย การค านวนวธีิน้ีจะท าใหจ้ านวนดอกเบ้ียท่ีช าระสูงแต่เงินตน้ท่ีช าระคืนต ่าในงวดแรกและจ านวนเงินท่ี 
เป็นดอกเบ้ีย จะลดลงเร่ือยๆ แต่จ านวนเงินตน้ท่ีช าระคืนจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในงวดต่อไป ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
  ค่างวด = เงินตน้ ( อตัราดอกเบ้ียต่องวด/ 1-(1+อตัราดอกเบ้ียต่องวด)-จ านวนงวด) 
 
 ตวัอย่าง เงินตน้ 1.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 16.00% ต่อปี ระยะเวลา 36 งวด 
  ค่างวด = 1.0 (0.01333 / 1-(1+0.01333)-36 )  
   = 35,157.- บาทต่องวด 

 
 การค านวณทั้งสองวธีิขา้งตน้น้ี วธีิแรกนิยมใชก้บัธุรกิจเช่าซ้ือ ส่วนวธีิหลงันิยมใชก้บัการกูย้มืและลิสซ่ิง ซ่ึงสรุป 
ไดว้า่หากใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีใชค้  านวณเท่ากนั วธีิแรกจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีสูง(แพง)กวา่วธีิหลงั แต่หากตอ้งการสะทอ้นถึงอตัรา 
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงก็คือค่าเสียโอกาสหรือผลตอบแทนท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บแลว้จะตอ้งพิจารณาอตัราดอกเบ้ีย แบบ 
Effective Rate 
 
 2.4  กรณีรถยนต์นั่ง เดิมมีความแตกต่างทางดา้นการบญัชีและภาษีอากรอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิด 
ข้ึนในประเทศไทย เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีราชการก าหนดข้ึน  สรุปไดด้งัน้ี 

- ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม ( ฉบบัท่ี 42 ) เร่ืองการ 
ก าหนดภาษีซ้ือท่ีไม่ใหน้ าไปหกัในการค านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม  2539 ไดร้ะบุวา่ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการ 
ซ้ือ, เช่าซ้ือ หรือรับโอนรถยนตน์ัง่ และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน ตามพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ถือเป็นภาษี 
ซ้ือตอ้งหา้มมิใหน้ ามาหกัในการค านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยมิใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับธุรกิจการขายและการใหบ้ริการเช่ารถยนต ์
 
 จากประกาศดงักล่าวท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยตรง กล่าวคือ 

1.  ในกรณีของการซ้ือรถยนต์ ประเภทท่ีระบุไวใ้นประกาศ ซ่ึงผูซ้ื้อจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ ผูข้าย 
และผูข้ายออกใบก ากบัภาษีมูลค่าเพ่ิมใหน้ั้น ไม่สามารถน าภาษีซ้ือไปค านวน(ขอคืน) ภาษีซ้ือจากสรรพากรได ้ แตกต่าง 
จากการซ้ือสินคา้ทัว่ไป ท่ีสามารถน าไปขอคืนได ้ผูซ้ื้อตอ้งน าภาษีมูลค่าเพ่ิมไปรวมเป็นตน้ทุนเพ่ือตดัค่าเส่ือมราคาแทน 

 จ านวนเงิน 
 ค่าเช่า 36 งวด 

  จ  านวนงวด 
 

เงินตน้ท่ีช าระในแต่ละงวด 
 

ดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละงวด 
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2.  ในกรณีของการเช่าซ้ือรถยนต์ ประเภทท่ีระบุไวใ้นประกาศ ซ่ึงผูซ้ื้อจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ของ 
ค่างวดทุกๆ งวด ผูใ้หเ้ช่าซ้ือจะออกใบก ากบัภาษีให ้ แต่ผูเ้ช่าซ้ือก็ไม่สามารถน าภาษีซ้ือนั้นไปขอคืนเช่นกนั จะตอ้งน าส่วน 
ของภาษีซ้ือนั้นไปคิด เป็นค่าใชจ่้ายในการยืน่แบบภาษีเงินไดป้ระจ าปีแทน  

3. ส าหรับในกรณีการท าลสิซ่ิง ผูเ้ช่าจะตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ของค่าเช่าในแต่ละงวดเหมือนการเช่าซ้ือ 
และไม่สามารถน าไปค านวนเป็นภาษีซ้ือได ้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัท่ี 71  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 
2539 (ก่อนหนา้นั้นขอคืนได)้ สรุปไดว้า่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากค่าเช่ารถยนตต์ามกรณีขา้งตน้ก็ใหถื้อเป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้ม 
เช่นกนั แต่มีความแตกต่างระหวา่งเช่าซ้ือและลิสซ่ิงตรงท่ีภาษีซ้ือท่ีเกิดจากลิสซ่ิงสามารถน าไปรวมกบัค่าเช่าคิดเป็น
ค่าใชจ่้ายไดเ้ดือนละไม่เกิน 36,000 บาท 
 
 - การตดัค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน เดิมตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของ 
ทรัพยสิ์น (ฉบบัท่ี 145) มาตรา 5 ก าหนดไวด้งัน้ี 
 
“ ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารทีม่ีทีน่ั่งไม่เกนิสิบคน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าต้น 
ทุนเฉพาะส่วนที ่ไม่เกนิหนึ่งล้านบาท เว้นแต่เป็นทรัพย์สินซ่ึงมีไว้ในกจิการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือม
ราคาจากมูลค่าต้นทุนทัง้หมด” 
 
 จากขอ้ก าหนดดงักล่าวท าใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นประเภทขา้งตน้ สามารถหกัค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นได ้ เพียง 1.0 
ลา้นบาทเท่านั้น แมว้า่ราคาซ้ือหรือตน้ทุนในการไดม้าของทรัพยสิ์นนั้นจะเกิน 1.0 ลา้นบาทก็ตาม ซ่ึงจะเกิด ขอ้แตกต่าง 
ในการซ้ือ เช่าซ้ือ และลิสซ่ิงดงัน้ี 
 1. ในกรณีของการซ้ือหรือการเช่าซ้ือทรัพย์สิน ซ่ึงผูซ้ื้อหรือผูเ้ช่าเป็นผูบ้นัทึกทรัพยสิ์นในบญัชี หากราคาของ 
ทรัพยสิ์นสูงกวา่ 1.0 ลา้นบาทจะเสียประโยชน์ในการค านวนภาษีเงินไดป้ระจ าปี เพราะค่าเส่ือมราคาเป็นค่าใชจ่้ายตวัหน่ึง 
ท่ีจะน าไปหกัจากรายได ้ซ่ึงเม่ือ หกัไดจ้ ากดัท าใหฐ้านภาษีเงินไดสู้ง 
 
 2. ในกรณีของลสิซ่ิง   ผูเ้ช่าไม่ตอ้งหกัค่าเส่ือมราคาเพราะบริษทัลิสซ่ิงเป็นผูบ้นัทึกทรัพยสิ์น แต่ผูเ้ช่า สามารถน า 
ค่าเช่าทั้งหมด (ปัจจุบนัไม่เกิน 36,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ไปคิดเป็นค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงโดยทัว่ไปค่าเช่าท่ี บริษทัลิสซ่ิง 
เรียกเก็บจะมีจ านวนมากกวา่ค่าเส่ือมราคาเพราะระยะเวลาการเช่าสั้นกวา่การตดัค่าเส่ือมราคา ท าใหส้ามารถหกัค่าใชจ่้ายได ้
มากกวา่ ส าหรับบริษทัลิสซ่ิงเองยงัสามารถตดัค่าเส่ือมราคาไดเ้ตม็จ านวน 
 

3. หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการให้เช่าแบบลสิซ่ิง 
 
 หากกล่าวถึงหลกัเกณฑต์่างๆในการท าลิสซ่ิงในสากลทัว่ไป มกัจะเป็นหลกัเกณฑก์วา้งๆ ท่ีสามารถยดืหยุน่ได ้
ตามความเหมาะสมของลูกคา้ แต่ส าหรับในประเทศไทยเน่ืองจากลิสซ่ิงยงัเป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งใหม่และยงัไม่มีกฎหมาย 
และขอ้ปฏิบติัจากทางราชการท่ีชดัเจน ผูป้ระกอบการส่วนมากจึงก าหนดแนวทางในการท าธุรกิจใหแ้คบลง เพ่ือป้องกนั 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยทัว่ไปมีแนวทางดงัน้ี 
 
 3.1 เง่ือนไขทัว่ไปของผู้ให้เช่า 
 -  ผูเ้ช่าตอ้งเป็นนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
 - ระยะเวลาเช่าอยูร่ะหวา่ง  3-5  ปี (ต ่ากวา่สามปีก็สามารถท าได)้ 
 - ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าเป็นสงัหาริมทรัพย ์เช่น เคร่ืองจกัร, ยานพาหนะเป็นตน้  
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 3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  - ผูป้ระสงคจ์ะเช่าแจง้รายละเอียดต่างๆของทรัพยสิ์นท่ีจะเช่าใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบ รวมถึงเง่ือนไขท่ีอาจจะมี 

เช่น ระยะเวลาในการติดตั้ง วธีิการช าระเงินค่าเคร่ืองจกัรท่ีผูข้ายก าหนด ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูเ้ช่าจะตอ้งติดต่อ และ ต่อรองกบั 

ผูข้ายใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนก่อน หากขอ้สรุปท่ีไดข้ดักบัหลกัการของบริษทัลิสซ่ิงก็อาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไข 
บางประการใหเ้หมาะสม 
  - บริษทัลิสซ่ิงจะจดัท าขอ้เสนอในการเช่าใหผู้เ้ช่าไดพิ้จารณาเช่น เงินมดัจ า ค่าเช่าท่ีตอ้งช าระ ราคาซ้ือคืน 

เม่ือส้ินสุดสญัญา ผูเ้ช่าสามารถต่อรองใหเ้หมาะสมกบัสภาวะธุรกิจของตนได ้
  - บริษทัลิสซ่ิงจะเก็บขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมน าเสนอขออนุมติั ในขั้นตอนน้ีข้ึนอยูก่บั 

ระเบียบปฏิบติัของแต่ละบริษทัท่ีอาจจะไม่เหมือนกนั แต่โดยหลกัการแลว้เป็นการพิจารณาความเส่ียงของตวัผูเ้ช่าเช่นเดียว 
กบัการพิจารณาสินเช่ือของสถาบนั การเงินทัว่ไป 
        -  เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ผูใ้หเ้ช่าจะจดัท าสญัญาเช่าใหผู้เ้ช่าลงนามพร้อมทั้งรับเงินค่ามดัจ าการเช่าจาก ผูเ้ช่า 
  -  ผูใ้หเ้ช่าจะท าการสัง่ซ้ือสินคา้จากผูข้ายโดยใหส่้งมอบ ณ สถานท่ีท่ีผูเ้ช่าก าหนด เม่ือผูเ้ช่าไดรั้บทรัพยสิ์น 

แลว้จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพยสิ์น หากพบขอ้บกพร่องจะตอ้งรีบแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเพ่ือท าการแกไ้ขให ้

เรียบร้อย 
  - เม่ือผูเ้ช่าไดรั้บทรัพยสิ์นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ถือวา่เป็นการเร่ิมระยะเวลาเช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งเร่ิมช าระค่าเช่าให ้

แก่ผูใ้หเ้ช่าตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้และจะตอ้งท าประกนัภยัทรัพยสิ์นดว้ย 
  - เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งท าการซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีเช่าเรียบร้อยถือเป็นการจบขั้นตอน 

ของลิสซ่ิง (หากไม่ใชสิ้ทธิซ้ือก็ตอ้งน ามาคืนในสภาพท่ีดี) 
 
4. ประโยชน์ของการเช่าแบบลสิซ่ิง  
 
 ลิสซ่ิงมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจ และผูใ้ชบ้ริการหลายประการซ่ึงข้ึนอยูก่บั 

ธุรกิจของผูใ้ชบ้ริการวา่มีลกัษณะท่ีสามารถน าลิสซ่ิงไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงไร  โดยทัว่ไปสามารถสรุปประโยชน์ 
ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
 

1. ลสิซ่ิงเป็นแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิให้แก่ระบบเศรษฐกจิ  ในอดีตท่ีผา่นมาแหล่งเงินทุนหลกัในระบบ 
เศรษฐกิจของไทย ก็คือธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุน ซ่ึงเป็นตวักลางในการระดมเงินออมจากประชาชนมาสู่ผูล้งทุน 
ปัจจุบนัแมมี้การพฒันาตลาดทุน (ตลาดหลกัทรัพย)์ ใหมี้บทบาทมากข้ึนในการสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชน แต่ยงั 
มีความผนัผวน และยงัอยูใ่นวงจ ากดัส าหรับธุรกิจท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดีเท่านั้น ท าใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางหรือผูป้ระกอบ 
การรายใหม่ประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจยัทุนเช่นเงินทุนหมุนเวยีน,  เคร่ืองจกัร เป็นตน้ หลงัจากท่ีมีธุรกิจลิสซ่ิงเกิด 
ข้ึน ในประเทศไทยไดช่้วยใหผู้ป้ระกอบการเหล่าน้ีสามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของลิสซ่ิง 
ส่วนหน่ึงคือธุรกิจท่ีก าลงัขยายตวัหรือธุรกิจท่ีเกิดใหม่ 

 

2. ลสิซ่ิงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงนิออมภายในประเทศ ตามตวัแบบของระบบเศรษฐกิจของไทย 
เงินออมนั้นเป็น ปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจเพราะเงินออมจากผูอ้อมจะถูกเปล่ียนเป็นการลงทุนโดยผูป้ระกอบ 
การผา่นตวักลางคือสถาบนัการเงิน ซ่ึงท่ีผา่นมามกัจะประสบปัญหาการขาดแคลนเงินออมในประเทศท าใหรั้ฐบาลตอ้งแก ้
ปัญหาโดยการพยายามสร้างแรงจูงใจใหเ้งินออมจากต่างประเทศไหลเขา้มาภายในประเทศ(CAPITAL IN-FLOW) เช่นการ 
ส่งเสริมการลงทุน การแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัทางการเงินระหวา่งประเทศ การส่งเสริมธุรกรรมวเิทศธนกิจ(BIBF) เป็นตน้ 
ธุรกิจลิสซ่ิงเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหเ้กิดการระดมทุนจากต่างประเทศเขา้มามากข้ึน เพราะผูป้ระกอบการลิสซ่ิงยงัไม่สามารถ 
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ระดมทุนจากประชาชนโดยตรงไดเ้หมือนเช่นธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งอาศยัการกูย้มืจากทั้งใน 

ประเทศและนอกประเทศเป็นแหล่งเงินทุนในการท าธุรกิจ ประกอบกบัภาวะการแข่งขนัท าใหผู้ป้ระกอบการลิสซ่ิง 
ทั้งหลายตอ้งหาทางลดตน้ทุนโดยการกูย้มืจากต่างประเทศซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่ในประเทศ ซ่ึงการกูย้มืในลกัษณะน้ี 

สามารถกระท าไดง่้ายกวา่เอกชนอ่ืน เพราะผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบริษทัลิสซ่ิงมกัจะเป็นบริษทัจากต่างประเทศท่ีมีความ 
มัน่คง มีเครดิตดีในตลาดเงินของโลก ท าใหมี้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจของไทย มากข้ึน 

 
3.  ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกจิได้เร็ว โดยการอาศยับริการลิสซ่ิงซ่ึงใชห้ลกัการของ SELF-FUNDING 

ในการพิจารณาการใหลิ้สซ่ิง เปรียบเทียบกบัการใหสิ้นเช่ือในระบบธนาคารพาณิชย ์ ท่ีผูข้อสินเช่ือตอ้งมีหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนัท่ีมีมูลค่าสูงกวา่วงเงินสินเช่ือ โดยเฉพาะในกรณีของเคร่ืองจกัรโดยทัว่ไป จะไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือ ไม่เกิน 
70% ของมูลค่าเคร่ืองจกัร และอาจจะตอ้งมีท่ีดินหรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม ท าใหผู้ป้ระกอบการ 
ตอ้งสะสมเงินทุนของตนเองส่วนหน่ึง และตอ้งหาทรัพยสิ์นอีกส่วนหน่ึงมาเป็นหลกัประกนั จึงจะสามารถขยายธุรกิจได ้
แต่ ในการใหลิ้สซ่ิงโดยทัว่ไปไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเพ่ิมเติม และสามารถใหก้ารสนบัสนุนไดม้ากกวา่ 70% เพราะใช ้
หลกัการในการพิจารณาวา่ เคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองสามารถสร้างรายไดแ้ละก าไรเพียงพอท่ีจะช าระค่าเช่าของตวัเคร่ืองเอง 
ได ้ท าใหก้ารขยายกิจการเป็นไปไดง่้ายข้ึน 
 

4. ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่อียู่ได้สูงสุด  เน่ืองจากลิสซ่ิงไม่จ าเป็นตอ้งมี 
หลกัประกนัเพ่ิมเติม ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่ ไปเป็นหลกัประกนั ใหก้บัแหล่งเงินทุนอ่ืนๆได ้
เช่นน า ท่ีดินไปจ านอง เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนเพ่ิมเติม ท าใหก้ารบริหารทรัพยากรมี ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
5. ลสิซ่ิงเป็นสินเช่ือทีไ่ม่ปรากฏในงบการเงนิ กล่าวคือผูเ้ช่าไม่ตอ้งบนัทึกทรัพยสิ์นและหน้ีสินในงบการเงิน 

ของกิจการ ซ่ึงมีผลดีคือ 
 -ไม่กระทบต่ออตัราส่วนของงบดุล เช่นอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราความสามารถในการช าระหน้ี ท า 

ใหผู้เ้ช่ามีศกัยภาพในการใชบ้ริการสินเช่ืออ่ืนคงท่ี 
 -ท าใหผ้ลตอบแทนของทรัพยสิ์น (Return on Assets, ROA) ดีข้ึน เพราะสินทรัพยข์องกิจการไม่ 

เพ่ิมข้ึน แต่ในดา้นของการผลิตและการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน มีก าไรมากข้ึน เม่ือน ามาหาอตัราส่วนผลตอบแทน/ทรัพยสิ์นก็จะ 
เพ่ิมข้ึน 

 
6. การบริหารภาษีอากรมปีระสิทธิภาพมากขึน้ ผูใ้ชบ้ริการลิสซ่ิงสามารถวางแผนภาษีและการบริหาร 

ภาษีไดดี้ข้ึน แบ่งเป็น 
 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าเช่าสามารถน าไปค านวนเป็นภาษีซ้ือไดท้ั้งหมดหากผูเ้ช่าอยูใ่นระบบภาษีมูลค่า 

เพ่ิม แต่ถา้ไม่อยูใ่นระบบก็สามารถน าไปรวมเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวนภาษีเงินได ้ ส าหรับในกรณีการลิสซ่ิงรถยนตน์ัง่ 
ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 ท่ีนัง่ ก็สามารถน าภาษีมูลค่าเพ่ิมของค่าเช่าไปค านวณเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ค านวณภาษีเงินได ้ (ปัจจุบนัภาษีมูลค่าเพ่ิมในกรณีน้ีขอคืนไม่ได ้(ประกาศฉบบัท่ี 71) 

 - ภาษีเงินได ้ เน่ืองจากค่าเช่าลิสซ่ิงสามารถน าไปค านวนเป็นค่าใชจ่้ายไดท้ั้งหมด ซ่ึงค่าเช่าน้ีไม่มีขอ้ 
จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการตดัเป็นค่าใชจ่้าย ต่างจากกรณีเช่าซ้ือหรือซ้ือเงินสดซ่ึงตอ้งตดัเป็นค่าเส่ือมราคา โดยมีขอ้ก าหนด 
ใหต้ดัไดเ้ร็วท่ีสุดไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ดงันั้นโดยทัว่ไปหากการเช่าต ่ากวา่ 5 ปี ผูเ้ช่าจะสามารถตดัค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่การตดั 
ค่าเส่ือมราคา ณ ช่วงเวลาเท่ากนั และในกรณีของรถยนต ์ นัง่ส่วนบุคคล หรือรถโดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 ท่ีนัง่ ท่ีมี 
ราคาเกิน 1.0 ลา้นบาท ในกรณีท่ีเช่าซ้ือจะสามารถตดัค่าเส่ือมราคาไดเ้พียง 1.0 ลา้นบาทเท่านั้น แต่ในกรณีลิสซ่ิงผูเ้ช่าไม่ 
ตอ้งตดัค่าเส่ือม โดยสามารถหกัค่าใชจ่้ายค่าเช่าไดเ้ตม็จ านวน (ปัจจุบนัหกัค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เกิน 36,000 บาทต่อเดือน 
ส าหรับรถยนตน์ัง่) 
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 7. การบริหารเงนิสด และการจดัท างบประมาณมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เพราะค่าเช่าเป็นจ านวนท่ีคงท่ี 

ถูกก าหนดตั้งแต่ วนัท าสญัญา ผูเ้ช่าจึงสามารถจดัเตรียมงบประมาณไดง่้าย ต่างจากการผอ่นช าระเงินกู ้ซ่ึงอาจจะเปล่ียน 

แปลงได ้ตามอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน จึงท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการบริหารเงินสดและงบประมาณ 
 
 8. ลดความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาดเงนิ เพราะการค านวนค่าเช่าจะใชห้ลกัการดอกเบ้ียคงท่ี 

(FIXED RATE) แมอ้ตัราดอกเบ้ียของตลาดเงินจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไม่กระทบต่อค่าเช่า ต่างจากการกูย้มืเงินจากธนาคาร 
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนๆท่ีมกัจะใชห้ลกัการดอกเบ้ียลอยตวั (FLOATING RATE) ท าใหเ้งินผอ่นช าระอิงกบัอตัรา 
ดอกเบ้ียในตลาดเงิน ซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียกบัลูกหน้ี หากอตัราดอกเบ้ียลดลงก็เป็นผลดีกบัลูกหน้ี แต่หากอตัราดอกเบ้ีย 
เพ่ิมข้ึน ก็จะมีผลท าใหลู้กหน้ีตอ้งช าระเงินคืนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการได ้
 
5.การบันทกึบัญชีส าหรับธุรกจิลสิซ่ิง 
 
 ในอดีตท่ีผา่นมานั้นการท าธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยทั้งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า มกัจะลงบญัชีตามหลกัการ 
ของการเช่าทรัพยสิ์นโดยทัว่ไปเน่ืองจากยงัไม่มีมาตรฐานบญัชีโดยเฉพาะส าหรับธุรกิจน้ี แต่ในต่างประเทศบางประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา, องักฤษ จะมีมาตรฐานในการลงบญัชีโดยเฉพาะ ซ่ึงมีวธีิการท่ีแตกต่างจากการเช่าโดยทัว่ไป 
 
  นบัแต่ปี 2539 เป็นตน้มา สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัท ามาตรฐาน 

บญัชีส าหรับสญัญาเช่าระยะยาวข้ึน (มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 29) โดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัส าหรับนิติบุคคลท่ีเป็น บริษทัมหาชน 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 เป็นตน้ไปทั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ส าหรับนิติบุคคลอ่ืนๆนั้นใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม 
2542  (ปัจจุบนัมีการปรับปรุงเป็นฉบบัท่ี 17 โดยการยกเลิกมาตรฐานฉบบัท่ี 7 เร่ืองเช่าซ้ือและใหใ้ชฉ้บบัท่ี 17 แทนดว้ย 
โดยถือวา่เช่าซ้ือจดัเป็นลิสซ่ิงแบบสญัญาเช่าทางการเงินทั้งน้ีเน้ือหาสาระของมาตรฐานบญัชีดงักล่าว ไดด้งัน้ี 
 
 1. มาตรฐานบญัชีไดแ้บ่งธุรกิจลิสซ่ิงออกเป็น 2 ประเภทคือ สญัญาเช่าด าเนินงาน (OPERATING LEASE) 
และสญัญาเช่าทางการเงิน (FINANCIAL LEASE) ซ่ึงมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนัในประเด็นส าคญัคือ 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน มีลกัษณะเป็นการเช่าเพ่ือการใชง้าน โดยผูเ้ช่ายงัไม่แน่ใจวา่จะซ้ือทรัพยสิ์นนั้น 
เป็นกรรมสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญาหรือไม่ ในดา้นของบญัชีจึงถือวา่ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธิทรัพยสิ์นนั้นซ่ึงซ้ือมาและ 
ไดน้ าออกใหเ้ช่าอีกต่อหน่ึง ผูใ้หเ้ช่าจึงมีรายไดจ้ากการเช่าในรูปของค่าเช่า และมีค่าใชจ่้ายในรูปของค่าเส่ือมราคา 

สัญญาเช่าทางการเงนิ มีลกัษณะเป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูเ้ช่า เพราะเป็นท่ีแน่ใจไดว้า่ 
ผูเ้ช่ามีความตอ้งการทรัพยสิ์นนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิตั้งแต่ตน้ แต่เน่ืองจากยงัไม่ประสงคจ์ะซ้ือดว้ยเงินสดของผูเ้ช่าในคราวแรก 
จึงขอใชบ้ริการเช่าเพ่ือผอ่นช าระ  ในดา้นบญัชีซ่ึงมองจากเจตนาของการท าธุรกิจจึงถือวา่ทรัพยสิ์นนั้นควรจะเป็นของผูเ้ช่า 
ตั้งแต่แรกคลา้ยกบัการท าเช่าซ้ือ ผูใ้หเ้ช่าจึงมีรายไดจ้ากการไดรั้บค่างวดท่ีประกอบดว้ยเงินตน้และดอกเบ้ีย โดยน าเฉพาะ 
ดอกเบ้ียมาบนัทึกเป็นรายไดเ้ท่านั้น 
 
 ขอ้แตกต่างกนัของลิสซ่ิงทั้ง 2 ประเภทน้ีเป็นขอ้แตกต่างทางบญัชีเท่านั้น ส่วนในแง่ของภาษีอากรนั้น ในปัจจุบนั 

กรมสรรพากรยงัยดึหลกัของการใหเ้ช่าแบบด าเนินงานเป็นแนวทางในการจดัเก็บภาษีเงินไดอ้ยู ่ ดงันั้นไม่วา่จะมีการบนัทึก 
บญัชีในรูปแบบใดก็ตาม เม่ือยืน่เสียภาษีเงินไดป้ระจ าปีทั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งปรับปรุงรายการใหส้อดคลอ้งกบัแนว 
ทางทางภาษีดว้ย 
 
 2. แนวคิดพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการแบ่งลิสซ่ิงออกเป็น 2 ประเภทน้ี ยดึตามหลกัการของมาตรฐานสากลท่ี ก าหนดโดย 
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (IAS) ซ่ึงเป็นองคก์ารสากลประกอบดว้ยสมาชิกจากทัว่โลก มีหนา้ท่ี 
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ในการพิจารณาแนวทางและมาตรฐานในการจดัท าบญัชีใหมี้ความสอดคลอ้งเป็นสากล โดยมีแนวคิดหลกัในการพิจารณา 
ดงัน้ี 
 

- การเป็นเจา้ของกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีเช่า หากเป็นท่ีแน่ใจไดว้า่กรรมสิทธินั้นจะโอนเป็นของผูเ้ช่า     
หรือมีโอกาสสูงท่ีผูเ้ช่าจะซ้ือเป็นกรรมสิทธ์ิเม่ือส้ินสุดสญัญาก็ตาม ใหถื้อวา่การเช่านั้นเป็นการสนบัสนุนทางการเงินท่ีผู ้ให ้

เช่าใหต้่อผูเ้ช่า จดัเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 
- การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้น หากปรากฏชดัเจนวา่ผูเ้ช่าเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์โดยส่วนใหญ่หรือแต่ 

เพียงผูเ้ดียว แมใ้นภายหลงัเม่ือส้ินสุดการเช่าแลว้ผูใ้หเ้ช่าอาจจะน าไปใหผู้อ่ื้นเช่าต่อก็ตาม แต่ผูเ้ช่ารายแรกไดใ้ชป้ระโยชน์ 
จากทรัพยสิ์นไปจนเกือบหมดแลว้(ถือตามอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น) ใหถื้อวา่ผูเ้ช่า(รายแรก)ไดค้รอบครองและใชป้ระ 
โยชน์เสมือนหน่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้น จึงจดัวา่เป็นการสนบัสนุนทางการเงินท่ีผูใ้หเ้ช่าใหต้่อผูเ้ช่า นบัเป็นสญัญาเช่า 
ทางการเงิน 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้น หากปรากฏวา่ในการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นของผูใ้หเ้ช่านั้นไดรั้บ 
ผลตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงินลงทุนและก าไรมาจากผูเ้ช่า(รายแรก) เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงผูเ้ช่าไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในรูปต่างๆเช่น 
ค่าเช่าตลอดอายกุารเช่า, ค่าธรรมเนียมในการท าสญัญาหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีสญัญาเช่าไดผ้กูมดัใหผู้เ้ช่าตอ้งจ่ายแก่ผูใ้หเ้ช่า 
จนเสมือนหน่ึงวา่ผูเ้ช่าไดเ้ป็นผูล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นนั้นดว้ยตนเอง จดัวา่ผูเ้ช่าเป็นผูล้งทุนโดยมีผูใ้หเ้ช่าเป็นผูส้นบัสนุนทาง 
การ เงิน ใหถื้อวา่สญัญาเช่านั้นเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน 
 
 3. วธีิการจ าแนกสญัญาเช่า จากแนวคิดขา้งตน้ในประเทศไทยจึงไดมี้การก าหนดวธีิการในการจ าแนกสญัญา 
เช่าทั้ง 2 ประเภท โดยใหท้ั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าต่างท าการทดสอบสญัญาเช่าท่ีไดท้ าข้ึนตามขอ้ทดสอบทั้ง 5 ขอ้ ดงัต่อ ไปน้ี 
 

(1) การโอนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายในทรัพยสิ์นท่ีเช่าโดยอตัโนมติัเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า หากมีการโอน 
กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าโดยทนัทีมิตอ้งมีการซ้ือขายกนัอีกใหถื้อวา่เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน หากไม่ใช่ 
ให ้ท าการทดสอบตามขอ้ทดสอบท่ี 2 ต่อไป 

(2) ราคาซ้ือขายทรัพยสิ์นเม่ือส้ินสุดสญัญานั้นต ่ากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาทรัพยสิ์น (ราคายติุธรรม) 
ในวนัเร่ิมตน้สญัญาเช่าหรือไม่ หากใช่ใหถื้อวา่เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน หากไม่ใช่ใหท้ดสอบตามขอ้ 3 ต่อไป 

(3)  อายสุญัญาเช่าทรัพยสิ์นนั้นเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 80 ของอายกุารใชง้านทรัพยสิ์นหรือไม่ หากใช่ 
ก็ใหถื้อวา่เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน หากไม่ใช่ใหท้ าการทดสอบตามขอ้ 4 ต่อไป 

(4) มูลค่าปัจจุบนั ณ วนัเร่ิมตน้สญัญาของค่าเช่าขั้นตน้ มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 90 ของราคา 
ทรัพยสิ์น(ราคายติุธรรม)ในวนัท าสญัญาเช่าหรือไม่ หากใช่ใหถื้อวา่เป็นสญัญาเช่าทางการเงิน หากไม่ใช่ทั้ง 4 ขอ้ท่ีกล่าว 
มาน้ีจึงถือวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

(5)  สินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
น าสินทรัพยด์งักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั 

นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมขอ้บ่งช้ีการเป็นสญัญาเช่าการเงินอีก 3 ขอ้ โดยหากสญัญาเช่ามีลกัษณะใดท่ีเขา้ข่ายขอ้
บ่งช้ีก็มีแนวโนม้วา่อาจจะเป็นสญัญาเช่าการเงิน ขอ้บ่งช้ีทั้งสามมีดงัน้ี 

(1) ผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้หเ้ช่า เน่ืองจากการ
ยกเลิกนั้น 

(2) ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากกการผนัผวนของมูลค่ายติุธรรมของ มูลค่าคงเหลือ 
(ตวัอยา่งเช่น มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าคงเหลือท่ีอยูใ่นรูปของค่าเช่า ท่ีผูใ้หเ้ช่าลดให ้ซ่ึงรวมแลว้มีจ านวนเท่ากบัส่วนใหญ่
ของจ านวนท่ีไดรั้บจากการขาย มูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินสุดสญัญาเช่า) 
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(3) ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาเช่าคร้ังท่ีสอง ดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาด อยา่งเป็นนยัส าคญั 
 
 จากวธีิการจ าแนกประเภทสญัญาเช่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ขอ้ทดสอบขอ้ท่ี 1 - 3 สามารถท าไดง่้ายเพราะ 
มีความชดัเจนในการเปรียบเทียบ เช่นการเปรียบเทียบกบัราคาตน้ทุนการไดม้าของทรัพยสิ์นในวนัเร่ิมสญัญาเช่ากบัราคา 
ซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญา หรือการเปรียบเทียบกบัอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นท่ีก าหนดมาโดยผูผ้ลิต หากไม่ทราบก็ 
สามารถใหผู้เ้ช่ียวชาญซ่ึงหมายรวมถึงผูข้ายทรัพยสิ์นเป็นผูก้  าหนดใหก็้ได ้ แต่ในการทดสอบตามขอ้ท่ี 4 นั้นมีความยุง่ยาก 
พอสมควรซ่ึงจะอธิบายเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 
 ค่าเช่าขั้นต ่าตามมาตรฐานบญัชีหมายถึงจ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายอยา่งแน่นอน หรือ จ านวนเงินท่ีผูใ้หเ้ช่า 
คาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะมีจ านวนเท่ากนัทั้งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ตวัอยา่งเช่น การเช่าถูกก าหนด 
เป็นระยะเวลา 36 เดือนค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท เม่ือส้ินสุดสญัญาผูเ้ช่าตอ้งซ้ือทรัพยสิ์นนั้นในราคา 30,000 บาท ตาม 

ตวัอยา่งน้ีค่าเช่าขั้นต ่าจะเท่ากบัค่าเช่าทั้ง 36 งวด รวมกบัราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาอีก 30,000 บาทเท่ากนั ทั้งใน 

ดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า แต่ก็มีบางกรณีท่ีอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดเ้ช่นกนัเช่น ในกรณีท่ีสญัญาเช่ามิไดผ้กูมดัวา่ผูเ้ช่าตอ้งซ้ือ 
ทรัพยสิ์น แต่ผูใ้หเ้ช่ามีบุคคลอ่ืนอาจจะเป็นผูข้ายทรัพยสิ์นหรือบริษทัประมูลทรัพยสิ์นใหก้ารรับรอง (ค ้าประกนั) วา่จะซ้ือ 
ทรัพยสิ์นนั้นเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่าถา้หากผูเ้ช่าไม่ซ้ือในราคาท่ีไดต้กลงกนัไว ้ กรณีเช่นน้ีเงินค่าเช่าขั้นต ่าในดา้นผูใ้หเ้ช่าจะ 
เท่ากบั ค่าเช่าท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายทั้งหมดรวมกบัราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาตามท่ีมีผูใ้หก้ารรับรองไว ้ แต่ในดา้นของผูเ้ช่า 
จะหมายถึงเฉพาะค่าเช่าทั้งหมดเท่านั้นไม่รวมราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาเพราะยงัไม่แน่วา่ ผูเ้ช่าจะซ้ือ หรือไม่ 
 
  ตวัอยา่ง  บริษทั กขค จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรเคร่ืองหน่ึงกบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ซ่ึงใน 

สญัญาระบุวา่บริษทั กขค(ผูเ้ช่า) จะตอ้งช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นเดือนละ 20,000.- บาท  เป็นเวลา 36 เดือน   และเม่ือส้ินสุด 
สญัญาผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นนั้นในราคา 70,000.-บาท หากไม่ซ้ือก็จะน าทรัพยสิ์นมาคืนในสภาพท่ีดี นอกจากน้ี 

ผูใ้หเ้ช่ายงัไดท้ าขอ้ตกลงกบัผูข้ายทรัพยสิ์นน้ีวา่หากผูเ้ช่าไม่ซ้ือและน ามาคืนผูข้ายทรัพยสิ์นก็จะรับซ้ือในราคา 80,000.-บาท 

ทนัที 
 ค่าเช่าขั้นต ่าในดา้นผูเ้ช่า = ค่าเช่าต่อเดือน x จ านวนเดือน 
  ค่าเช่าขั้นต ่าในดา้นผูใ้หเ้ช่า    =  (ค่าเช่าต่อเดือน x จ านวนเดือน) + 80,000.-บาท 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ หากผูใ้หเ้ช่ามีการเก็บเงินมดัจ าซ่ึงจะคืนใหเ้ม่ือส้ินสุดสญัญาโดยไม่มีเง่ือนไข เงิน 
มดัจ าน้ีจะไม่นบัรวมเป็นค่าเช่าขั้นต ่าทั้งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าเพราะเป็นเงินท่ีจะคืนใหใ้นภายหลงั แต่หากผูใ้หเ้ช่าเรียก 
เก็บค่าธรรมเนียมการท าสญัญาซ่ึงไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  เงินจ านวนน้ีจะถูกนบัรวมเป็นค่าเช่าขั้นต ่าทั้งในดา้นผูเ้ช่า 
และผู ้ใหเ้ช่า 
   
 ข้อสังเกตุ 1. การประกนัหรือใหก้ารรับรองการซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาวา่ถา้ผูเ้ช่าไม่ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าเป็นกรรม 
สิทธิตามราคาท่ีก าหนดไวผู้รั้บประกนัจะรับผิดชอบซ้ือหรือชดใชค้่าเสียหายใหน้ั้น หากผูป้ระกนันั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เช่า เช่นเป็นกรรมการในบริษทัผูเ้ช่า มูลค่าการประกนัน้ีจะถูกนบัรวมเป็นค่าเช่าขั้นต ่าในดา้นผูเ้ช่าดว้ย   

   2. หากผูเ้ช่าไม่อยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจ่ายพร้อมกบัค่าเช่ารายเดือน นั้น 

จะไม่สามารถเครดิตภาษีคืนได ้ ตามมาตรฐานบญัชีไม่ไดร้ะบุวา่จะถูกนบัรวมอยูใ่นค่าเช่าขั้นต ่าในดา้นผูเ้ช่าหรือไม่ (ตาม 
ความเห็นของผูเ้ขียนควรจะนบัรวมดว้ย เพราะเป็นภาระท่ีตอ้งจ่ายไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกบัค่าเช่า และไม่สามารถ 
เรียกคืนจากราชการได)้ 

                        3. หากราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาถูกก าหนดไวต้  ่ามากเช่น 1% ของราคา ณ วนัท าสญัญา ถือวา่ต ่า 
จน แน่ใจไดว้า่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าแน่ ในกรณีน้ีใหน้บัรวมราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาเป็นค่าเช่าขั้นต ่าทั้งใน 

ดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าดว้ยเพราะ สามารถคาดคะเนไดแ้ลว้วา่จะไดรั้บช าระอยา่งแน่นอน 
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 เม่ือทราบความหมายของค่าเช่าขั้นต ่าแลว้จะตอ้งน ามาหามูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท าสญัญาเป็นรายงวด ซ่ึงในการ 
หามูลค่าปัจจุบนัน้ีมีหลกัการคืออตัราส่วนลด(DISCOUNT RATE) ท่ีใชใ้นการค านวนนั้นจะตอ้งเป็นอตัราผลตอบแทน 

สุทธิ  (EFFECTIVE RATE - IRR)  ในดา้นผูใ้หเ้ช่า ส าหรับในดา้นของผูเ้ช่านั้นก็ใหใ้ชอ้ตัราเดียวกนั แต่หากไม่ทราบอตัรา 
ผลตอบแทนสุทธิของผูใ้หเ้ช่า ก็สามารถใชค้่าเสียโอกาสทางการเงินของสินเช่ือท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาใชแ้ทนได ้ เช่น 
ผูใ้หเ้ช่าไดท้ าสญัญาเช่า 3 ปีโดยมีอตัราผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 17.0% ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ทราบอตัราน้ี แต่ผูเ้ช่ามีสญัญากูย้มืเงิน 

ระยะเวลา 3 ปี ผอ่นช าระรายเดือนกบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงธนาคารคิดดอกเบ้ีย 14.5%  ดงันั้นอตัราส่วนลดท่ี 

ผูใ้หเ้ช่าใชใ้นการค านวนหามูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นต ่าคือ 17.0% ส่วนอตัราส่วนลดท่ีผูเ้ช่าใชค้  านวนคือ 14.5% แต่ถา้ 
ผูใ้หเ้ช่าไดแ้จง้อตัราผลตอบแทนสุทธิใหผู้เ้ช่าทราบ อตัราส่วนลดท่ีผูใ้หเ้ช่าใชค้  านวนจะเป็น 17.0% 
 
 ในการแทนค่าในสูตรการค านวนมูลค่าปัจจุบนันั้น จะตอ้งแทนค่าตามลกัษณะความเป็นจริงท่ีจะเกิดข้ึน เช่นหาก 
ผูใ้หเ้ช่าใหช้ าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ก็ตอ้งน าค่าเช่าในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนท่ี 1 มาหามูลค่าปัจจุบนั ณ วนั ท าสญัญา 
(เดือนท่ี 0)  จนครบทุกเดือน แลว้จึงน ามูลค่าปัจจุบนัของแต่ละเดือนมารวมกนั มิใช่การน ามูลค่าค่าเช่าทั้งหมดมารวมกนั 

ก่อนแลว้จึงหามูลค่าปัจจุบนัของผลรวมนั้น หากราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาถูกนบัรวมดว้ยก็ตอ้งหามูลค่าปัจจุบนัก่อน 

แลว้จึงน ามารวม 
 
 ตวัอยา่ง สญัญาเช่าเร่ิมวนัท่ี 1  เมษายน  2539 โดยก าหนดใหช้ าระค่าเช่าเดือนละ  10,000  บาท โดยเร่ิมช าระ 
งวดแรกในวนัเร่ิมสญัญาเป็นเวลา 36 เดือน เม่ือส้ินสุดสญัญาผูเ้ช่าตอ้งซ้ือทรัพยสิ์นนั้นในราคา 30,000 บาท (ไม่รวมภาษี 

มูลค่าเพ่ิม) อตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 17.0% แต่ผูใ้หเ้ช่ามิไดแ้จง้ใหผู้เ้ช่าทราบโดยผูเ้ช่ามีวงเงินกูย้มืจากธนาคาร 
ท่ีอตัราดอกเบ้ีย 15.5% ต่อปี 
 

 งวดท่ี     วนัท่ี  ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั(17.0%)        มูลค่าปัจจุบนั(15.5%) 
   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 
 ซ้ือคืน    31/3/42     30,000         18,079.43        18,900.22 
      รวม    390,000        302,536.42       309,045.45 
 

 จะเห็นวา่มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นต ่าขา้งตน้ท่ีค  านวนไดร้ะหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่าจะไม่เท่ากนั เพราะอตัรา 
ส่วนลดท่ีใชค้  านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงตามปกติแลว้จะมีปัจจยั 2 ประการท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นต ่าไม่เท่ากนัคือ   
 

1) ค่าเช่าขั้นต ่าน าท่ีน ามาค านวนมาจากฐานท่ีไม่เท่ากนั   
2) อตัราส่วนลดท่ีใชไ้ม่เท่ากนั 
 

 ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งแตกต่างกนั และความแตกต่างน้ีอาจมีผลท าใหฝ่้ายหน่ึงมีมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นต ่าสูงกวา่ 
ร้อยละ 90 และอีกฝ่ายหน่ึงมีมูลค่า ปัจจุบนัต ่ากวา่ร้อยละ 90 อนัจะท าใหฝ่้ายหน่ึงเป็นสญัญาเช่าทางการเงินและอีกฝ่าย 
หน่ึงเป็นสญัญาเช่าปฏิบติัการก็เป็นได ้ ในกรณีเช่นน้ีมาตรฐานทางบญัชียอมรับวา่มีโอกาสเป็นไปได ้ ไม่ถือเป็นการผิด 
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พลาด ซ่ึงแต่ละฝ่ายก็ใหบ้นัทึกบญัชีตามท่ีทดสอบไดน้ั้น แมจ้ะไม่สอดคลอ้งกนัก็ตาม (ทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นผูต้ดัค่าเส่ือม 
ราคาไดท้ั้งคู่) 
 
 ข้อสังเกตุ 1. ถา้ราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาถูกเก็บเป็นเงินมดัจ าไวต้ั้งแต่วนัท าสญัญาทั้งจ านวนจะถือวา่ไดรั้บ 
ช าระในเดือนแรกหรือเดือนสุดทา้ยซ่ึงการตีความจะใหผ้ลของมูลค่าปัจจุบนัท่ีต่างกนั ตามมาตรฐานบญัชีมิไดร้ะบุไว(้ความ 
เห็นผูเ้ขียน  - ควรตีความตามกระแส เงินสดท่ีไดรั้บช าระ ในกรณีน้ีถือวา่ไดรั้บตั้งแต่วนัท าสญัญา) 
 
   2. ถา้ราคาซ้ือขายเม่ือส้ินสุดสญัญาถูกเก็บเป็นเงินมดัจ าไวต้ั้งแต่วนัท าสญัญาแต่เพียงบางส่วน จะถือ 
วา่ไดรั้บช าระอยา่งไร มาตรฐานบญัชีมิไดร้ะบุไวเ้ช่นกนั(ความเห็นผูเ้ขียน - ควรตีความตามลกัษณะกระแสเงินสดท่ี ไดรั้บ 
ในกรณีน้ีคือส่วนหน่ึงถือวา่ไดรั้บในวนัท าสญัญา และส่วนท่ีเหลือไดรั้บเม่ือส้ินสุดสญัญา) 
 

3. กรณีท่ีผูใ้หเ้ช่าไดรั้บเครดิตจากผูข้ายสินคา้ท าใหมิ้ตอ้งช าระค่าทรัพยสิ์นโดยทนัที จะถือวา่มูลค่าตน้ 
ทุนยงัเท่ากบัราคาทรัพยสิ์น ณ วนัท าสญัญานั้น หรือจะตอ้งคิดมูลค่าปัจจุบนัของราคาทรัพยสิ์นกลบัมา ณ วนัท าสญัญา 
หรือไม่  ซ่ึงมาตรฐานบญัชีมิไดร้ะบุไวเ้ช่นกนั (ความเห็นผูเ้ขียน - ควรพิจารณาตามลกัษณะกระแสเงินสดเช่นเดียวกบัการ 
พิจารณาเร่ืองรายไดจ้ากราคาซ้ือคืน ในกรณีน้ีคือ ตอ้งหามูลค่าปัจจุบนัของราคาทรัพยสิ์น) 
 

4. ตามขอ้ทดสอบขอ้ท่ี 2 ใหเ้ปรียบเทียบกบัราคายติุธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัเร่ิมสญัญาเช่า แต่ขอ้ 
ทดสอบท่ี 4 ใหเ้ปรียบเทียบกบัราคายติุธรรม ณ วนัท าสญัญา ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะเป็นคนละวนักนัและแตกต่างกนัหลาย 
เดือนจนมีผลต่อราคาทรัพยสิ์นก็ได ้
 

 5. ตามค านิยามวนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า หมายถึงวนัท่ีตกลงท าสญัญาเช่าหรือวนัท่ีคู่สญัญาจะตอ้ง 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัของสญัญานั้นแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงตามปกติแลว้วนัท าสญัญาจะตอ้งเกิดก่อนเสมอ และ 
ในกรณีท่ีวนัเร่ิมตน้ของสญัญาห่างจากวนัท าสญัญาเป็นเวลาหลายเดือนดว้ยเหตุผลบางประการเช่น อาจจะตอ้งใชเ้วลาใน 
การน าเขา้และติดตั้งเคร่ืองจกัร ในกรณีเช่นน้ีอาจมีผลใหร้าคายติุธรรมของทรัพยสิ์นของวนัทั้งสองเปล่ียนแปลงไปไม่เท่า 
กนัก็ได ้
 
5.1 การบันทกึบัญชีแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน (OPERATING METHOD - OM) 
 
  การบนัทึกบญัชีของสญัญาเช่าด าเนินงาน(OPERATING LEASE)  น้ีจะมีหลกัการใกลเ้คียงกบัการให ้
เช่าทรัพยสิ์นโดยทัว่ไป ทั้งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ดงัขอ้สรุปต่อไปน้ี 
 
 
  -งบก าไรขาดทุน  

 

ด้านผู้เช่า ด้านผู้ให้เช่า 

       1.รายรับ ประกอบดว้ย        1.รายรับ ประกอบดว้ย                
                  -เป็นรายรับปกติของกิจการ                   -รายไดค้่าเช่าทั้งหมด 
                  ไม่มีผลกระทบจากการท าลิสซ่ิง                    ท่ีครบก าหนดในรอบบญัชีนั้น 
       2.รายจ่าย ประกอบดว้ย             2.รายจ่าย ประกอบดว้ย 
                 -ค่าใชจ่้าย (ค่าเช่าทั้งจ านวน)                   -ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 
                  ท่ีครบก าหนดในรอบบญัชีนั้น  
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  -งบดุล 
 

ด้านผู้เช่า ด้านผู้ให้เช่า 

       1.สินทรัพย ์ประกอบดว้ย        1.สินทรัพย ์ประกอบดว้ย                
                  -ลูกหน้ีเงินมดัจ า (ถา้มี)                 -สินทรัพยใ์หเ้ช่า ตามราคาตน้ทุน 
       2.หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย        2.หน้ีสินและส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย 
                  -ไม่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าลิสซ่ิง                 -เจา้หน้ีเงินมดัจ า (ถา้มี) 
                                         -เงินกูย้มื/ส่วนทุน ข้ึนกบัแหล่งท่ี 
                                          มาของเงินทุน 

 

 จะเห็นวา่การลงบญัชีในรูปแบบน้ีจะไม่กระทบต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่าอนัเป็นลกัษณะเด่นของการท าลิ
สซ่ิงท่ีเรียกวา่ OFF BALANCE SHEET นัน่เอง ส าหรับภาระผกูพนัค่าเช่าท่ีจะตอ้งช าระตามสญัญาเช่านั้น ไม่ถือวา่เป็นหน้ี 
สิน แต่ใหร้ะบุไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูเ้ช่าแทน 
 
 
5.2 การบันทกึบัญชีแบบสัญญาเช่าการเงิน  (FINANCIAL METHOD - FM) 
 การบนัทึกบญัชีของสญัญาเช่าการเงิน (FINANCIAL LEASE)  น้ีจะมีหลกัการใกลเ้คียงกบัการใหกู้ย้มืหรือการ 
ใหเ้ช่าซ้ือ ทั้งในดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า ดงัขอ้สรุปต่อไปน้ี 
 
  -งบก าไรขาดทุน   
 

ด้านผู้เช่า ด้านผู้ให้เช่า 

       1.รายรับ ประกอบดว้ย        1.รายรับ ประกอบดว้ย                
                 -เป็นรายรับปกติของกิจการ                -รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ โดยท่ี 
                 ไม่มีผลกระทบจากการท าลิสซ่ิง                 ผูใ้หเ้ช่าตอ้งรับรู้เฉพาะดอกเบ้ีย 
        2.รายจ่าย ประกอบดว้ย        2.รายจ่าย ประกอบดว้ย 
                 -ดอกเบ้ียจ่าย ซ่ึงมาจากค่าเช่าท่ี                -ไม่ตอ้งตดัค่าเส่ือมราคา เพราะ 
                  แบ่งเป็นเงินตน้กบัดอกเบ้ีย                 ไม่ไดเ้ป็นผูบ้นัทึกทรัพยสิ์น 
                 -ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นท่ีเช่า  

 
 
 
 

  -งบดุล 
 

ด้านผู้เช่า ด้านผู้ให้เช่า 

       1.สินทรัพย ์ประกอบดว้ย        1.สินทรัพย ์ประกอบดว้ย                
                -ทรัพยสิ์นท่ีเช่า ตามมูลค่าสินคา้               -ลูกหน้ีค่าเช่าซ่ึงคือเงินตน้บวกดอกเบ้ีย 
                -ลูกหน้ีเงินมดัจ า (ถา้มี)                และราคาซ้ือคืนเม่ือส้ินสุดสญัญา 
       2.หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย        2.หน้ีสินและส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย 
                -เจา้หน้ีค่าเช่า ซ่ึงเท่ากบัเงินตน้               -เจา้หน้ีเงินมดัจ า (ถา้มี) 
                 บวกดอกเบ้ีย และราคาซ้ือคืน                     -เงินกูย้มื/ส่วนทุน ข้ึนกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
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จะเห็นวา่การลงบญัชีในลกัษณะน้ีในดา้นของผูเ้ช่าจะมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนและมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนเช่นกนั จึงไม่ได ้
ประโยชน์ ในแง่ของ OFF BALANCE SHEET 
 

 จากท่ีกล่าวทั้งหมดเป็นหลกัการของธุรกิจลิสซ่ิงและการบนัทึกบญัชีโดยสงัเขป ซ่ึงในทางปฏิบติัในเร่ืองของการ 
บนัทึกบญัชีนั้นยงัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยอีกมาก ผูอ่้านควรจะคน้ควา้เพ่ิมเติมจากมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 29 ส่วนในแง่ของ 
การท าธุรกิจก็อาจมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละบริษทั เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีกล่าวถึง 
ธุรกิจลิสซ่ิงโดยเฉพาะ ดงันั้นผูป้ระกอบการแต่ละรายอาจมีเง่ือนไขและกฎเกณฑท่ี์แตกต่างกนั แต่ก็อยูบ่นพ้ืนฐานของ 
ลิสซ่ิง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 
 


