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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับ
ที่ 16 สัญญาเช่า 

ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 
รองศาสตราจารย์ประจ าภาควชิาการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวชิาชีพบัญชีฯ  
 



TFRS 16 สัญญาเช่า 
 ถือปฏบิัตสิ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

 สามารถน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบงัคับใช้  
หากน า TFRS 15 มาถือปฏิบัต ิณ หรือก่อนวันที่ TFRS 16 มี
ผลบังคับใช้  
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TAS 17 สัญญาเช่า 
 ก าหนดให้ผู้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพจิารณาเนือ้หา
ของสัญญาว่าได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดที่ผู้ให้เช่าพงึได้รับจากสินทรัพย์
ไปยังผู้เช่าหรือไม่ 
Finance Lease 

 ระบุให้ผู้เช่ารับรู้สนิทรัพย์และหนีส้นิที่เกดิขึน้จาก FL 

Operating Lease 

 ไม่ได้ระบุให้ผู้เช่ารับรู้สนิทรัพย์และหนีส้นิที่เกดิขึน้จาก OL  
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TFRS 16 
 ใช้แบบจ าลองเดยีวของการบญัชีส าหรับผู้เช่า (single 

lease model) โดยก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้น
ส าหรับ 
ทุกสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่านานกว่า 12 เดือน 

ทุกสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 12 เดอืน และผู้
เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซือ้  

ยกเว้นสินทรัพย์อ้างองินัน้มีมูลค่าต ่า (low value asset)    
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 ส าหรับสัญญาเช่าระยะสัน้หรือสัญญาเช่าส าหรับ
สินทรัพย์อ้างองิที่มีมูลค่าต ่า  
ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้นส าหรับ
สัญญาเช่านัน้เป็นรายสัญญา (lease-by-lease basis) 
 ต้องรับรู้ค่าเช่าที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่านัน้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธีิ
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า หรือ 

 ตามเกณฑ์อ่ืนที่เป็นระบบหากเกณฑ์นัน้สะท้อนถงึรูปแบบที่ผู้เช่า
ได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า 
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ตัวอย่าง สินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

1) ผู้เช่าท าสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านักงานเป็นระยะเวลา 5 ปี   

2) มูลค่าอุปกรณ์ในสภาพใหม่ๆ = 50,000 บาท (ผู้เช่าถือว่ามีมูลค่า
ต ่า) 

3) ผู้เช่าเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้นส าหรับสัญญาเช่า
ดงักล่าวเน่ืองจากอุปกรณ์ส านักงานมีมูลค่าต ่า  

4) ค่าเช่าที่จ่ายมีจ านวนดังนี ้  
ปีที่ 1  0  บาท 

ปีที่ 2,3  17,500  บาท 

ปีที่ 4,5  15,000  บาท  
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ตัวอย่างที่ 1 

 ค่าเช่าที่ต้องจ่าย 
= (17,500 x 2) + (15,000 x 2)   

= 65,000 บาท 

 ผู้เช่าต้องรับรู้ค่าเช่าปีละ = 13,000 บาท (65,000/5) 
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ตัวอย่างที่ 1  
ปีที่ 1 รับรู้ค่าเช่า 

Dr. ค่าเช่า      13,000 

 cr. ค่าเช่าที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ    13,000 

ปีที่ 2,3 รับรู้ค่าเช่า 

Dr. ค่าเช่า      13,000 

     ค่าเช่าที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ        4,500 

 cr. เงนิสด      17,500 

ปีที่ 4,5 รับรู้ค่าเช่า 

Dr. ค่าเช่า      13,000 

     ค่าเช่าที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ        2,000 

 cr. เงนิสด      15,000 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 

 ก่อนผู้เช่าจะรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ (right of use = 
ROU) และหนีสิ้นส าหรับภาระผูกพนัที่เกดิขึน้โดยสัญญา
เช่า  
ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา ผู้เช่าต้องประเมินว่าสัญญาเป็น
สัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ ถ้า
สัญญานัน้เป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่
ระบุไว้ส าหรับช่วงเวลาเพื่อแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทน 
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สัญญาที่ลูกค้าท ากับผู้จัดหาเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ 

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ? 
ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์หรือไม่ 

? 

 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ ? 
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ตัวอย่างที่ 1 
 สัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้บริการขนส่งสินค้า (ผู้
จัดหา) จัดหาการใช้รถขนส่งสินค้าประเภทเฉพาะเจาะจง 
20 คันให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 ผู้จัดหาจัดหาเคร่ืองยนต์และพนักงานขับตามค าขอของ
ลูกค้า 

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ระบุได้ เน่ืองจากมีการระบุรถ
ขนส่งเฉพาะเจาะจงไว้ในสัญญา 
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ตัวอย่างที่ 1 
 ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรัพย์
หรือไม่ ไม่มี สามารถทดแทนรถขนส่งต่อเม่ือมีการ
ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา  

 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ มี 
ลูกค้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเกือบทัง้หมดจาก
การใช้งานรถขนส่งสินค้านัน้ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

ลูกค้ามีสิทธิที่จะเปล่ียนการใช้รถนัน้อย่างไรและเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไรก็ได้ ลูกค้าสามารถส่ังการที่จะใช้รถเม่ือไร
และที่ไหนก็ได้ รวมทัง้สินค้าที่จะขนส่ง  
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ตัวอย่างที่ 1 
 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ (ต่อ) 
สิทธิของผู้จัดหาเป็นสิทธิเพื่อการคุ้มครองเท่านัน้ (ข้อจ ากัด
ในการขนส่งสินค้าที่ระบุไว้) 

การควบคุมเคร่ืองยนต์ที่จ าเป็นต่อการขนส่งรถขนส่งสินค้า
ของผู้จัดหาไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดหาในการควบคุมการใช้รถ
ขนส่งนัน้   

 สัญญานีเ้ป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ..................... 
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ตัวอย่างที่ 2 
 สัญญาระหว่างลูกค้าและผู้จัดหาก าหนดให้ผู้จัดหาขนส่ง
สินค้าตามปริมาณที่ระบุไว้โดยใช้รถขนส่งสินค้าชนิดที่
ระบุไว้ตามตารางที่ก าหนดไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ไม่ เน่ืองจากผู้จัดหามีรถขนส่ง
เหมือนๆกันนี ้pool รวมหลายคัน และไม่มีการระบุรถคัน
ไหนไว้โดยเฉพาะในสัญญา 
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ตัวอย่างที่ 2 
 ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรัพย์
หรือไม่ มี สามารถทดแทนรถขนส่งด้วยคันอื่นโดยมี
ต้นทุนต ่า ผู้จัดหาได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิโดยการ
ใช้ pool ของรถขนส่งที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ ไม่ ผู้จัดหาเลือกรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งสินค้าแต่ละ
เที่ยวและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกือบทัง้หมด
จากการใช้งานรถขนส่งสินค้านัน้ 

 สัญญานีเ้ป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ................... 
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ตัวอย่างที่ 3 
 บริษัทกาแฟท าสัญญากับผู้ด าเนินการท่าอากาศยาน (ผู้
จัดหา) เพื่อที่จะใช้พืน้ที่จ านวนหน่ึงในท่าอากาศยานนัน้ 
(บริเวณที่แน่นอนไม่ได้มีการระบุไว้) ในการขายสินค้าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ไม่ เน่ืองจากมีพืน้ที่อยู่หลาย
บริเวณที่พร้อมส าหรับลูกค้าที่จะน าแผงขายกาแฟไปลง
และไม่มีพืน้ที่บริเวณใดระบุไว้ในสัญญาโดยเฉพาะ 
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ตัวอย่างที่ 3 
 ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรัพย์
หรือไม่ มี สามารถทดแทนพืน้ที่บริเวณอื่นโดยมีต้นทุนต ่า 
ผู้จัดหาได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิโดยการใช้พืน้ที่ค้า
ปลีกที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ ไม่ ผู้จัดหาเลือกพืน้ที่ที่จะจัดสรรให้กับลูกค้าและ
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกือบทัง้หมดจากการใช้
พืน้ที่สัมปทานนัน้ 

 สัญญานีเ้ป็นสัญญาเช่าหรือไม่ .................... 
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ตัวอย่างที่ 4 

 ลูกค้าท าสัญญากับเจ้าของอาคาร (ผู้จัดหา)ที่จะใช้Unit ค้า
ปลีก A1 เป็นระยะเวลา 3 ปี Unit ค้าปลีก A1 เป็นส่วน
หน่ึงของพืน้ที่ค้าปลีกซึ่งมีหลาย Unit ค้าปลีกรวมกันอยู่ใน
พืน้ที่นัน้  

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ได้ เน่ืองจาก Unit ค้าปลีกได้มี
การระบุไว้ในสัญญา 

 
 

18 



ตัวอย่างที่ 4 

 ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรัพย์
หรือไม่ ไม่มี แม้ว่าผู้จัดหาจะสามารถที่จะทดแทน Unit ค้า
ปลีกอ่ืนได้ในทางปฏบิตั ิแต่กจ็ะถูกก าหนดให้ต้องจ่ายค่า
โยกย้ายสถานที่และสถานการณ์ที่ผู้จัดหาจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา พจิารณาแล้ว
ก็ไม่น่าจะเกดิขึน้ 
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ตัวอย่างที่ 4 
 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ มี 
ลูกค้ามีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเกือบทัง้หมดจาก
การใช้งาน Unit ค้าปลีกนัน้ตลอดระยะเวลา 3 ปี 

ลูกค้าตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับจะขายอะไร 
ที่ราคาเท่าไร การดแูลความสะอาด รักษาความปลอดภยั การ
ประชาสัมพันธ์ร้านทางด้านผู้จัดหาไม่ได้ท าให้ผู้จัดหามีสิทธิที่
จะตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้พืน้ที่ค้าปลีกนัน้อย่างไรและเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร 

 สัญญานีเ้ป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ..................... 20 



ตัวอย่างที่ 6 

 ลูกค้าท าสัญญากับบริษัท IT (ผู้จัดหา) ส าหรับการใช้ 
server ที่ได้มีการระบุไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี  

 สินทรัพย์ระบุได้หรือไม่ ได้ เน่ืองจากมีการระบุ server 
เฉพาะเจาะจงไว้ในสัญญา 

 ผู้จัดหามีสิทธ์ิหรือภาระผูกพนัในการทดแทนสินทรัพย์
หรือไม่ ไม่มี server จะมีการทดแทนก็ต่อเม่ือไม่สามารถ
ท างานได้อย่างปกต ิ 
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ตัวอย่างที่ 6 

 ลูกค้ามีสิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้นัน้
หรือไม่ มี 
ลูกค้าสามารถใช้ server ได้แต่ผู้เดยีวและมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกือบทัง้หมดจากการใช้ server นัน้
ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าตดัสินใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การใช้ server นัน้อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

 สัญญานีเ้ป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ................. 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ผู้เช่าจะวัดมูลค่าสิทธ์ิในการใช้
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน  
จ านวนของการวัดมูลค่าเร่ิมแรกของหนีส้ินจากสัญญาเช่า 

 PV ของจ านวนเงนิที่จะจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้ จ่าย ณ 
วันนัน้  
 จ านวนเงนิที่จะจ่ายตามสัญญาเช่าต้องคดิลดด้วยอัตราดอกเบีย้ตามนัย
ในสัญญาเช่าหากอัตรานัน้สามารถก าหนดได้ทนัท ี 

หากอัตรานัน้ไม่สามารถก าหนดได้ทนัท ีให้ใช้อัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของผู้เช่า 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ผู้เช่าจะวัดมูลค่าสิทธ์ิในการใช้
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน (ต่อ) 

การจ่ายค่าเช่าใดที่ ท าก่อนหรือ ณ วันเร่ิมต้นสัญญาหัก
ส่ิงจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า 

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดจากผู้เช่า 

ประมาณการของต้นทุนที่จะเกิดขึน้กับผู้เช่าในการ 

 รือ้ถอน  

 บูรณะสนิทรัพย์อ้างองิ  

 ปรับปรุงที่ตัง้และซ่อมแซมสินทรัพย์อ้างองิ 

ซึ่งเป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ก าหนดของสัญญาเช่า   
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TFRS 16 สัญญาเช่า 

ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า 
dr. สิทธ์ิในการใช้สินทรัพย์          xx 

     ดอกเบีย้จ่ายรอการตัดบัญชี – สัญญาเช่า         xx 

     ดอกเบีย้จ่ายรอการตัดบัญชี – ประมาณ 

      การหนีส้ินรือ้ถอน           xx  

 cr. หนีส้ินตามสัญญาเช่า    xx 

     ประมาณการหนีส้ินรือ้ถอน              xx 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 จ านวนเงนิที่จะจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้ จ่าย ณ 
วันนัน้ ประกอบด้วย 

 ค่าเช่าคงที่หกัส่ิงจูงใจที่ได้รับจากสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่ กับดัชนีหรืออัตราซึ่งวัดมูลค่าเร่ิมแรก
โดยใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค  

 อัตราดอกเบีย้เทียบเคียง  

 การเปล่ียนแปลงของอัตราค่าเช่าในตลาด 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 

 จ านวนเงนิที่จะจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้ จ่าย ณ 
วันนัน้ ประกอบด้วย (ต่อ) 

 จ านวนที่ ผู้เช่าคาดว่าจะต้องจ่ายภายใต้มูลค่าคงเหลือที่
รับประกัน 

 ราคาใช้สิทธ์ิของสิทธ์ิในการซือ้สินทรัพย์ ถ้าหากผู้เช่ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการใช้สิทธ์ินัน้ 

 ค่าปรับที่ จ่ายเพื่อการยุติสัญญาเช่า ถ้าเงื่อนไขของสัญญา
เช่าสะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธ์ิยุตสัิญญาเช่า 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 หลังจากวันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของ
หนีส้ินจากสัญญาเช่าโดยการ  
 การเพิ่มมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนดอกเบีย้ของหนีสิ้นจาก

สัญญาเช่า 

Dr. ดอกเบีย้จ่าย    xx 

  Cr. ดอกเบีย้จ่ายรอการตัดบัญชี   xx 

 การลดมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนการช าระค่าเช่าตามสัญญา
เช่า 

 dr. หนีส้ินตามสัญญาเช่า   xx 

  cr. เงนิสด     xx 28 



TFRS 16 สัญญาเช่า 
 หลังจากวันเร่ิมต้นสัญญา ผู้เช่าต้องรับรู้รายการต่อไปนี ้

ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นต้นทุนถูกรวมอยู่ ในมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ปฏบิัตติาม TFRS ฉบับอื่น 

 ดอกเบีย้ของหนีส้ินจากสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมในการวัดมูลค่าของหนีสิ้นจากสัญญา
เช่าในช่วงเวลาที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ท าให้ค่าเช่าผันแปร
นัน้เกิดขึน้ 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 หลังจากวันเร่ิมต้นสัญญา ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่
เป็นสิทธ์ิในการใช้สินทรัพย์โดยใช้วธีิราคาทุน เว้นแต่ผู้
เช่าจะใช้วธีิการวัดมูลค่าวธีิอื่น 
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม (TAS 16) และ  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (TAS 36) 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 

 หากสัญญาเช่ามีการโอนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์
อ้างองิเป็นของผู้เช่าเม่ือสิน้สุดสัญญาหรือหากราคาทุน
ของสินทรัพย์ที่เป็นสิทธ์ิในการใช้สินทรัพย์ สะท้อนให้
เหน็ว่าผู้เช่าจะใช้สิทธ์ิในการซือ้สินทรัพย์ 
ผู้เช่าต้องคดิค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ที่เป็นสิทธ์ิในการใช้
สินทรัพย์จากวันเร่ิมต้นสัญญาจนถงึวันสิน้สุดอายุใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างองิ 
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ตัวอย่างที่ 1: สิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาเช่า 
1) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าท าสัญญาเช่าอาคารเป็นเวลา 

3 ปี    

2) ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่า 3 งวด ๆ ละ 8,000 บาท ณ วันสิน้ปีของ
ทุกปี เร่ิมตัง้แต่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นต้นไป 

3) สัญญาเช่าให้สิทธิเลือกแก่ผู้เช่าที่จะต่ออายุสัญญาเช่านับจาก
วันสิน้สุดสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ปี โดยผู้เช่าจะต้องจ่ายค่า
เช่าอีก 2 งวดๆ ณ วันสิน้ปี 25x4 และ 25x5 ตามอัตราค่าเช่า
ตลาดในปีนัน้ และหากผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่จะไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่าจะต้องเสียค่าปรับจ านวน 500 บาท  
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ตัวอย่างที่ 1 

4) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าม่ันใจตามสมควรว่าจะใช้สิทธิ
เลือกที่จะต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 2 ปี  

5) ผู้เช่าคาดว่าอัตราค่าเช่าตลาดปี 25x4 และ 25x5 มีจ านวน 
8,500 บาท 

6) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ส่วนเพิ่มเป็น 6% ต่อปี 

7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่จะต่ออายุ
สัญญาเช่าออกไปอีก 2 ปี อัตราค่าเช่าตลาดปี 25x4 และ 
25x5 มีจ านวน 9,000 บาท  

8) สิน้ปี 25x5 ผู้เช่าส่งคืนอาคารดงักล่าวไปยังผู้ให้เช่า 
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ตัวอย่างที่ 1 

  
วดป. ค่าเช่ารายปี 

ดอกเบีย้
จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

1/1/25x1          34,469  
31/12/25x1 8,000  2,068  5,932         28,537  
31/12/25x2 8,000  1,712  6,288         22,249  
31/12/25x3 8,000  1,335  6,665         15,584  
31/12/25x4 8,500  935  7,565          8,019  
31/12/25x5 8,500  481  8,019  

6,531 



ตัวอย่างที่ 1 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าบันทกึรายการดังนี ้

   Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า     34,469 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                            6,531 

  cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                41,000    
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x1  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     2,068 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          2,068 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 6,894 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

     ภายใต้สัญญาเช่า      6,894 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x2  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,712 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,712 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 6,894 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า      6,894 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x3  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,335 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,335 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 6,894 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

     ภายใต้สัญญาเช่า      6,894 
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ตัวอย่างที่ 1 ภายหลังการปรับค่าเช่าตามอัตราค่าเช่าตลาด 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

31/12/25x3 
              

16,501  

31/12/25x4 9,000 
                

990  
             

8,010  
                

8,491  

31/12/25x5 9,000 
                

509  
             

8,491                      -    

1,499 



ตัวอย่างที่ 1 

 31/12/25x3  

   บันทกึการวัดมูลค่าสทิธิในการใช้อาคารและเจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่าใหม่     

    Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า  917  

         ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                          83 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    1,000 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x4  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    9,000 

  cr. เงนิสด          9,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     990 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          990 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 7,352 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า      7,352 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x5  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    9,000 

 cr. เงนิสด           9,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     509 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          509 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 7,352 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

     ภายใต้สัญญาเช่า      7,352 
42 



ตัวอย่างที่ 1 

 31/12/25x5  

   บันทกึการส่งคืนสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

   dr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

        ภายใต้สัญญาเช่า      35,386  

 cr. สิทธิในการใช้สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า          35,386 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 
 หลังจากวันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าของ
หนี ้สิ นจาก สัญญาเ ช่ า ให ม่ เพื่ อ ใ ห้สะ ท้อนถึ ง การ
เปล่ียนแปลงใน 

อายุของสัญญาเช่า (ใช้อัตราคิดลดที่ทบทวนใหม่)  

การประเมินการใช้สิทธ์ิในการซือ้สินทรัพย์ (ใช้อัตราคิดลดที่
ทบทวนใหม่) 

จ านวนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือ (ใช้อัตราคิดลดเดมิ)  

การจ่ายค่าเช่าในอนาคตอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในดัชนี
หรืออัตราค่าเช่า (ใช้อัตราคิดลดเดมิ) 44 
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ตัวอย่างที่ 1: ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดัชนี 
1) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าท าสัญญาเช่าอาคารเป็นเวลา 

3 ปี    

2) ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่า 3 งวด ณ วันสิน้ปีของทุกปี เร่ิมตัง้แต่ 31 
ธันวาคม 25X1 เป็นต้นไป  

3) ผู้เช่าจ่ายค่าเช่างวดแรกเป็นจ านวน 8,000 บาท 

4) ค่าเช่าจะปรับทุกสิน้ปีตาม CPI 1 ปีก่อนหน้า 

5) CPI ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ณ วันสิน้ปี 25x1 และ 25x2 เป็น 
100 110 และ 125 ตามล าดบั  

7) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ส่วนเพิ่มเป็น 6% ต่อปี 
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ตัวอย่างที่ 1: ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดัชนี 
8 ) เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ผู้เช่าส่งคืนอาคารดงักล่าวไปยังผู้ให้

เช่า    
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ตัวอย่างที่ 1 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

1/1/25x1       21,384 

31/12/25x1 8,000 1,283 6,717 14,667 

31/12/25x2 8,000 880 7,120 7,547 

31/12/25x3 8,000 453 7,547 0 

2,616 



ตัวอย่างที่ 1 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าบันทกึรายการดังนี ้

   Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า     21,384 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                           2,616 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                 24,000    
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x1  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,283 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,283 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 7,128 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า      7,128 
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ตัวอย่างที่ 1 ภายหลังการปรับอัตราค่าเช่าตาม CPI 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

31/12/25x1 8,000 16,134 

31/12/25x2  8,800 968 7,832 8,302 

31/12/25x3 8,800 498 8,302 0 

1,466 



ตัวอย่างที่ 1 

 31/12/25x1  

   บันทกึการวัดมูลค่าสทิธิในการใช้อาคารและเจ้าหนีภ้ายใต้ 

   สัญญาเช่าใหม่      

    Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า        1,467  

         ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                       133 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                     1,600 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x2  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,800 

 cr. เงนิสด           8,800 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     968 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี            968 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 7,862 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

     ภายใต้สัญญาเช่า      7,862 
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ตัวอย่างที่ 1 ภายหลังการปรับอัตราค่าเช่าตาม CPI 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

31/12/25x2  8,800 9,434 

31/12/25x3 10,000 566 9,434 0 



ตัวอย่างที่ 1 

 31/12/25x2  

   บันทกึการวัดมูลค่าสทิธิในการใช้อาคารและเจ้าหนีภ้ายใต้ 

   สัญญาเช่าใหม่      

    Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า       1,132  

         ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                          68 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                     1,200 
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ตัวอย่างที่ 1 
 31/12/25x3  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    10,000 

 cr. เงนิสด           10,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     566 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี            566 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 8,994 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

     ภายใต้สัญญาเช่า       8,994 
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ตัวอย่างที่ 1 

 31/12/25x3  

   บันทกึการส่งคืนอาคารภายใต้สัญญาเช่า 

   dr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

        ภายใต้สัญญาเช่า      23,983  

 cr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า        23,983 
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ตัวอย่างที่ 2: สิทธิเลือกที่จะซือ้สินทรัพย์  
1) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าท าสัญญาเช่ารถยนต์เป็นเวลา 

3 ปี    

2) ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่จะซือ้รถยนต์ดงักล่าวในราคา 318 บาท 

3) ณ วันที่ท าสัญญาเช่า ผู้เช่าม่ันใจตามสมควรว่าจะไม่ใช้สิทธิ
เลือกที่จะซือ้รถยนต์ดังกล่าว 

4) สิน้ปี 25x1 ผู้เช่าทบทวนการใช้สิทธิเลือกที่จะซือ้รถยนต์
ดังกล่าวใหม่ และม่ันใจตามสมควรว่าจะใช้สิทธิเลือกที่จะซือ้
รถยนต์ดังกล่าว  

5) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ปรับปรุงใหม่ = 7% 
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ตัวอย่างที่ 2  

6) ผู้เช่าคาดว่ารถยนต์มีอายุการใช้งาน 5  ปี มูลค่าคงเหลือของ
เคร่ืองจักรเท่ากับ 1,730 บาท  

7) เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ผู้เช่าใช้สิทธิเลือกที่จะซือ้รถยนต์ใน
ราคา 318 บาท และรับโอนกรรมสิทธ์ิในรถยนต์ดงักล่าว 
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ตัวอย่างที่ 2 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

1/1/25x1       26,463 

31/12/25x1 9,900 1,588 8,312 18,151 

31/12/25x2 9,900 1,089 8,811 9,340 

31/12/25x3 9,900 560 9,340 0 

3,237 



ตัวอย่างที่ 2 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าบันทกึรายการดังนี ้

   Dr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า    26,463 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                              3,237 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                 29,700     
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ตัวอย่างที่ 2 
 31/12/25x1  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    9,900 

 cr. เงนิสด           9,900 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,588 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,588 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 8,821 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

      ภายใต้สัญญาเช่า      8,821 
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ตัวอย่างที่ 2 ภายหลังการทบทวนการใช้สิทธิเลือกที่จะซือ้
รถยนต์ 

  วดป. 
ค่าเช่ารายปี 
/ราคาใช้สิทธิ 

ดอกเบีย้
จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

31/12/25x3 18,177 

31/12/25x4 9,900 1,272 8,628 9,550 

31/12/25x5 10,218 668 9,550 0 

  1,940 



ตัวอย่างที่ 2 
 31/12/25x1  

   บันทกึการวัดมูลค่าสทิธิในการใช้รถยนต์และเจ้าหนีภ้ายใต้ 

   สัญญาเช่าใหม่      

    Dr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า          27  

         ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                   291 

  cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                    318 
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ตัวอย่างที่ 2 
 31/12/25x2  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    9,900 

 cr. เงนิสด           9,900 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,272 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,272 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 3,985 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

      ภายใต้สัญญาเช่า      3,985 
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ตัวอย่างที่ 2 
 31/12/25x3  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่าและการใช้สิทธิซือ้รถยนต์ 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    10,218 

 cr. เงนิสด           10,218 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     668 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          668 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 3,985 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้ 

      สัญญาเช่า       3,985  
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ตัวอย่างที่ 2 

 31/12/25x3  

   บันทกึการรับโอนกรรมสทิธิในรถยนต์ 

    dr. รถยนต์        26,490 

 cr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า            26,490 

    dr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

         ภายใต้สัญญาเช่า      16,790 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – รถยนต์        16,790 
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ตัวอย่างที่ 3: การรับประกันมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์ 
1) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าท าสัญญาเช่ารถยนต์เป็นเวลา 

3 ปี    

2) ณ วันที่ท าสัญญาเช่า ผู้เช่ารับประกันมูลค่าคงเหลือของ
รถยนต์ให้กับผู้ให้เช่าในราคา 6,400 บาท 

3) ณ วันที่ท าสัญญาเช่า ผู้เช่าคาดว่ามูลค่ายุตธิรรมของรถยนต์
เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่าเป็น 7,000 บาท   

4) ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่า 3 งวด ๆ ละ 8,000 บาท ณ วันสิน้ปีของ
ทุกปี เร่ิมตัง้แต่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่างที่ 3 

5) สิน้ปี 25x1 ผู้เช่าทบทวนมูลค่ายุตธิรรมของรถยนต์เม่ือสิน้สุด
สัญญาเช่าใหม่เป็น 6,000 บาท  

6) เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจ่ายส่วนต่างมูลค่าคงเหลือที่
รับประกันกับมูลค่ายุตธิรรมและส่งคนืรถยนต์ดังกล่าวไปยัง
ผู้ให้เช่า มูลค่ายุตธิรรมของรถยนต์ ณ วันสิน้สุดสัญญาเช่า
เป็น 6,000 บาท ตามที่คาดการณ์ไว้  

7) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ส่วนเพิ่มของผู้เช่า = 6% 
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ตัวอย่างที่ 3 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

1/1/25x1       21,384 

31/12/25x1 8,000 1,283 6,717 14,667 

31/12/25x2 8,000 880 7,120 7,547 

31/12/25x3 8,000 453 7,547 0 

2,616 



ตัวอย่างที่ 3 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าบันทกึรายการดังนี ้

   Dr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า    21,384 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                            2,616 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                 24,000    
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ตัวอย่างที่ 3 
 31/12/25x1  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,283 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,283 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 7,128 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

      ภายใต้สัญญาเช่า      7,128 

   71 



72 

ตัวอย่างที่ 3 ภายหลังการทบทวนมูลค่าคงเหลือที่รับประกัน 

  

วดป. 

ค่าเช่ารายปี 
/ส่วนต่างมูลค่า

คงเหลือที่
รับประกันกับ
มูลค่ายุตธิรรม 

ดอกเบีย้
จ่าย คืนเงนิต้น 

เงนิต้น
คงเหลือ 

31/12/25x1 8,000 15,023 

31/12/25x2 8,000 901 7,099 7,924 

31/12/25x3 8,400 475 7,925 0 

  1,376 



ตัวอย่างที่ 3 

 31/12/25x1  

   บันทกึการวัดมูลค่าสทิธิในการใช้รถยนต์และเจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่าใหม่     

    Dr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า       356  

         ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                      44 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                     400 
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ตัวอย่างที่ 3 
 31/12/25x2  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     901 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี            901 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 7,306 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

     ภายใต้สัญญาเช่า      7,306 
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ตัวอย่างที่ 3 
 31/12/25x3  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่าและส่วนต่างมูลค่าคงเหลือที่รับประกันกับมูลค่า
ยุตธิรรม 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,400 

 cr. เงนิสด           8,400 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     475 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี            475 
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ตัวอย่างที่ 3 

 31/12/25x3  

   บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า  7,306 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

     ภายใต้สัญญาเช่า      7,306 

  บันทกึการส่งคืนรถยนต์ไปยังผู้ให้เช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้รถยนต์ 

       ภายใต้สัญญาเช่า      21,740 

 cr. สิทธิในการใช้รถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า             21,740  
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ตัวอย่างที่ 4: การเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่าโดย
เพิ่มสิทธิการใช้สินทรัพย์  

1) ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 ผู้เช่าท าสัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร
ส านักงาน 2,000 ตรม. เป็นเวลา 3 ปี    

2) ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่า 3 งวด ๆ ละ 8,000 บาท ณ วันสิน้ปีของ
ทุกปี เร่ิมตัง้แต่ 31 ธันวาคม 25X1 เป็นต้นไป 

3) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ส่วนเพิ่มเป็น 6% ต่อปี 

4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ผู้เช่าเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าพืน้ที่
โดยเพิ่มพืน้ที่เช่าอีก 700 ตรม. ส าหรับเวลา 2 ปีที่เหลือ  
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ตัวอย่างที่ 4 

5) ผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่า 2 งวดที่เหลืองวดละ 10,800 บาท ค่าเช่าที่
เพิ่มขึน้เป็นสัดส่วนเดยีวกันกับราคาแบบเอกเทศส าหรับการ
เช่าพืน้ที่เพิ่ม 

6) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ส่วนเพิ่มเป็น 7% ต่อปี 

7) เม่ือสิน้สุดสัญญาเช่า ผู้เช่าส่งคืนพืน้ที่อาคารส านักงาน
ดงักล่าวไปยังผู้ให้เช่า 
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ตัวอย่างที่ 4 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

1/1/25x1       21,384 

31/12/25x1 8,000 1,283 6,717 14,667 

31/12/25x2 8,000 880 7,120 7,547 

31/12/25x3 8,000 453 7,547 0 

2,616 



ตัวอย่างที่ 4 
 ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าบันทกึรายการดังนี ้

   Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า     21,384 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                            2,616 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                 24,000    
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ตัวอย่างที่ 4 
 31/12/25x1  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    8,000 

 cr. เงนิสด           8,000 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,283 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,283 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 7,128 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า      7,128 
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ตัวอย่างที่ 4 ภายหลังการเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่า 

  วดป. ค่าเช่ารายปี 
ดอกเบีย้

จ่าย คืนเงนิต้น เงนิต้นคงเหลือ 

31/12/25x1   5,063 

31/12/25x2 2,800 354 2,446 2617 

31/12/25x3 2,800 183 2617 0.00 
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ตัวอย่างที่ 4 
 31/12/25x1บันทกึการเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่า 

   Dr. สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า       5,063 

       ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี                              537 

 cr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า                 5,600    

  

83 



ตัวอย่างที่ 4 
 31/12/25x2  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    10,800 

 cr. เงนิสด           10,800 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย     1,234 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี          1,234 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 9,659 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า              9,659
   84 



ตัวอย่างที่ 4 
 31/12/25x3  

   บันทกึการจ่ายค่าเช่า 

    dr. เจ้าหนีภ้ายใต้สัญญาเช่า    10,800 

 cr. เงนิสด           10,800 

   บันทกึการตัดจ าหน่ายดอกเบีย้จ่าย 

    dr. ดอกเบีย้จ่าย        636 

 cr. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญชี             636 

  บันทกึค่าเส่ือมราคาสิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า 

  dr. ค่าเส่ือมราคา – สิทธิในการใช้อาคารภายใต้สัญญาเช่า  9,660 

 cr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า              9,660 
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ตัวอย่างที่ 4 

 31/12/25x3  

   บันทกึการส่งคืนอาคารภายใต้สัญญาเช่า 

   dr. ค่าเส่ือมราคาสะสม – สิทธิในการใช้อาคาร 

        ภายใต้สัญญาเช่า      26,447  

 cr. สิทธิในการใช้สิทธิในการใช้อาคาร 

      ภายใต้สัญญาเช่า          26,447 
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TFRS 16 สัญญาเช่า: การเปิดเผยข้อมูล 

 ผู้เช่าต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าข้อมูลนัน้ๆ ต้อง
เปิดเผยเพื่อให้ข้อมูลพืน้ฐานแก่ผู้ใช้งบการเงินในการ
ประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีต่อ 

สถานะทางการเงนิ  

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ และ 

กระแสเงนิสดของผู้เช่า 
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TFRS 16 สัญญาเช่า 

 ไม่เปล่ียนแปลงการบัญชีของผู้ให้เช่าอย่างมีสาระส าคัญ 

ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาเนือ้หาของ
สัญญาว่าได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือ
เกือบทัง้หมดที่ ผู้ให้เช่าพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปยังผู้เช่า
หรือไม่  

FL 

OL 
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TFRS 16 สัญญาเช่า: การเปิดเผยข้อมูล 

 ก าหนดให้ผู้ให้เช่าเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึน้ ซึ่งจะท าให้ข้อมูล
ที่เปิดเผยเก่ียวกับฐานะเปิดต่อความเส่ียงของผู้ให้เช่าดี
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเส่ียงของมูลค่าคงเหลือ 
(residual value risk) 
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