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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the effect  in adopting  The Thai Accounting 
Standard no.17 (Revised  Edition 2014) Leasing to the lessees, listed companies on the Stock 
Exchange of Thailand: SET 100. In order to carry out this task, the researcher applied three 
research methodologies, documentary, qualitative, and quantitative research. In conducting 
documentary research, the researcher studied various pertinent textbooks, the Revenue Code, and 
the Civil and Commercial Code. In addition, extensive research on the previous Thai and foreign 
studies on this subject matter was also conducted.  As for qualitative research, the researcher 
conducted in-depth interviews with the interviewees from 5 listed companies to gain their insights 
and valuable data. With respect to quantitative research, the researcher collected the pertinent data 
from the listed companies' annual reports and other relevant pieces of information from 33 listed 
companies. 

 

The findings of this research are as follows: 

From the results of this study, it revealed that there is no effect in adopting The Thai 
Accounting Standard no.17 (Revised Edition 2014) Leasing to the lessees, listed companies on 
the Stock Exchange of Thailand: SET 100. Nonetheless, there will be a significant impact on the 
leasing businesses not only the lessor but also the lessee starting in 2020 when complying with 
the Financial Reporting Standards No.16. The aforementioned impact will affect the contract 
document, the type of the lease assets, the practice of accounting, the data disclosed in the 
financial statements along with the notes accompanying the financial statements, and the ratio of 
financial assets and liabilities related to the lease contract. The new regulations, nevertheless, will 
also require the financial statement to be clearly and completely disclosed the information relating 
to the leasing business, which in turn will benefit to the users of these financial statements. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ    
จากการก าหนดแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน มีผลให้การแข่งขนัดา้นการให้สินเช่ือ

ของสถาบนัการเงินทั้งท่ีเป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารต้องพฒันาปรับปรุงให้สอดคล้องและ
สามารถแข่งขนัได ้ในส่วนของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงเป็นธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
(สุรีย ์โบษกรนฏั, 2554) เป็นการบริการทางการเงินโดยให้สินเช่ือกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
ทุกประเภท (Sarah J. T., 2005) แต่ลูกคา้จะไดรั้บสินทรัพยใ์นการด าเนินการธุรกิจ แทนการรับ
สินเช่ือท่ีเป็นจ านวนเงิน ในระยะเร่ิมแรก ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงนั้นจะไดป้ระโยชน์
ทั้งดา้นการบนัทึกบญัชีและการภาษีอากร ตามมาตรฐานการบญัชีและการภาษีอากรท่ีก าหนดไม่ทนั
ประเภทธุรกิจ และต่อมาก็ไดมี้การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและประกาศใช ้เดิมไดมี้การก าหนด
มาตรฐานการบญัชีธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539  ปรับปรุง 2550 ปรับปรุง2552 
ตามล าดบั (สุรีย ์โบษกรนฏั, 2554) ปรับปรุง 2555 และ ฉบบัปรับปรุง 2557  มีผลปฏิบติั ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2558 ปรับปรุง 2559 มีผลปฏิบติั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุง 2560 มีผลปฏิบติั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2561 ผูท้  าบญัชีของผูรั้บบริการสินเช่ือจากธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงและผูท้  าบญัชีของผูใ้ห้บริการ
ธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง จ าเป็นตอ้งติดตามปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่
ตลอดเวลา  

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  17 เร่ืองสัญญาเช่า (ปรับปรุง 
2557) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) จะมุ่งเน้นการ เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสัญญาเช่า
อุปกรณ์และยานพาหนะเป็นหลกั และตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะไม่สามารถ ปฏิบติัเป็นรายการนอกงบการเงินอีกต่อไป 
และให้ทยอยรับรู้รายการดอกเบ้ียจ่ายและค่าเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าท่ีตอ้งรับรู้ 
รายการสิทธิในการใชสิ้นทรัพยค์วบคู่กบัหน้ีสินไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินนั้น ตอ้งเป็นสัญญา ท่ีมี
อายขุองสัญญาเช่ามากกวา่ 1 ปี ข้ึนไปการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 
(ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า อาจจะพบว่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการ
สูงข้ึนจึงมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบให้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ลดต ่าลงและอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน สูงข้ึนไดใ้นขณะท่ีก าไรสุทธิและ ส่วนของ เจา้ของมีค่าเท่าเดิม จากเหตุผลดงักล่าว
ผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  17 
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(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
เพื่อศึกษาผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 

ค ำถำมกำรวจิัย  
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง2557 ) เ ร่ืองสัญญาเช่าส่งผล

ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย1์00 หรือไม่ 

ขอบเขตของกำรวจิัย  
วธีิการวจิยั เป็นผสม ระหวา่งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 ถึง ปีพ.ศ. 2560   

ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
เชิงคุณภาพ หน่วยวิเคราะห์ เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

จ านวน 520 บริษทั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 5 บริษทั เลือกแบบเฉพาะเจาะจงและความสมคัรใจ
จากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม 100 บริษทั และใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบ     
ลีสซ่ิงทั้ง 2 ประเภท   

เชิงปริมาณ ประชากร เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 
520 บริษทั กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ได้จากการเลือกจ านวน  บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์กลุ่ม 100 บริษทั หกักลุ่ม ธุรกิจการเงินจ านวน 11 บริษทั หกั ผูไ้ม่ไดใ้ชบ้ริการธุรกิจการ
ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงทั้ง 2 ประเภทจ านวน 56 บริษทั คงเหลือผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงทั้ง 
2 ประเภท  สุทธิ 33 บริษทั 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรศึกษำ 
ระยะเวลาการด าเนินการวจิยั  ตั้งแต่  1 กรกฎาคม 2559  ถึง มิถุนายน 2561 
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 ตำรำง 1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง                  หน่วย : บริษัท 

หมวดอุตสำหกรรม จ ำนวนประชำกร 

บริษัททีจ่ด
ทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ กลุ่ม 
หลกัทรัพย์ 100 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 49 8 2 
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 40 ไม่มี 0 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 59  11   0 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม   89 3 1 
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 94 22 10 
กลุ่มทรัพยากร   45 20 7 
กลุ่มบริการ 106 28 7 
กลุ่มเทคโนโลย ี 38 8 6 

จ ำนวนทั้งหมด 520 100 33 

ท่ีมา: ดดัแปลงขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัเลข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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กรอบกำรด ำเนินกำรวจิัย   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบการด าเนินการวิจยั (ดดัแปลงจาก สุรีย ์โบษกรนฏั, 2554) 

 
กำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ 

                  กำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ 
1 บทความ ต ารา วจิยั 
2 มาตรฐานการบญัชี 
3 กฎหมายภาษีอากร 
4 กฎหมายประมวลแพง่และพาณิชย ์
5 งบการเงินของบริษทัผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการ 
   ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

 

 
การสัมภาษณ์เจาะลึก 

   การเก็บขอ้มูลโดยแบบบนัทึก 
ขอ้มูล 

ตรวจสอบผลกระทบในการถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง
2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจ
การใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง แบบสามเส้าตามวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพและขอ้เสนอแนะโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

สรุปและเสนอแนะ 

ผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง2557) เร่ือง สัญญา
เช่า  ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

ก ำหนดปัญหำกำรวจัิย 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1. ทางวชิาการ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด กฎเกณฑ ์มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ทางปฏิบติั เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบเร่ืองสินเช่ือ 

นิยำมศัพท์   
ค าจ ากดัความของการนิยามศพัทส์ าหรับการวจิยัคร้ังน้ี(สภาวิชาชีพบญัชี, 2558, ประมวล

รัษฎากร, 2558, ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย,์ 2558, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)
คือ ผูท้  าบญัชีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ใน
ประเทศไทย หมายถึงผูท้  าบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี ในประเทศไทย ตามพระราชบญัญติั
สภาวิชาชีพบญัชี พ. ศ. 2547 และขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 6) เร่ือง ผูท้  าบญัชี พ. ศ.  2547 
และเป็นผูท่ี้มีต าแหน่งรับผิดชอบงานดา้นบญัชีในสถานะผูท้  าบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี 
ของผูรั้บบริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงในประเทศไทย ได้แก่ ผูอ้  านวยการบญัชี สมุห์บญัชี 
หวัหนา้แผนกบญัชี หรือ ช่ืออ่ืนซ่ึงมีหนา้ท่ี รับผดิชอบงานดา้นบญัชี 

การบญัชีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง
หมายถึงการน ามาตรฐานการบญัชีไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การวางรูปบญัชีให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)   เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรายการบญัชีดงัน้ี 

1. การบนัทึกบญัชีสินทรัพย  ์ หมายถึง การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยต์าม
สัญญาของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง  

2. การบนัทึกบญัชีหน้ีสินหมายถึง การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญา
ของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

3. การบนัทึกบญัชีรายไดห้มายถึง การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายไดต้ามสัญญา
ของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

4. การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายหมายถึง การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายตาม
สัญญาของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

สัญญาของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง หรือ สัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้ห้เช่าให้สิทธิแก่ผูเ้ช่าในการใช้
สินทรัพยส์ าหรับช่วงเวลาท่ีตกลงกนัเพื่อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บรับช าระในงวดเดียว
หรือหลายงวด แบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
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1. สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ไม่ว่าใน
ท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ 

2. สัญญาเช่าด าเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีมิใช่สัญญาเช่าการเงิน 
 

การภาษีอากร  หมายถึง การน าหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือมาตรฐานการบญัชีมา
ปรับให้สอดคล้องกับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรต่างๆ ซ่ึงกฎหมายภาษีอากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง มีดงัน้ี 

1. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. กฎหมายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
3. กฎหมายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย 

 

การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ หมายถึง การน าประมวล กฎหมายแพ่งและ
พาณิชยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
 

งบการเงิน หมายถึง  งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้      
 

กลุ่มหลกัทรัพย ์100  หมายถึง กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ ค านวณโดยใชหุ้้นสามญัจดทะเบียนท่ี
ผา่นการคดัเลือก 100 อนัดบัแรก ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัเร่ืองผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 

ผูว้ิจ ัยได้ทบทวนมาตรฐานการบัญชีของด้านบัญชีธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง และ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 16  (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 
2558)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
12 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ภาษีเงินได ้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ภาษีเงิน
ได ้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง2558) เร่ือง ภาษีเงินไดม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงิน
ได ้และเอกสารหนงัสือต าราด้านการบญัชี ส่วนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่การภาษีอากรไดท้บทวน
เอกสารดา้นกฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงตามประมวลรัษฎากร และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตลอดจนงานวิจยัพร้อมทั้งไดส้รุปสาระส าคญั เปรียบเทียบขอ้
แตกต่างของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงในปี 2552, 2555 และ2557 ดงัแสดงในตาราง 2 ตาราง 3 
ตาราง 4 ตาราง 5 และตาราง 6  

เพื่อให้การทบทวนวรรณกรรมไดด้ าเนินการตามแนวทางของวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด
ไวโ้ดยการศึกษาลกัษณะของการน ามาตรฐานการบญัชีไปสู่การปฏิบติั ลกัษณะการใชก้ฎหมายภาษี
อากรท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงในประเทศไทย เพื่อให้ทราบผลกระทบในการถือปฏิบติั
ตามมาตรมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการ
ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง  
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โดยจะเรียงล าดบัในเร่ืองของสาระส าคญัของมาตรฐานการบญัชีแต่ละฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แสดงการเปรียบเทียบ การน าไปบนัทึกรายการบัญชี ข้อจ ากัดของการใช้มาตรฐานการบัญชี 
ผลกระทบขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการบญัชีไทยและมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ประเทศ ประมวลรัษฎากร การปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การเปรียบเทียบ
วิธีการปฏิบติัระหว่างมาตรฐานการบญัชีกบัประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนดว้ยแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎี มาตรฐานการบญัชี ท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1  มาตรฐานการบญัชี (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2561), วิภาดา ตนัติ

ประภา, สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ, อุณากร พฤฒิธาดา และวราพร ประภาศิริกุล (2561), วิภาดา ตนัติ
ประภา (2560)) 

1.1.1 -มาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี  17 (ป รับปรุง 2552)  เ ร่ือง  สัญญาเ ช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2554) 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง 2555)  เ ร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2557) 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง 2557)  เ ร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2558) 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง 2558)  เ ร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2559) 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง 2559)  เ ร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2560)  

- มาตรฐานการบญัชีฉบบั ท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2561) 

- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(ก าหนดใหป้ฏิบติัในปี พ.ศ. 2563) 

- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (ก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 
2563) 

อยูร่ะหวา่งการท าประชาพิจารณ์ สาระส าคญั จะยกเลิก มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 17 
เร่ือง สัญญาเช่า แต่ผูเ้ช่าอาจเลือกท่ีจะไม่ปฏิบติักบัตามขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 22 ถึง 49 กบัรายการ 
สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า(สามารถเลือกไดแ้ต่ละสัญญา) เม่ือผูเ้ช่า
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เลือกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้ง สองกรณี จะตอ้งรับรู้จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่านั้นเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าหรือตามเกณฑ์อ่ืนท่ีเป็น
ระบบ หากเกณฑ์ดงักล่าวสะทอ้นถึงรูปแบบท่ีผูเ้ช่าไดรั้บประโยชน์ไดดี้กวา่ ปรับปรุงความหมาย
ของสัญญาเช่า ใหห้มายถึง สัญญาหรือส่วนของสัญญาท่ีผูใ้ห้เช่าให้สิทธิแก่ผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพย ์
(สินทรัพยอ์้างอิง) ส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีตกลงกันเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน ระบุการ
ประเมินสัญญาเช่า ว่าสัญญาแสดงถึงการให้สิทธิการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุ ส าหรับช่วง
ระยะเวลาหน่ึงหรือไม่ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งประเมินตลอดระยะเวลาการใชว้า่ผูเ้ช่ามีลกัษณะทุกขอ้ดงัน้ี 

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุนั้น 

2. สิทธิในการสั่งการ การใชง้านสินทรัพยท่ี์ระบุ 
การบญัชีส าหรับผูเ้ช่า ไม่ตอ้งมีการจดัประเภท ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บนัทึกสิทธิ

ในการใชสิ้นทรัพยโ์ดยใชร้าคาทุนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าราคาทุนของสิทธิการใชป้ระกอบดว้ย 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าก่อนหรือในวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล ต้นทุนในการร้ือถอนหรือบูรณะสถานท่ี ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก สิทธิในการเลือกซ้ือ
สินทรัพยห์กัดว้ยส่ิงจูงใจท่ีไดรั้บการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้นและตอ้งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า 
ท่ีผูใ้ห้เช่าคิดกบัผูเ้ช่า หากอตัรานั้น สามารถก าหนดไดแ้ต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดใ้ห้ผู ้
เ ช่าใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ส่วนเพิ่มของผู ้เ ช่าจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย ค่าเช่าคงท่ี ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา มูลค่าคงเหลือท่ีรับประกนั ราคา
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ถา้แน่ใจว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิซ้ือ ค่าปรับท่ีจ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่า 
หากอายุสัญญาเช่าสะทอ้นว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า และไดก้ าหนด การน าเสนอ
รายการ งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า (ก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2561) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง

ประเทศ ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (IAS 17: Leases (Bound volume 2017 
Consolidated without early application) 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2559 โดยตดับทน าทั้งหมดออก 
และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน  ดงัมีสาระส าคญัในการปรับปรุง
ตามรายการและยอ่หนา้ในมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายการบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า เพื่อน าไปปฏิบติักบัสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงาน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัขอ้ตกลงท่ีมีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย ์
แมว้า่ผูใ้ห้เช่ายงัคงให้บริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพยเ์หล่านั้น ในทาง
กลบักนัมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่น ามาถือปฏิบติักบัขอ้ตกลงในการให้บริการท่ีไม่ไดโ้อนสิทธิ
การใช้สินทรัพยจ์ากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง กิจการตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผู ้
เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผูเ้ช่าและต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานหากสัญญานั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็น
เจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

10.1. สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญา
เช่า 

10.2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสิทธิเลือกซ้ือเกิดข้ึน 
โดยราคาตามสิทธิเลือกซ้ือนั้นมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยม์ากเพียงพอท่ีจะท าให้
เกิดความแน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
นั้น 

10.3. ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ
สินทรัพย ์ แมว้่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน (ดูการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่า สัญญา
เช่านั้นตอ้ง จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ตวัอยา่งเช่น ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่าไดมี้การโอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีผนัแปรซ่ึงมีจ านวนเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออีกตวัอยา่งหน่ึงคือ มีการจ่ายค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน อนัเป็นผลให้ผูเ้ช่ามิไดรั้บ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างมีนัยส าคญัท่ีพึงได้รับจาก
สินทรัพยท่ี์เช่า) 

10.4. ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมีจ านวนเท่ากบั
หรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า และ 
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10.5. สินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้นโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งน าสินทรัพยด์งักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั 
11. ขอ้บ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกนัท่ีอาจท าให้สามารถจดั
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินได ้มีดงัต่อไปน้ี 

11.1. หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้ห้
เช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 

11.2. ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า
คงเหลือ (ตวัอยา่งเช่น ในรูปแบบของการใหส่้วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าเท่ากบัส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ี
ไดรั้บจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) และ 

11.3. ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาด
อยา่งเป็นนยัส าคญั 
12. ตวัอยา่งและขอ้บ่งช้ีในยอ่หนา้ท่ี 10 และ 11 ไม่ถือเป็นขอ้ยติุในการจดัประเภทสัญญาเช่าให้เป็น
สัญญาเช่าการเงินถ้าเป็นท่ีแน่ชัดว่ายงัมีลักษณะอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการโอนในการจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา
ของรายการมากกวา่รูปแบบตามสัญญา1 ตามปกติกิจการตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
การเงินหากสัญญานั้นท าใหเ้กิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึงสถานการณ์ 
13. การจดัประเภทสัญญาเช่าตอ้งท า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ผูเ้ช่าและ
ผูใ้หเ้ช่า ตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า (ท่ีไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า)ในลกัษณะท่ีท า
ให ้การจดัประเภทสัญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 7 ถึง 12 และหาก
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ขอ้ตกลงท่ีมีการแก ้ไขถือ
เป็นข้อตกลงใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
(ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพยท่ี์เช่า) หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ (เช่น ผูเ้ช่าผิดสัญญา) ไม่ท าให ้
ตอ้งมีการจดัประเภทสัญญาเช่าใหม่เพื่อวตัถุประสงคท์างการบญัชี 
15ก. ในกรณีท่ีสัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้งท่ีดินและอาคาร กิจการประเมินการจดัประเภทของ
รายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละรายการแยกจากกนัตามท่ีก าหนดใน
การพิจารณาวา่ส่วนของท่ีดินเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานขอ้พิจารณาท่ีส าคญัคือ
โดยปกติท่ีดินมีอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จ  ากดั 
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การเปิดเผยข้อมูล 
56. นอกจากท่ีผูใ้ห้เช่าต้องเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ผูใ้ห้
เช่าตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

56.1. จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
โดยแสดงจ านวนรวมส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปน้ี 

56.1.1. ระยะเวลาท่ีไม่เกินหน่ึงปี 
56.1.2. ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 
56.1.3. ระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 

56.2. ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท่ีรับรู้เป็นรายไดส้ าหรับงวด 
56.3. ค าอธิบายโดยทัว่ไปของขอ้ตกลงท่ีส าคญัตามสัญญาเช่าของผูใ้ห้เช่า 

57. นอกจากน้ี ผูใ้ห้เช่าเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน เช่น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36. (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
40. (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

การขายและเช่ากลบัคืน 
58. การขายและเช่ากลบัคืน คือ การท่ีผูข้ายขายสินทรัพยแ์ลว้และผูข้ายท าสัญญาเช่าสินทรัพยน์ั้น
กลบัคืนมา จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมกัมีความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากไดมี้การ
ต่อรองราคารวมกนั วธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลบัคืนข้ึนอยูก่บัประเภทของสัญญา
เช่าท่ีเก่ียวขอ้ง 
59. หากรายการขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ะตอ้งไม่รับรู้เป็นรายไดข้องผูข้ายท่ีเป็นผูเ้ช่าโดยทนัที แต่ตอ้งบนัทึก
รับรู้เป็นรายการรอการตดับญัชี และตดัจ าหน่ายไปตลอดอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
หากมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาขายและเช่ากลบัคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์กิจการตอ้งรับรู้
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมเป็นผลขาดทุนทนัที 
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64. ส าหรับสัญญาเช่าการเงิน กิจการไม่ตอ้งปรับปรุงผลต่างดงักล่าว เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นเกิดการ
ดอ้ยค่าซ่ึงในกรณีดงักล่าวกิจการตอ้งปรับลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนตามขอ้ก าหนดท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย  ์ (เม่ือมีการประกาศใช้)กิจการอาจเปิดเผยรายการขายและเช่ากลบัคืนแยกต่างหาก
เน่ืองจากเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการซ่ึงเคยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ตอ้งน าส่วนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขตามมาตรฐานการบญัชีฉบับน้ี
มาปฏิบัติย ้อนหลังส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ  หรือในกรณีท่ีน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใชโ้ดยมิไดป้รับยอ้นหลงั ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
ฉบบัน้ีส าหรับสัญญา เช่ าทุกรายการ ที่ เ กิด ข้ึนภายหลงัจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุง 2557 มาใช ้กิจการตอ้งประเมินการจดัประเภทส่วนประกอบท่ีดินของสัญญาเช่าซ่ึงยงัไม่
หมดอายุ ณ วนัท่ีน าการแกไ้ขในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัโดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยู ่ ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ของสัญญา กิจการตอ้งรับรู้สัญญาเช่าท่ีมีการจดัประเภทใหม่เป็นสัญญาเช่าการเงินโดยใชว้ิธี
ปรับยอ้นหลงัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการ
บญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) อยา่งไรก็ดี
หากกิจการไม่มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงยอ้นหลงัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
68ก.1. น าข้อก าหนดการปรับปรุงมาปฏิบติัส าหรับสัญญาเช่าดังกล่าวโดยใช้ข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีมีการแกไ้ข และ 
68ก.2. รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีการจดัประเภทใหม่เป็นสัญญา
เช่าการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนันั้น ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นให้รับรู้ในก าไร
สะสม 

วนัถือปฏิบัติ 
69. กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีสนบัสนุนใหน้ าไปใชก่้อนวนัถือปฏิบติัหาก
กิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับงวดก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย 

- มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (ก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2560) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2558 โดยปรับปรุง การอา้งอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
สัญญาเช่า โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา เ ช่า 
(ปรับปรุง 2558) และมีการแกไ้ขปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฉบบั Bound Volume 2016 

- มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สัญญาเช่า (ก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2559) 
เป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศท่ีส้ินสุดใน

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 17: Leases (Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2557 โดยปรับปรุงการอา้งอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 
โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) และมีการแกไ้ข
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศฉบบั Bound Volume 2015 

ตาราง 2 ข้อสรุปลักษณะความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง สัญญาเช่า 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
1 6. สัญญาเช่าตามค านิยามรวมถึง สัญญา

เช่า สินทรัพย์ท่ีผู ้เ ช่ า มี สิทธิ ท่ีจะได้รับ
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ี เ ช่า เ ม่ือผู ้เ ช่ า
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั สัญญาเช่า
ดงักล่าวในบางคร้ังเรียกวา่ สัญญาเช่าซ้ือ 

6.  สัญญาเช่าตามค านิยามรวมถึง สัญญา
เช่าสินทรัพย์ท่ีผู ้เ ช่ามีสิทธิท่ีจะได้รับ
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าเม่ือผู ้เช่า
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั สัญญาเช่า
ดงักล่าวในบางคร้ังเรียกวา่ สัญญาเช่าซ้ือ 

 6ก.   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557)  เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
ใชค้  านิยามวา่ “มูลค่ายุติธรรม” แตกต่างจาก
ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดั
มูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ดงันั้น
ในการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมี
ประกาศใช)้ มาปฏิบติัใชกิ้จการวดัมูลค่า 

6ก.                      ไม่มี 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

1(ต่อ) ยุติธรรมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สัญญา
เช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยไม่ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง การว ัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ 

 

2 10.ในการจัดประเภทสัญญาเ ช่า เ ป็น
สั ญญ า เ ช่ า ก า ร เ งิ นห รื อสั ญญ า เ ช่ า
ด าเนินงาน กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา
ของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา
ตามปกติกิจการตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นท า
ให้เกิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึง
สถานการณ์ 
10.1  สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญาเช่า 

10.ในการจัดประ เภทสัญญาเ ช่า เ ป็น
สั ญญ า เ ช่ า ก า ร เ งิ นห รื อ สั ญญ า เ ช่ า
ด าเนินงาน กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา
ของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา
ตามปกติกิจการตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นท า
ให้เกิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึง
สถานการณ์ 
10.1  สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญาเช่า 

 10.2 ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วย
ราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี สิทธิ
เลือกเกิดข้ึน โดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมี
จ า น วนต ่ า ก ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมขอ ง
สินทรัพยม์ากเพียงเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
ความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ ว ัน
เร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
10.3 ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุม
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ของสินทรัพย ์แมว้่าจะไม่มีการโอน
กรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

10.2 ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์้วย
ราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี สิทธิ
เลือกเกิดข้ึน โดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมี
จ า น วนต ่ า ก ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมขอ ง
สินทรัพยม์ากเพียงเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
ความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ ว ัน
เร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
10.3 ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุม
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ของสินทรัพย ์แมว้า่จะไม่มีการโอน
กรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

2(ต่อ) 10.4 ณ วนัเ ร่ิมตน้สัญญาเช่า มูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมี
จ านวนเท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า และ 
10.5 สินทรัพย์ท่ี เ ช่า มีลักษณะเฉพาะ
จนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใช้
สินท รัพย์นั้ น โดยไม่ จ  า เ ป็นต้องน า
สินทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงท่ี
ส าคญั 

10.4 ณ  ว ัน เ ร่ิ มต้นสัญญา เ ช่ า  มู ลค่ า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมี
จ านวน 
เท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า 
10.5 สินทรัพย์ท่ี เ ช่ า มีลักษณะเฉพาะ
จนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใช้
สินท รัพย์นั้ น โดยไม่ จ  า เ ป็นต้อ งน า
สินทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงท่ี
ส าคญั 

 11. เพิ่มเติมขอ้บ่งช้ี 3 ขอ้ 
11.1 หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่า
ได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบผลเสียหายท่ี
เกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 
11.2 ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ได้รับผลก าไรหรือผล  
ข าด ทุนจ ากก ารผันผวนของ มู ลค่ า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ(ตวัอย่างเช่น 
ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู ้
เ ช่าเท่ากับส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ี
ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 
11.3 ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสอง
ดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่า
ในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

11. เพิ่มเติมขอ้บ่งช้ี 3 ขอ้ 
11.1 หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่า
ได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบผลเสียหายท่ี
เกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 
11.2 ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ได้รับผลก าไรหรือผล
ขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่ายติุธรรม
ของมูลค่ าคง เหลือ(ตัวอย่าง เ ช่น  ใน
รูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่า
เท่ากบัส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ีได้รับ
จากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์
เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 
11.3 ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสอง
ดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่า
ในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

3 ก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าระยะยาว
ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ เ ชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพยแ์มว้า่จะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

ก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าระยะยาว
ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ เ ชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพยแ์มว้า่จะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

4 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายไม่รวมถึงค่า
เช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตน้ทุนการใหบ้ริการ และ
ภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่ายและเรียกคืนได้จากผู ้
เช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึง
ไม่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งคงท่ีตามเวลาท่ีผา่นไป
แต่ก าหนดใหข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น อตัรา
ร้อยละของยอดขาย ปริมาณการใช้ ดชันี
ราคาต่างๆหรืออตัราดอกเบ้ียในตลาด 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายไม่รวมถึงค่า
เช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตน้ทุนการใหบ้ริการ และ
ภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่ายและเรียกคืนได้จากผู ้
เช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึง
ไม่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งคงท่ีตามเวลาท่ีผา่นไป
แต่ก าหนดให้ข้ึนอยู่กับปัจจยัอ่ืน เช่น 
อตัราร้อยละของยอดขาย ปริมาณการใช ้
ดชันีราคาต่างๆ หรืออตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด 

7 เร่ือง “การด้อยค่าของสินทรัพย”์ เพื่อให้
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือจ าเป็น  

ด้านผู้เช่า 
ผู ้ เ ช่ าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่ ม เ ติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน  ซ่ึงผู ้
เช่าบนัทึกเป็นสินทรัพย ์ เช่น ขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชี  เร่ือง “ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ เร่ือง “การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ ” เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน”  
เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ (เม่ือ
มีการประกาศใช)้ 

ด้านผู้ให้เช่า 
ผู ้ให้ เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม 
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกบัจ านวนของ 

เร่ือง “การดอ้ยค่าของสินทรัพย”์ เพื่อให้
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือจ าเป็น  

ด้านผู้เช่า 
ผู ้ เ ช่ าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่ ม เ ติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงผู ้
เช่าบนัทึกเป็นสินทรัพย ์ เช่น ขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชี  เร่ือง “ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ เร่ือง “การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ ” เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน”  
เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ (เม่ือ
มีการประกาศใช)้ 

ด้านผู้ให้เช่า 
ผูใ้ห้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกบัจ านวนของ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

7(ต่อ) สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
ซ่ึ งผู ้ให้ เ ช่ าบัน ทึก เ ป็ นสินทรัพย์ เ ช่ น 
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
“ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” เร่ือง “การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย์" เร่ือง “สินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน” เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย"์ 
และ เร่ือง “การบญัชีการเกษตร” (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ 

สิ นท รั พย์ ท่ี ให้ เ ช่ า ต ามสั ญญา เ ช่ า
ด า เ นิ นงาน ซ่ึ ง ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า บัน ทึ ก เ ป็ น
สินทรัพย์เช่นข้อก าหนดของมาตรฐาน
การบญัชี เร่ือง “ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์” เร่ือง “การดอ้ยค่าของสินทรัพย"์ 
เร่ือง “สินทรัพย์ไม่มีตวัตน”เร่ือง“ เงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย"์ และ เร่ือง “การ
บญัชีการเกษตร” (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

8 เน้นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงานทั้งทางดา้น ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า 
ดงัต่อไปน้ี 
1.ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยการกระทบยอดระหวา่ง
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินกบัมูลค่า
ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
ระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ีไม่เกิน
หน่ึงปี ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้า
ปี และระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 

เน้นข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงานทั้งทางด้าน ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยการกระทบยอดระหวา่ง
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินกบัมูลค่า
ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
ระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ีไม่เกิน
หน่ึงปี ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้า
ปี และระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 

 2. ผู ้ให้เช่าต้องเปิดเผยการกระทบยอด
ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
ส าหรับระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ี
ไม่เกินหน่ึงปี ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่
เกินห้าปีและระยะเวลาท่ีเกินห้าปีจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี  คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
การเ ช่า ช่วง  ณ ว ัน ท่ีในงบแสดงฐาน
การเงินท่ีบอกเลิกไม่ได ้

2. ผูใ้ห้เช่าตอ้ง เปิดเผยการกระทบยอด
ระหวา่งผลรวมของเงินลงทุนทั้งส้ินตาม
สัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี ตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าส าหรับระยะเวลาสามช่วง คือ 
ระยะเวลาท่ีไม่เกินหน่ึงปี ระยะเวลาท่ี
เกินหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปีและระยะเวลา
ท่ีเกินห้าปีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากการเช่าช่วง ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

8(ต่อ) 3. จ  านวนเงินขั้นต ่ าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจาการเช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
4. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ี
คาดวา่จะเก็บไม่ได ้
5. ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปิดเผยค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน
ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

3. จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจาการเช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
4. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
ท่ีคาดวา่จะเก็บไม่ได ้
5. ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปิดเผยค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน
ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

9 ให้รายละเอียดเก่ียวกับการขายและเช่า
กลบัคืน โดยเฉพาะการเช่ากลบัคืนท่ีเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดส าหรับสถานการณ์ต่างๆ โดย
ให้ข้ึนอยู่กับราคาขายมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์และราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
การบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืน
ข้ึนอยู่กบัประเภทของสัญญาเช่าท่ีท า ดงัน้ี 
การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญา
เช่าการเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูง
กว่าราคาตามบญัชีต้องตั้ งเป็นรายการรอ
การตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามอายุของ
สัญญา เ ช่ า  การขายและ เ ช่ ากลับคืน
ก่อใหเ้กิดสัญญาเช่าด าเนินงานจะท าให้เกิด
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทนัที
ซ่ึงวิธีปฏิบติั ทางการบญัชีจะข้ึนอยู่กับ
ราคาขาย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์และ
ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์

ให้รายละเอียดเก่ียวกับการขายและเช่า
กลบัคืน โดยเฉพาะการเช่ากลบัคืนท่ีเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดส าหรับสถานการณ์ต่างๆ โดย
ให้ข้ึนอยู่กับราคาขายมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์และราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ 
การบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืน
ข้ึนอยู่กบัประเภทของสัญญาเช่าท่ีท า ดงัน้ี
การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญา
เช่าการเงินส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูง
กว่าราคาตามบญัชีต้องตั้ งเป็นรายการรอ
การตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามอายุของ
สัญญา เ ช่ า  การขายและเ ช่ ากลับคืน
ก่อใหเ้กิดสัญญาเช่าด าเนินงานจะท าให้เกิด
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทนัที
ซ่ึงวิธีปฏิบติั ทางการบญัชีจะข้ึนอยู่กับ
ราคาขาย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์และ
ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

14 (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ (ยอ่หนา้น้ียกเลิก) 
15 (ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ (ยอ่หนา้น้ียกเลิก) 

15ก ในกรณีท่ีสัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้ง
ท่ีดินและอาคาร กิจการประเมินการจัด
ประ เภทของรายการ เ ป็นสัญญา เ ช่ า
การเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละ
รายการแยกจากกันตามท่ีก าหนดในย่อ
หนา้ท่ี 7 ถึง 13 

ในกรณีท่ีสัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้ง
ท่ีดินและอาคาร กิจการประเมินการจัด
ประ เภทของรายการ เ ป็นสัญญา เ ช่ า
การเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละ
รายการแยกจากกันตามท่ีก าหนดในย่อ
หนา้ท่ี 7 ถึง 13 

 ในการพิจารณาว่าส่วนของท่ี ดินเป็น
สั ญญ า เ ช่ า ก า ร เ งิ นห รื อสั ญญ า เ ช่ า
ด าเนินงาน ข้อพิจารณาท่ีส าคญัคือโดย
ปกติท่ี ดินมีอายุการให้ประโยชน์ เ ชิง
เศรษฐกิจไม่จ  ากดั 

ในการพิจารณาว่าส่วนของท่ีดินเป็น
สัญญ า เ ช่ า ก า ร เ งิ นห รื อสั ญญ า เ ช่ า
ด าเนินงาน ข้อพิจารณาท่ีส าคญัคือโดย
ปกติท่ี ดินมีอายุการให้ประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจไม่จ  ากดั 

68ก กิ จการต้องประเ มินการจัดประเภท
ส่วนประกอบท่ีดินของสัญญาเช่าซ่ึงยงัไม่
หมดอายุ ณ วนัท่ีน าการแก้ไขตามท่ีกล่าว
ในย่อหน้า 69 ก มาปฏิบติัโดยใช้ขอ้มูลท่ีมี
อยู่ ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสัญญา กิจการต้อง
รับรู้สัญญาเช่าท่ีมีการจดัประเภทใหม่เป็น
สัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้วิ ธีปรับ
ยอ้นหลงัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการ และขอ้ผิดพลาด 
อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ในการปรับปรุงยอ้นหลงัให้ปฏิบติัดงัน้ี 

กิจการต้องประเ มินการจัดประเภท
ส่วนประกอบท่ีดินของสัญญาเช่าซ่ึงยงัไม่
หมดอายุ ณ วนัท่ีน าการแก้ไขตามท่ีกล่าว
ในย่อหน้า 69ก มาปฏิบติัโดยใช้ขอ้มูลท่ีมี
อยู่ ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสัญญา กิจการต้อง
รับรู้สัญญาเช่าท่ีมีการจดัประเภทใหม่เป็น
สัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้วิ ธีปรับ
ยอ้นหลงัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการ และขอ้ผิดพลาด
อย่างไรก็ดีหากกิจการไม่มีขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ในการปรับปรุงยอ้นหลงัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

68ก.1 น าขอ้ก าหนดการปรับปรุงมาปฏิบติัส าหรับ
สัญญาเช่าดังกล่าวโดยใช้ข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีมีการแกไ้ข และ 

น าขอ้ก าหนดการปรับปรุงมาปฏิบติัส าหรับ
สัญญาเช่าดังกล่าวโดยใช้ข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีมีการแกไ้ข และ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
68ก.2 รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับ

สัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีการจดัประเภทใหม่เป็น
สัญญาเช่าการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนั
นั้นผลแตกต่างมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นให้
รับรู้ในก าไรสะสม 

รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีการจดัประเภทใหม่เป็น
สัญญาเช่าการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนั
นั้น ผลแตกต่างมูลค่ายุติธรรมเหล่านั้นให้
รับรู้ในก าไรสะสม 

ท่ีมา. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2559); international accounting standards board 
(IASB) (2016) 

ตาราง 3 ขอ้สรุปลกัษณะความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) กบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง สัญญาเช่า  

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

1 ค านิยามของสัญญาเช่าระยะยาว หมายถึง 
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้ห้เช่าให้สิทธิใน
การใช้สินทรัพย์ส าหรับช่วงระยะเวลา
ห น่ึ ง ท่ีตกลงกัน เพื่ อแลก เป ล่ี ยนกับ
ค่าตอบแทนซ่ึงอาจไดรั้บช าระในงวดเดียว
หรือหลายงวด 

ค านิยามของสัญญาเช่าระยะยาว หมายถึง
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้ห้เช่าโอนสิทธิ
การใช้สินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าโดยได้รับค่า
เ ช่ า เ ป็ น ผ ล ต อบ แทนส า ห รั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาหน่ึง 

2 ในการจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา
เช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 
กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการ
มากกว่า รูปแบบตามสัญญาตามปกติ
กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นท าให้
เกิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึง
สถานการณ์ 

ในการจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา
เช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 
กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการ
มากกว่า รูปแบบตามสัญญาตามปกติ
กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นท าให้
เกิดสถานการณ์ต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึง
สถานการณ์ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

2(ต่อ) 1. สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของใน
สินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญาเช่า 
2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคา
ท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี สิทธิเลือก
เกิดข้ึน โดยราคาตามสิทธิเลือกนั้ นมี
จ า นวนต ่ า ก ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมขอ ง
สินทรัพยม์ากเพียงเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
ความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ ว ัน
เร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
3. ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของสินทรัพย์ แม้ว่ าจะไม่ มีการโอน
กรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

1. สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของใน
สินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญาเช่า 
2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคา
ท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี สิทธิเลือก
เกิดข้ึน โดยราคาตามสิทธิเลือกนั้ นมี
จ า นวนต ่ า ก ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมขอ ง
สินทรัพยม์ากเพียงเพียงพอท่ีจะท าให้เกิด
ความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ ว ัน
เร่ิมต้นของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
3. ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของสินทรัพย์ แม้ว่ าจะไม่ มีการโอน
กรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

 4. ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมีจ านวน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่า 
5.  สิ นท รัพย์ ท่ี เ ช่ า มี ลั กษณะ เฉพาะ
จนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใช้
สิ นทรัพย์นั้ นโดยไม่ จ  า เ ป็ นต้องน า
สินทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงท่ี
ส าคญัเพิ่มเติมขอ้บ่งช้ี 3 ขอ้ 

4. ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมีจ านวน
เท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่า 
5.  สิ นท รัพย์ ท่ี เ ช่ า มี ลั กษณะ เฉพาะ
จนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใช้
สิ นทรัพย์นั้ นโดยไม่ จ  า เ ป็ นต้องน า
สินทรัพย์ดังกล่าวมาท าการดัดแปลงท่ี
ส าคญัเพิ่มเติมขอ้บ่งช้ี 3 ขอ้ 

 1)  หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได ้
และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายท่ี
เกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 

1)  หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได ้
และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายท่ี
เกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

 2) ผู ้เ ช่าเป็นผู ้ท่ีได้รับผลก าไรหรือผล
ขาด ทุนจากก ารผันผวนของ มูลค่ า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น
ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู ้
เ ช่าเท่ากับส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ี
ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 

2) ผู ้เ ช่าเป็นผู ้ท่ีได้รับผลก าไรหรือผล
ขาด ทุนจากก ารผันผวนของ มูลค่ า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าคงเหลือท่ีอยูใ่นรูป
ของค่าเช่าท่ีผูใ้ห้เช่าลดให้ ซ่ึงรวมแล้วมี
จ านวนเท่ากบัส่วนใหญ่ของจ านวนท่ีไดรั้บ
จากการขายมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินสุด
สัญญาเช่า) 

 3) ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสอง
ดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่า
ในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

3) ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสอง
ดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่า
ในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั 

3 ก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าระยะยาว
ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพยแ์มว้่าจะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

ก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าระยะยาว
ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพยแ์มว้่าจะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

4 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายไม่รวมถึงค่าเช่า
ท่ีอาจเกิดข้ึน  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ และภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่าย
และเรียกคืนไดจ้ากผูเ้ช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึง
ไม่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งคงท่ีตามเวลาท่ีผา่นไป 
แต่ก าหนดให้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น อตัรา
ร้อยละของยอดขาย ปริมาณการใช้ ดชันี
ราคาต่างๆ หรืออตัราดอกเบ้ียในตลาด 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายไม่รวมถึงค่าเช่า
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ และภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่าย
และเรียกคืนไดจ้ากผูเ้ช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึง
ไม่ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งคงท่ีตามเวลาท่ีผา่นไป 
แต่ก าหนดให้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น อตัรา
ร้อยละของยอดขาย ปริมาณการใช้ ดชันี
ราคาต่างๆ หรืออตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

5 ต้นทุนทางตรง  เม่ือเร่ิมแรกมักเกิดข้ึน
เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงกบัการเช่า
เช่นการต่อรองและการท าให้ได้มาซ่ึง
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะยาว ตน้ทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้ช่าเพื่อให้ได ้ สัญญาเช่าการเงินตอ้งรวม
เป็นส่วนหน่ึงของจ านวนท่ี รับ รู้ เ ป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวนั้น 

ต้นทุนทางตรง  เม่ือเร่ิมแรกมักเกิดข้ึน
เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงกบัการเช่า
เช่นการต่อรองและการท าให้ได้มาซ่ึง
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะยาว ตน้ทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้ช่าเพื่อให้ได ้ สัญญาเช่าการเงินตอ้งรวม
เป็นส่วนหน่ึงของจ านวนท่ี รับ รู้ เ ป็น
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวนั้น 

6 ผู ้ให้ เช่าสามารถใช้วิ ธี ปันส่วนรายได้
ทางการเงินโดยรับรู้รายไดต้ามอตัราคงท่ีใน
แต่ละงวดซ่ึงค านวณตามจ านวนเงินลงทุน
สุทธิของผูใ้ห้เช่าท่ียงัไม่ได้รับตามสัญญา
เช่าการเงินเท่านั้น 
เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า หมายถึง เงิน
ลงทุนทั้งส้ินตามสัญญาเช่าหักด้วยรายได้
ทางการเงินรอการรับรู้ 

ผู ้ให้ เช่าสามารถใช้วิ ธี ปันส่วนรายได้
ทางการเงินโดยรับรู้รายไดต้ามอตัราคงท่ีใน
แต่ละงวดซ่ึงค านวณตามจ านวนเงินลงทุน
สุทธิของผูใ้ห้เช่าท่ียงัไม่ได้รับตามสัญญา
เช่าการเงินเท่านั้น 
เงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า หมายถึง เงิน
ลงทุนทั้งส้ินตามสัญญาเช่าหักด้วยรายได้
ทางการเงินรอการรับรู้ 

7 เร่ือง “การดอ้ยค่าของสินทรัพย”์ เพื่อให้
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือจ าเป็น 

เร่ือง “การดอ้ยค่าของสินทรัพย”์ เพื่อให้
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือจ าเป็น 

 ด้านผู้เช่า 
ผู ้เ ช่ าต้อง เ ปิด เผยข้อมูลเพิ่ม เ ติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึง
ผูเ้ช่าบนัทึกเป็นสินทรัพย ์เช่น ขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชี เร่ือง “ท่ีดิน  

ด้านผู้เช่า 
ผู ้เ ช่ าต้อง เ ปิด เผยข้อมูลเพิ่ม เ ติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึง
ผูเ้ช่าบนัทึกเป็นสินทรัพย ์เช่น ขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการบญัชี เร่ือง “ท่ีดิน  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 
7(ต่อ) อาคารและอุปกรณ์ เร่ือง “การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์” เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน”  
เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ” 
(เม่ือมีการประกาศใช)้ 

อาคารและอุปกรณ์ เร่ือง “การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์” เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน”
เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ” 
(เม่ือมีการประกาศใช)้ 

 ด้านผู้ให้เช่า 
ผู ้ให้ เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ซ่ึ งผู ้ให้ เช่ าบันทึกเป็นสินทรัพย์ เช่น    
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
“ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์”  เร่ือง “การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย"์ เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน” เร่ือง“เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย"์ 
และ เร่ือง “การบญัชีการเกษตร” (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ 

ด้านผู้ให้เช่า 
ผู ้ให้ เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตาม
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวกับจ านวนของ
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
ซ่ึงผู ้ให้เช่าบันทึกเป็นสินทรัพย์ เช่น     
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี เร่ือง 
“ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์”  เร่ือง “การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย"์ เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน”เร่ือง “เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย"์ 
และ เร่ือง “การบญัชีการเกษตร” (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ 

8 เน้นข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงานทั้งทางด้าน ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยการกระทบยอดระหวา่ง
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินกบัมูลค่า
ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
ระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ีไม่เกิน
หน่ึงปี ระระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกิน
หา้ปี และระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 

เน้นข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า
ด าเนินงานทั้งทางด้าน ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ช่าตอ้งเปิดเผยการกระทบยอดระหวา่ง
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินกบัมูลค่า
ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
ระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ีไม่เกิน
หน่ึงปี ระระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกิน
หา้ปี และระยะเวลาท่ีเกินหา้ปี 

 2. ผูใ้ห้เช่าต้อง เปิดเผยการกระทบยอด
ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนทั้ งส้ินตาม
สัญญาเช่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ี 

2. ผู ้ให้ เช่าต้องเปิดเผยการกระทบยอด
ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนทั้ งส้ินตาม
สัญญาเช่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 
 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

ส าหรับระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ี
ไม่เกินหน่ึงปี ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่
เกินห้าปี และระยะเวลาท่ีเกินห้าปีจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
การเช่าช่วง ณ ว ันท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินท่ีบอกเลิกไม่ได ้

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
ส าหรับระยะเวลาสามช่วง คือ ระยะเวลาท่ี
ไม่เกินหน่ึงปี ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่
เกินห้าปี และระยะเวลาท่ีเกินห้าปีจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
การเช่าช่วง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 3. จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจาการเช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
4. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ี
คาดวา่จะเก็บไม่ได ้
5.  ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปิดเผยค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

3. จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจาการเช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได้ ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
4. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ี
คาดวา่จะเก็บไม่ได ้
5.  ผูใ้ห้เช่าตอ้งเปิดเผยค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ี
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

9 ให้รายละเอียดเก่ียวกับการขายและเช่า
กลับคืน โดยเฉพาะการเช่ากลับคืนท่ีเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ให้ข้ึนอยู่กับราคาขายมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์และราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์

ให้รายละเอียดเก่ียวกับการขายและเช่า
กลับคืน โดยเฉพาะการเช่ากลับคืนท่ีเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยให้
ข้ึนอยู่กับราคาขายมูลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย ์และราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์

 การบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืน
ข้ึนอยูก่บัประเภทของสัญญาเช่าท่ีท า ดงัน้ี 
การขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่า  
การเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว่า
ราคาตามบญัชีตอ้งตั้งเป็นรายการรอการตดั
บญัชี และตดัจ าหน่ายตามอายุของสัญญา
เช่า 

การบญัชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืน
ข้ึนอยู่กบัประเภทของสัญญาเช่าท่ีท า ดงัน้ี   
การขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่า  
การเงิน ส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว่า
ราคาตามบญัชีตอ้งตั้งเป็นรายการรอการตดั
บญัชี และตดัจ าหน่ายตามอายุของสัญญา
เช่า 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

9(ต่อ) การขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่า
ด าเนินงานจะท าใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุนใน
งบก าไรขาดทุนทนัทีซ่ึงวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีจะข้ึนอยูก่บัราคาขาย มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย ์

การขายและเช่ากลบัคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่า
ด าเนินงานจะท าใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุนใน
งบก าไรขาดทุนทนัที ซ่ึงวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีจะข้ึนอยู่กบั ราคาขายมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย  ์ และราคาตามบญัชี ของ
สินทรัพย ์

14 (ยอ่หนา้น้ียกเลิก) การเช่าท่ีดินและอาคารตามสัญญาเช่า
ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสัญญาเช่าด าเนินงานในลักษณะ
เดียวกบัการจดัประเภทสัญญาเช่าส าหรับ
สินทรัพยอ่ื์น.... 

15 (ยอ่หนา้น้ียกเลิก) เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัประเภทสัญญา
เช่าองค์ประกอบของท่ีดินและอาคารท่ีเกิด
จากสัญญาเช่าจะพิจารณาแยกจากกนั 

15ก ในกรณีท่ีสัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้ง
ท่ีดินและอาคาร กิจการประเมินการจัด
ประเภทของรายการ เ ป็นสัญญาเ ช่ า
การเงิน 

ไม่มี 

 หรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละรายการ
แยกจากกนัตามท่ีก าหนดในย่อหน้าท่ี 7 
ถึง 13 ในการพิจารณาว่าส่วนของท่ีดิน
เป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ข้อพิจารณาท่ีส าคญัคือโดย
ปกติท่ี ดินมีอายุการให้ประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจไม่จ  ากดั 

ไม่มี 

68ก กิจการต้องประเ มินการจัดประเภท
ส่วนประกอบท่ีดินของสัญญาเช่าซ่ึงยงั
ไม่หมดอายุ ณ วนัท่ีน าการแก้ไขตามท่ี
กล่าวในย่อหน้า 69 ก มาปฏิบัติโดยใช้
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญา 

ไม่มี 



 

 

28 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

68ก
(ต่อ) 

กิจการต้อง รับ รู้สัญญาเ ช่า ท่ี มีการจัด
ประเภทใหม่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน
โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8 เ ร่ือง 
นโยบายบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การ และข้อผิดพลาดอย่างไรก็ ดีหาก
กิจการไม่มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปรับปรุง
ยอ้นหลงัใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 

 68ก.1  น าข้อก าหนดการปรับปรุงมา
ปฏิบติัส าหรับสัญญาเช่าดังกล่าวโดยใช้
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
มีการแกไ้ข และ 
68ก.2 รับ รู้ สิ นทรัพ ย ์และห น้ี สิน ท่ี
เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงมีการจัด
ประเภทใหม่เป็นสัญญาเช่าการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนันั้น ผลแตกต่างมูลค่า
ยติุธรรมเหล่านั้นใหรั้บรู้ในก าไรสะสม 

 

ท่ีมา. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ (2559); international accounting standards board 
(IASB) (2016) 

1.1.2 - มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2554) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2558)  

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  (ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2559)  

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  (ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2560)  
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- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  (ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2561)  

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์  (ก าหนดให้ปฏิบัติ 
ในปี พ.ศ. 2561)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (IAS 16: Property, Plant and 
Equipment (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2559 โดยตดับทน าทั้งหมดออก และปรับปรุง 
การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ดงัมีสาระส าคญัในการปรับปรุงตามรายการใน
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีสนบัสนุนให้น าไปใชก่้อนวนัถือ
ปฏิบติั หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับงวดก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย กิจการตอ้งปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยวิธี
ปรับยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ กบังบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ
น าไปใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใช ้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีด่ิน อาคารและ อุปกรณ์  (ก าหนดให้ปฏบิัติ 
ในปี พ.ศ. 2560)  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (IAS 16: Property, Plant and 
Equipment (Bound volume 2016 Consolidated without early application))  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2558 โดยมีการแกไ้ขท่ีไม่อนุญาตให้ใชว้ิธีคิด
ค่าเส่ือมราคาโดยอิงจากรายได ้และไดแ้กไ้ขขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 
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2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ใหร้วมถึงพืชเพื่อการใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการ
เกษตร ซ่ึงมีการปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 3 6 22ก 37.9 และ 56.3 และเพิ่มยอ่หนา้ท่ี 62ก 80ข ถึง 80ค 81ฌ 
ถึง 81ฎ และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ดงัมีสาระส าคญัในการ
ปรับปรุงตามรายการ และยอ่หนา้ในมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้ม่ครอบคลุมถึง  
3.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีจดัเป็นประเภทถือไวเ้พื่อขายตามท่ีก าหนดไวใ้น

มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้
เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช)้  

3.2 สินทรัพยชี์วภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร นอกเหนือจากพืชเพื่อการให้
ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัพืชเพื่อการให้ผลิตผล แต่ไม่ถือปฏิบตัิกบัผลิตผลท่ี
เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการใหผ้ลิตผลดงักล่าว  

3.3 การรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (ดูมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

3.4 สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น นา้มนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร
ท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกนั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติั
กบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาหรือรักษาสภาพของสินทรัพยท่ี์กล่าวไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 
3.2 ถึง 3.4 ดว้ย  

4 มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนอาจก าหนดให้กิจการรับรู้รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
โดยใช้วิธี ซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี เช่น มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนใน
สินทรัพยน์ั้น อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าวการปฏิบติัทางบญัชีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์นั้นรวมทั้งการคิดค่าเส่ือมราคายงัคงตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี  

5 กิจการท่ีเลือกใช้วิธีราคาทุนส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐาน การบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ตอ้งปฏิบติัตามวธีิราคาทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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6 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีความหมายโดยเฉพาะดงัน้ี    
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผลเกษตร หมายถึง  พืชท่ีมีชีวติซ่ึง  
                                                    
                                                    

 1) ใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเพื่อจดัหาซ่ึงผลิตผล
ทางการ 
2) คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา 
และ 
3) มีความเป็นไปได้ท่ียากยิ่งท่ีจะขายเป็นผลิตผล
ทางการเกษตรเวน้แต่เป็นการขายเศษซากท่ีเป็นผล
พลอยได ้
(ยอ่หนา้ท่ี 5ก ถึง 5ข ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการ
ประกาศใช้) บรรยายอย่างละเอียดถึงค านิยามของ
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล)                                                    

มูลค่าตามบญัชี  หมายถึง   จ านวนเงินของสินทรัพยท่ี์รับรู้หลงัจากหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ของสินทรัพย ์ 

ราคาทุน  หมายถึง  จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการ 
จ่ายไป หรือมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ี
กิจการมอบให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ณ เวลาท่ี
ไดสิ้นทรัพยน์ั้นมา หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้างสินทรัพย์
นั้น หรือในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รวมถึงจ านวนท่ีแบ่ง
มาเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืน เช่น  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
(เม่ือมีการประกาศใช)้ 

จ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคา  หมายถึง  ราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใช้แทนราคา
ทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคา  หมายถึง  การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยน์ั้น  
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มูลค่าเฉพาะกิจการ  หมายถึง  มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดซ่ึงกิจการคาดวา่จะ
ได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่าง
ต่อเน่ือง และจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นเม่ือส้ิน
อายุการให้ประโยชน์หรือท่ีคาดว่าจะเกิดเม่ือมีการ
โอนสินทรัพยน์ั้นเพื่อช าระหน้ีสิน  

มูลค่ายติุธรรม  หมายถึง  ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์ หรือจะจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหวา่ง ผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้)  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  หมายถึง  จ านวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีตวัตนซ่ึงเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี  
1) มีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่าย
สินคา้หรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใชใ้นการ
บริหารงาน และ  
2) ค าดว่ าจะใช้ประโยชน์มากกว่ าห น่ึ งรอบ
ระยะเวลา  

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  หมายถึง  มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย ์
หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้ นแล้วแต่
จ านวนใด จะสูงกวา่  

มูลค่าคงเหลือ  หมายถึง  จ านวนเงินโดยประมาณท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บใน
ปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหัก
ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
นั้น หากสินทรัพยน์ั้นมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะ
เป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์  

อายกุารใหป้ระโยชน์  หมายถึง  กรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
1) ระยะเวลาท่ีกิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไวใ้ช ้
หรือ  
2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืน 
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ท่ีคล้ายคลึงกันซ่ึง กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย ์ 

การรับรู้รายการ 
7 กิจการตอ้งรับรู้ตน้ทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพยก์็ต่อเม่ือเป็นไปตาม
เง่ือนไขทุกขอ้ ต่อไปน้ี  

7.1 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จากรายการ
นั้น และ  

7.2 กิจการสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
22ก พืชเพื่อการใหผ้ลิตผลใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัทางการบญัชีเช่นเดียวกบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีกิจการสร้างข้ึนเองก่อนท่ีรายการดงักล่าวจะอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตาม 
ความประสงคข์องฝ่ายบริหาร ดงันั้น การอา้งอิงถึง ‘การก่อสร้าง’ ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ควรตีความวา่ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีจ าเป็นเพื่อเพาะปลูกและดูแลพืชเพื่อการให้ผลิตผลก่อนท่ีพืช
เพื่อการให้ผลิตผลจะอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ของ ฝ่าย
บริหาร 
37 ประเภทของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะและประโยชน์ การ
ใชง้านท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อการด าเนินงานของกิจการ ตวัอยา่งการแบ่งประเภทของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ไดแ้ก่ 

37.1  ท่ีดิน 
37.2  ท่ีดินและอาคาร 
37.3  เคร่ืองจกัร 
37.4  เรือ 
37.5  เคร่ืองบิน 
37.6  ยานพาหนะ 
37.7  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 
37.8  อุปกรณ์ส านกังาน และ 
37.9  พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล 

56.3  ความลา้สมยัทางดา้นเทคนิคหรือทางพาณิชยซ่ึ์งเกิดจากการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงการ
ผลิต หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการซ่ึงเป็นผลผลิตจากสินทรัพย์
นั้น การลดลงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตในราคาขายของรายการสินค้าท่ีมีการผลิตโดยใช้
สินทรัพยน์ั้นอาจบ่งช้ีถึงความลา้สมยัทางดา้นเทคนิคหรือทางพาณิชยข์องสินทรัพยน์ั้นท่ีคาดวา่จะ
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เกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะสะทอ้นถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้นท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนซ่ึงอาจจะสะทอ้นถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยน์ั้น 
81ฌ ค าอธิบายเพื่อความชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่ายท่ียอมรับได ้ (ท่ี
ปรับปรุงในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 
ท าให้เกิดการปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 56 และเพิ่มยอ่หนา้ท่ี 62ก กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุง
ดงักล่าวโดยวธีิเปล่ียนทนัทีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็น
ตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีส าหรับงวดก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย 
81ฎ เกษตรกรรม: พืชเพื่อการให้ผลิตผล (ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) ท าให้เกิดการปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 36 และ 37 และเพิ่ม ยอ่หนา้ท่ี 
22ก กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตใหกิ้จการน าไปใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หากกิจการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับงวดก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กิจการตอ้งเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ยกิจการตอ้งถือปฏิบติัส าหรับการปรับปรุงดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดินอาคาร
และอุปกรณ์ 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ก าหนดให้ปฏิบัติ 
ในปี พ.ศ. 2559)  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศที่ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 16: Property,  Plant and Equipment 
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2557 โดยปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 35 และ เพิ่มยอ่
หน้าท่ี 80ก และ 81ซ และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ดงัมี
สาระส าคญัในการปรับปรุงตามรายการและยอ่หนา้ในมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
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1. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนของกิจการใน
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวประเด็นหลกั
ในทางบญัชีส าหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ การรับรู้รายการสินทรัพยก์ารก าหนด
มูลค่าตามบญัชี การคิดค่าเส่ือมราคาและการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
2. มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ยกเวน้
กรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างไป 

การวดัมูลค่าเม่ือรับรู้รายการ  
15 กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายการเป็น
สินทรัพยโ์ดยใชร้าคาทุน 
35 เม่ือมีการตีราคารายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ให้ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
เป็นราคาท่ีตีใหม่ กิจการตอ้งถือปฏิบติักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามขอ้ใดขอ้หน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีตีราคาใหม่  
35.1 ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมในลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกบัการตีราคาใหม่
ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ ตวัอย่างเช่น มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมอาจจะ
ปรับโดยการอา้งอิงจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตได้ หรือ ปรับให้เป็นสัดส่วนกบัการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าตามบญัชี ค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วนัท่ีตีราคาใหม่จะถูกปรับปรุงให้เท่ากบัผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หลงัจากรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม หรือ  
35.2 น าค่าเส่ือมราคาสะสมไปหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย ์
จ านวนเงินท่ีเป็นผลจากรายการปรับปรุงอนัเกิดจากปรับยอดค่าเส่ือมราคาสะสมให้ถือเป็นส่วน
หน่ึงของมูลค่าตามบญัชี ท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงท่ีจะถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 39 และ 40 
36 หากกิจการเลือกตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รายการใดรายการหน่ึงใหม่ กิจการตอ้งใชว้ิธีการ
ตีราคาใหม่กบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัรายการท่ี
เลือกตีราคาใหม่ดว้ย  
37 ประเภทของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะและประโยชน์ การ
ใชง้านท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อการด าเนินงานของกิจการ ตวัอยา่งการแบ่งประเภทของท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ไดแ้ก่  

37.1  ท่ีดิน 
37.2  ท่ีดินและอาคาร 
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37.3  เคร่ืองจกัร 
37.4  เรือ 
37.5  เคร่ืองบิน 
37.6  ยานพาหนะ 
37.7  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และ 
37.8  อุปกรณ์ส านกังาน 

38 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัตอ้งตีราคาใหม่พร้อมกนั ทั้งน้ี
เพื่อ มิให้มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพยบ์างรายการ และเพื่อมิให้มูลค่าของสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ใน งบการเงินมีทั้งตน้ทุนและราคาท่ีตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม กิจการอาจทยอยตี
ราคาสินทรัพยท่ี์จดัอยู่ในประเภทเดียวกนัไดห้ากการตีราคาของสินทรัพยป์ระเภทนั้นจะเสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาอนัสั้น และราคาของสินทรัพยท่ี์ตีใหม่แสดงถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  
39 หากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นเพิ่มข้ึน กิจการตอ้งรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
จ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของภายใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
อยา่งไรก็ตาม กิจการตอ้งรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนท่ีตี
ราคาสินทรัพยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
40 หากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นลดลง กิจการตอ้งรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม กิจการตอ้งน า
ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ี ไม่เกินยอดคงเหลือ
ดา้นเครดิตท่ีมีอยูใ่นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรัพยร์ายการเดียวกนันั้น 
โดยการรับรู้ส่วนท่ีลดลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จะมีผลท าให้บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ท่ีสะสมอยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย  

ค่าเส่ือมราคา  
43 กิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบัตน้ทุน
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น จ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเส่ือมราคา  
50 กิจการต้องปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์ 
51 กิจการตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยท่ีสุด ทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และหากคาดวา่มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากท่ี
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ไดป้ระมาณไว ้ กิจการตอ้งถือวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการเปล่ียนแปลง ประมาณการ
ทางบญัชีซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เม่ือมี การประกาศใช)้ 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา  
60 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีใช้ตอ้งสะทอ้นรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ 

61 กิจการตอ้งทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี หาก
กิจการพบวา่ลกัษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์
นั้นเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั กิจการตอ้งเปล่ียนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาเพื่อสะทอ้นถึง
ลกัษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
(เม่ือมีการประกาศใช)้ ค่าชดเชยส าหรับการดอ้ยค่า  

65 ค่าชดเชยท่ีกิจการไดรั้บจากบุคคลท่ีสามส าหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิด การดอ้ยค่า 
สูญหาย หรือเลิกใชต้อ้งน ามารวมในก าไรหรือขาดทุนเม่ือกิจการมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยนั้นการตดั
รายการ  

67 กิจการตอ้งตดัรายการมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือเขา้
เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

67.1 กิจการจ าหน่ายสินทรัพย ์หรือ  
67.2 กิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยห์รือ จากการ

จ าหน่ายสินทรัพย ์ 
68 กิจการตอ้งรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือกิจการตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี (ยกเวน้กรณีท่ีมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในกรณีของ
การขายและเช่ากลบัคืน) ทั้งน้ี กิจการตอ้งไม่จดัประเภทผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการเป็น
รายไดห้ลกั 
71 ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหวา่ง ส่ิง
ตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
80ก มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดมี้ การ
ปรับปรุงย่อหน้าท่ี 35 กิจการตอ้งถือปฏิบตัิตามการปรับปรุงดงักล่าวส าหรับการตีราคาใหม่
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ทั้งหมดท่ีมีการรับรู้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีท่ีมีการถือปฏิบติั
ตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก และปรับปรุงส าหรับงวดก่อนหนา้งวดท่ีน ามาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
กิจการอาจน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีไดรั้บการปรับปรุงส าหรับงวดก่อนหนา้อ่ืนก็ได ้ ทั้งน้ีมิได้
เป็นการบงัคบั ในกรณีท่ีกิจการน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงส าหรับงวด ก่อน
หนา้อ่ืน กิจการตอ้งระบุใหช้ดัเจนส าหรับขอ้มูลท่ีมิไดรั้บการปรับปรุง และให้ระบุวา่มี การน าเสนอ
ดว้ยเกณฑท่ี์แตกต่างและใหอ้ธิบายเกณฑเ์หล่านั้น 
81ซ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดมี้ การ
ปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 35 และเพิ่มเติมยอ่หนา้ท่ี 80ก กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ หากกิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย  
81ฌ-81ฎ (ยอ่หนา้เหล่าน้ีไม่เก่ียวขอ้ง)  

การยกเลกิมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม  

82 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน
อาคารและอุปกรณ์ 

ตาราง 4 ขอ้สรุปลกัษณะความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัปัจจุบนั ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

1 ถือปฏิบัติกับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1
มกราคม 2558 เป็นตน้ไป โดยสนบัสนุน
ให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ถือปฏิบัติกับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1
มกราคม 2554 เป็นตน้ไป โดยสนบัสนุน
ให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

2 เพื่อลดจ านวนทางเลือก ความซ ้ าซ้อน และ
ความไม่ สอดคล้อง ท่ี เ กิ ด ข้ึนภายใน
มาตรฐานการบญัชีและเพื่อให้มีขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง 

เพื่อลดจ านวนทางเลือก ความซ ้ าซ้อน และ
ความไม่ สอดคล้อง ท่ี เ กิ ด ข้ึนภายใน
มาตรฐานการบญัชีและเพื่อให้มีขอ้ก าหนด
เช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

2(ต่อ) ประเทศ พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขใหม่ 

ประเทศ พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขใหม่ 

3 กิจการต้องใช้หลักการของมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีกับรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ยกเวน้กรณีท่ีมีมาตรฐานการบญัชี
ฉบับอ่ืนก าหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิ ธี
ป ฏิ บั ติ ท างบัญ ชี ท่ี แตก ต่ า งไป  เ ช่ น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17 (ปรับปรุง 
2557)   เ ร่ื อ ง สั ญญา เ ช่ า  ( เ ม่ื อ มี ก า ร
ประกาศใช)้ ก าหนดให้กิจการพิจารณารับรู้
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยใช้
เกณฑ์การโอนความเส่ียง และผลตอบแทน
ในสินทรัพย์นั้ นในกรณีดังกล่าว การ
ปฏิบัติทางบัญชี อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นรวมทั้ง
การคิดค่าเส่ือมราคายงัคงต้องปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ น้ี  และไม่
ครอบคลุมถึง 

กิจการต้องใช้หลักการของมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีกบัรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการพฒันาหรือรักษาสภาพ
ของ(ก)สินทรัพยชี์วภาพ และ (ข) สัมปทาน
เหมืองแร่ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และ ทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืนซ่ึงไม่สามารถทดแทนได ้

 1) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีจดัเป็น
ประเภทถือไวเ้พื่อขายตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยห์มุนเวียน
ท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(เม่ือมีการประกาศใช)้  

 

 2) สินทรัพยชี์วภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ทางการเกษตร(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
41  เร่ือง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
3) การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยท่ี์เกิด
จากการส ารวจและการประเมินค่าดู 

 



 

 

40 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

3(ต่อ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 
2557)  เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ (เม่ือมีการประกาศใช้) 
หรือ 
4) สัมปทานเหมืองแร่ และ แหล่งทรัพยากร
แร่  เ ช่ น น ้ ามัน  ก๊ าซธรรมชาติ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนซ่ึงไม่สามารถ
ทดแทนได้  อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบั ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการพฒันาหรือรักษา
สภาพของสินทรัพยท่ี์กล่าวไวใ้น  (2) และ  (4) ดว้ย 

 

4 ย่อหน้าที ่6 
ราคาทุน  หมายถึง จ านวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่ายไปหรือ
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการ
มอบให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ี
ได้สินทรัพยน์ั้นมาหรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้าง
สินทรัพยน์ั้นหรือในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งให ้

 
ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่ายไปหรือ
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการ
มอบให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ี
ไดสิ้นทรัพยน์ั้นมา หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้าง
สินทรัพยน์ั้นหรือหากเป็นไปได ้ใหร้วมถึง 

 รวมถึงจ านวนท่ีแบ่งมาเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
2 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์(เม่ือมีการประกาศใช)้ 

จ านวนท่ีแบ่งมาเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ท่ี รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดจ้าก
การขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินผูซ้ื้อ
และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นั
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

4(ต่อ) ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง การว ัดมูลค่ายุ ติธรรม(เม่ือมีการ
ประกาศใช)้) 
 ที่ ดิน อาคาร แ ละอุปกรณ์  หมายถึ ง
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อ
ต่อไปน้ี 
1) กิจการมีไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต
ในการจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อให้
เช่า หรือเพื่อใชใ้นการบริหารงาน และ  
2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า
หน่ึงรอบระยะเวลา 

เต็มในการแลกเป ล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ที่ดิ น  อาคาร และอุปกรณ์  หมายถึ ง 
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนซ่ึงเข้าเง่ือนไขทุกข้อ
ต่อไปน้ี 
1) กิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิต 
ในการจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อให้
เช่า หรือเพื่อใชใ้นการบริหารงาน  
2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า
หน่ึงรอบระยะเวลา 

5 ย่อหน้าที ่8 
รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีส ารอง
ไวใ้ช้งาน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อม
บ ารุงจะถูกรับรู้ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี เม่ือรายการดงักล่าวเป็นไปตามค า 

 
ตามปกติช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการซ่อมบ ารุงจะจดัประเภทเป็นสินคา้
คงเหลือและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
น ามาใช ้อยา่งไรก็ตามช้ินส่วนอะไหล่ท่ี 

 นิยามของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หาก
ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าว รายการดงักล่าวจะ
จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ 

ส าคญั และอุปกรณ์ท่ีส ารองไวใ้ช้งานถือ
เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากกิจการ
คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึง
รอบระยะเวลาในท านองเดียวกันหาก
ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ซ่อมบ า รุงนั้ นจะใช้ได้ เฉพาะ เ ม่ือใช้
ร่วมกับรายการท่ีเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  กิจการต้องบันทึก ช้ินส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์นั้นเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

6 ย่อหน้าที ่26 
กิจการสามารถวัดมูลค่ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ได้อย่างน่า เ ช่ือถือ หากเข้า
เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไม่
มีรายการในตลาดท่ีเทียบเคียงได้จะถือว่า
กิจการสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเช่ือถือหากเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  

 26.1 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ในช่ วงของการว ัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ท่ี
สมเหตุสมผลของสินทรัพยน์ั้น หรือ 

26.1 ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมท่ี
สมเหตุสมผลของสินทรัพยน์ั้น  

 26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดบัต่าง  ๆ
ใ น ช่ ว งข องประม าณก า รไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลเพื่ อใช้ในการว ัดมูลค่ า
ยุติธรรม หากกิจการสามารถวดัมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของ สินทรัพย์ ท่ี ได้ม าห รือ
สินทรัพยท่ี์น าไปแลกเปล่ียนไดอ้ยา่ง 

26.2 สามารถประเมินความน่าจะเป็นของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดบัต่างๆ
ใน ช่ ว งของประม าณก า รได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลเพื่อใชใ้นการประมาณมูลค่า
ยติุธรรม 

 น่าเช่ือถือ กิจการต้องวดัมูลค่าราคาทุน
ของสินทรัพยท่ี์ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์น าไปแลกเปล่ียนเวน้แต่
กรณีท่ีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
นั้นมีหลกัฐานสนบัสนุนท่ีชดัเจนกวา่ 

 

7 ย่อหน้าที ่32 
(ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

มูลค่ ายุ ติธรรมของท่ี ดินและอาคารจะ
ก าหนดจากการประเมินราคาท่ีใชห้ลกัฐานท่ี
อา้งอิงจากตลาดโดยปกติจะด าเนินการโดยผู ้
ประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคา 
ตามปกติแลว้มูลค่ายติุธรรมของโรงงานและ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

7(ต่อ)  อุปกรณ์ ได้แก่ ราคาตลาดท่ีได้จากการ
ประเมินราคา 

8 ย่อหน้าที ่33 
(ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่สามารถ
ก าหนดจากหลกัฐานท่ีอ้างอิงจากตลาดได้
เน่ืองจากรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น
มีลกัษณะเฉพาะและมีการซ้ือขายน้อยมาก 
เวน้แต่เป็นส่วนหน่ึงของการขายพร้อมกับ
กิจการท่ีด าเนินอยู่กิจการอาจจาเป็นต้อง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ิธีรายไดห้รือ
วธีิตน้ทุนเปล่ียนแทนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

 ย่อหน้าที ่35.1 
ให้ปรับค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นสัดส่วน
กบัการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชี
ก่อนหักค่ า เ ส่ือมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม เพื่อให ้

 
ใหป้รับค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นสัดส่วนกบั
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีก่อน
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม เพื่อให ้

 มูลค่าตามบญัชีหลงัการตีราคาใหม่เท่ากบั 
ราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพยน์ั้น วิธีน้ีมกัใช้
เม่ือสินทรัพยถู์กตีราคาใหม่โดยการน าดชันี
มาอา้งอิงเพื่อ 

มูลค่าตามบญัชีหลงัการตีราคาใหม่เท่ากบั
ราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพยน์ั้น วิธีน้ีมกัใช้
เม่ือสินทรัพยถู์กตีราคาใหม่โดยการน า 

9 ก าหนดตน้ทุนเปล่ียนแทนของสินทรัพย ์(ดู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี13 
เร่ือง การว ัดมูลค่ายุ ติธรรม (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้) 

ดัชนีมาอ้างอิงเพื่อก าหนดต้นทุนเปล่ียน
แทนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
 

10 ย่อหน้าที ่55 
การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ะเร่ิมตน้
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน กล่าวคือเม่ือ 

 
การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ะเร่ิมตน้
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้าน เช่น เม่ือ 



 

 

44 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

10(ต่อ) สินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะ
ใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

สินทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะ
ใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร 

 การคิดค่าเส่ือมราคาจะส้ินสุด เม่ือกิจการตดั
รายการสินทรัพย์นั้ น หรือจัดประเภท
สินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขาย 
(หรือรวมไวใ้นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
ซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขาย) 
แล้วแต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี5 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขาย และการด าเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมี
การประกาศใช)้ 
ดงันั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพย์เม่ือกิจการไม่ได้ใช้งาน
สินทรัพย์นั้ น หรือปลดจากการใช้งาน
ประจ าเวน้แต่สินทรัพยน์ั้นได้คิดค่าเส่ือม
ราคาเตม็จ านวนแลว้อยา่งไรก็ตามหาก 

การคิดค่าเส่ือมราคาจะส้ินสุด เม่ือกิจการตดั
รายการสินทรัพย์นั้ น หรือจัดประเภท
สินทรัพย์นั้ นเป็นสินทรัพย์ถือไวเ้พื่อขาย 
(หรือรวมไวใ้นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
ซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขาย) 
แลว้แต่วนัใด จะเกิดข้ึนก่อน ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง สินทรัพย ์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ดงันั้น กิจการไม่อาจหยุดคิดค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพย์ เ ม่ือกิจการไม่ได้ใช้งาน
สินทรัพยน์ั้น หรือปลดจากการใชง้านประจ า 
เว ้นแต่สินทรัพย์นั้ นได้คิดค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากกิจการใชว้ิธีการ
คิดค่าเส่ือมราคาตามปริมาณการใชค้่าเส่ือม 

 กิจการใชว้ธีิการคิดค่าเส่ือมราคาตามปริมาณ
การใช้ค่าเส่ือมราคาอาจมีค่าเท่ากบัศูนยไ์ด้
เม่ือไม่มีการผลิต 

ราคาอาจมีค่าเท่ากบัศูนยไ์ดเ้ม่ือไม่มีการผลิต 

11 ย่อหน้าที ่77 
หากรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
แสดงด้วยราคา ท่ี ตีใหม่  กิจการต้อง
เปิดเผยรายการต่อไปน้ี ทุกรายการในงบ
การเงิน (ดูมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้) 
77.1 วนัท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 
77.2 ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ผูป้ระเมินราคาอิสระ
มีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 

 
หากรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดง
ด้วยราคาท่ีตีใหม่ กิจการต้องเปิดเผย
รายการต่อไปน้ี ทุกรายการในงบการเงิน  
 
 
 
77.1 วนัท่ีมีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  
77.2 ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ผูป้ระเมินราคาอิสระมี
ส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

12 ย่อหน้าที ่77.3 
(ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

 
วิธีการและข้อสมมติท่ีมีนัยส าคัญท่ีใช้
ประมาณมูลค่ายติุธรรม 

13 ย่อหน้าที ่77.4 
(ยอ่หนา้น้ีไม่ใช)้ 

 
ขอบเขตในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการวา่เป็นผลโดยตรงจาก
การอา้งอิงราคาซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง
หรือราคาซ้ือขายในตลาดล่าสุดซ่ึงเป็นการ 
ซ้ือขายท่ีสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กนั หรือเป็นผลจากการใชเ้ทคนิคอ่ืนในการ
วดัมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายติุธรรม 

14 ย่อหน้าที ่81.ฉ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ท าใหเ้กิดการปรับปรุงค า 

 
ไม่มี 

 

 นิยามของค าวา่มูลค่ายติุธรรมในยอ่หนา้ท่ี 
6 และปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 26 35 และ 77 
และยกเลิกย่อหน้าท่ี 32 และ 33 ใน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี กิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เม่ือ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมี
การประกาศใช)้ มาถือปฏิบติั 

 
 

15 ย่อหน้าที ่81.ช 
กิจการต้องปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงัตาม 

 
ไม่มี 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่16 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

15(ต่อ) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง “นโยบายการบญัชีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด” (เม่ือมีการประกาศใช)้ กบั
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
เป็นตน้ไป ทั้งน้ีสนบัสนุนใหน้ าไปใช ้

 

 

ก่อนวนัถือปฏิบติั หากกิจการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับ
งวดก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กิจการต้อง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย 

 

ท่ีมา. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2559); international accounting standards board 
(IASB) (2013) 

1.1.3 - มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได ้(มีก าหนดให้
ปฏิบติัในปี พ.ศ. 2556) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้(มีก าหนดให้
ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2557) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้(มีก าหนดให้
ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2558) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้(มีก าหนดให้
ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2559) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ (มีก าหนดให้
ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2560) 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(มีก าหนดให้
ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2561) 
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- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2558; สภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถมัภ,์ 2558; องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์, 2549) 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชส้ าหรับภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได ้หมายถึง ภาษีทั้งหมดของกิจการทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีค านวณจาก

ฐานก าไรสุทธิทางภาษี รวมถึงภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายซ่ึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการ
ร่วมคา้ คา้งจ่ายแก่หน่วยงานจดัเก็บภาษี เน่ืองจากการจดัสรรต่าง ๆ ใหกิ้จการท่ีเสนอรายงาน 

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับภาษีเงินได ้โดยประเด็น
พิจารณาหลกัอยูท่ี่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดบญัชีปัจจุบนั และอนาคตของ 

ก. การไดป้ระโยชน์กลบัคืนในอนาคตของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการช าระ
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ 

ข. รายการและเหตุการณ์อ่ืนๆ ในงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการ 
โดยปกติกิจการจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เม่ือกิจการคาดว่าจะไดป้ระโยชน์กลบัคืน

จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือตอ้งช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน หากการไดป้ระโยชน์
กลบัคืนจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละการช าระหน้ีสินดงักล่าวมีผลท าให้การช าระภาษี
เพิ่มข้ึน(หรือลดลง) ในอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีรายการนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ภาษี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการตอ้งบนัทึก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หรือ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) โดยอาจมีขอ้ยกเวน้เฉพาะบางรายการ 

ดงันั้นจึงก าหนดให้กิจการตอ้งบนัทึกผลทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืนๆ ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีบนัทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนๆ ดงันั้นเม่ือรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืนในงบ
ก าไรขาดทุน จึงตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในงบก าไรขาดทุนเช่นกนั ส่วนรายการท่ี
รับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของก็ตอ้งบนัทึกรายการภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของเจา้ของเช่นกนั ใน
ท านองเดียวกบั การบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และก าหนดเก่ียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ (เช่น ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบบญัชีตามประมวลรัษฎากรไทย) หรือเครดิต
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(เช่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี และภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตามประมวลรัษฎากร
ไทย) การน าเสนอรายการภาษีเงินไดใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้
เป็นตน้ 
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- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้  (มีก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 
2561) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศ ท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2017 
Consolidated without early application)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2559 โดยปรับปรุงการรับรู้และการ
วดัมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หรือหน้ีสิน
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนัส าหรับประเด็นเร่ืองการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีในกรณีมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง โดยอธิบายให้ชดัเจนวา่การประเมินก าไรทาง
ภาษีในงวดอนาคตเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการกลบัรายการของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หัก
ภาษีหรือไม่ (เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) ก าไรทางภาษีในงวดอนาคตท่ีตอ้งน ามาเปรียบเทียบนั้น
จะไม่รวมรายการหกัทางภาษี (Tax deductions) และอธิบายให้ชดัเจนวา่การประเมินก าไรทางภาษี
ในงวดอนาคตของกิจการนั้น ให้รวมถึงก าไรท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมูลค่าของสินทรัพยข์องกิจการ
อาจจะสูงกวา่ท่ีบนัทึกอยูใ่นขณะน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ (มีก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 
2560) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศ ท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2016 
Consolidated without early application)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2558 โดยปรับปรุง การอา้งอิง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ดงัมีสาระส าคญัในการปรับปรุงตามรายการในมาตรฐาน
การบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีต้้องถือปฏิบัติกบัวธีิการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้  
กิจการตอ้งเปิดเผยหน้ีสินและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัภาษีเงินไดต้ามท่ีก าหนดไว้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
และ สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) ตวัอยา่งเช่น หน้ีสินและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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จากข้อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีท่ียงัไม่ยุติในท านองเดียวกันหากมีการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้ หรือประกาศใช้ภายหลงังวดท่ี
รายงาน 

กิจการตอ้งเปิดเผยผลกระทบท่ีส าคญัท่ีมีต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดส้ าหรับ งวด
และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัน้ี ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นตน้ไป 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ (มีก าหนดให้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 
2559) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 12: Income Taxes (Bound volume 2015 
Consolidated without early application)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี มีการปรับปรุงจากฉบบัปี 2557 โดยเพิ่มยอ่หนา้ท่ี 98ค ถึง 98ฉ 
และปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 58.2 68ค และปรับปรุงการอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
ดงัมีสาระส าคญัในการปรับปรุงตามรายการและยอ่หนา้ในมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

รายการทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
58 กิจการตอ้งรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึน
จากรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี  

58.1 รายการหรือเหตุการณ์ท่ีกิจการรับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน ทั้งในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของไม่ว่าจะในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างกนั (ดูย่อ
หนา้ท่ี 61ก ถึง 65) หรือ  

58.2 การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดยกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
(เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) (ดูยอ่หนา้ท่ี 
66 ถึง 68) 
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68ค ตามท่ีกล่าวในยอ่หนา้ท่ี 68ก จ านวนท่ีใชห้กัภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจ านวนท่ี
ใช้หักภาษีเงินไดใ้นอนาคต ซ่ึงค านวณโดยวิธีการในย่อหน้าท่ี 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง ยอ่หนา้ท่ี 58 ระบุให้กิจการตอ้งรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและน าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
งวด ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ท่ีกิจการรับรู้นอกก าไรหรือขาดทุนใน
งวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างกนั หรือ (2) การรวมธุรกิจ (นอกจากการซ้ือธุรกิจโดยกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจดา้นการลงทุน ซ่ึงก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน) หากจ านวนท่ี
ใชห้กัภาษี (หรือประมาณการจ านวนท่ีใชห้กัภาษีในอนาคต) สูงกวา่ค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนสะสมท่ี
เก่ียวขอ้ง ช้ีใหเ้ห็นวา่จ านวนท่ีใชห้กัภาษีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนเพียงอยา่งเดียว แต่
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของดว้ย ในสถานการณ์เช่นน้ี ส่วนเกินของภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัหรือภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

98ค กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน (เม่ือมี
การประกาศใช้) และ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(เม่ือมีการประกาศใช้)) ท าให้เกิดการปรับปรุงยอ่หนา้ท่ี 58 และ 68ค ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้หากกิจการถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงน้ีและถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนพร้อมกนั 
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ตาราง 5 ขอ้สรุปลกัษณะความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ภาษีเงินได ้กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

1 ถือปฏิบัติกับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระ ย ะ เ ว ล าบัญ ชี ท่ี เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี 1 
มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

ถือปฏิบัติกับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระ ย ะ เ ว ล าบัญ ชี ท่ี เ ร่ิ ม ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

2 ยอ่หนา้ท่ี 2  
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ภาษีเงิน
ได ้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีค านวณ
จากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซ่ึงบริษัท
ย่อย บริษทัร่วม และการร่วมการงานตอ้ง
จ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่
กิจการท่ีเสนอรายงาน เช่น ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ภาษีเงิน
ได ้ หมายถึงภาษีทั้งหลายของกิจการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีค านวณ
จากก าไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทั
ย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ตอ้งจ่าย 
เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการ
ท่ีเสนอรายงาน เช่น ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

3 ยอ่หนา้ท่ี 15  
กิจการต้องรับรู้หน้ี สินภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
ตอ้งเสียภาษีทุกรายการยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก 
15.1 การรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรกหรือ 
15.2 การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
หน้ี สินท่ีเกิดจากรายการ 
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ 
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชี ณ 
วนัท่ีเกิดรายการนั้น 
 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงเก่ียวข้องกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยสาขาและบริษทัร่วม รวมถึง 

 
กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจาก 
15.1 การรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก หรือ 
15.2 การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเกิดจากรายการ 
15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ  
15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชี
และก าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วนัท่ีเกิด
รายการนั้น 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงเก่ียวข้องกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย สาขาและบริษทัร่วมรวมถึง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
3(ต่อ) ส่วนได้เสียในการร่วมการงาน  กิจการ

ต้องรับรู้หน้ี สินภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีตาม ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 39 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมค้า กิจการตอ้งรับรู้
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 39 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
4 ยอ่หน้าท่ี 18.5 มูลค่าตามบัญชีของเ งิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขาและบริษทัร่วม 
หรือส่วนได้เ สียในการร่วมการงาน 
แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือ
ส่วนไดเ้สียนั้น (ดูยอ่หนา้ท่ี38 ถึง 45) 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ย สาขา และบริษทัร่วม หรือส่วนได้
เสียในการร่วมคา้ แตกต่างจากฐานภาษี
ของเงินลงทุนหรือส่วนไดเ้สียนั้น (ดูย่อ
หนา้ท่ี 38-45) 

5 ยอ่หนา้ท่ี 24 กิจการตอ้งรับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตดับญัชี ส าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีทุกรายการโดยรับรู้
เท่ากับจ านวนท่ีเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้
ทั้งน้ี กิจการตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ท่ี เ กิดจากการรับ รู้
เร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการต่อไปน้ี 

24.1 รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 

24.2 ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรทางบญัชี และก าไร 
(ขาดทุน) ทางภาษี 

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชี ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีใช้หักภาษีทุกรายการโดยรับรู้เท่ากับ
จ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการ
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชห้กัภาษีได ้
ทั้งน้ีกิจการตอ้งไม่รับรู้สินทรัพย ์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ท่ี เ กิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการต่อไปน้ี 
24.1 รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ 
24.2 ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและก าไร 
(ขาดทุน) ทางภาษี 

 อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใช้หักภาษีนั้นเก่ียวข้องกับเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย สาขา บริษทัร่วมและส่วนได ้

อยา่งไรก็ตาม หากผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใช้หักภาษีนั้นเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย สาขา บริษทัร่วมและส่วนได ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
5(ต่อ) เสียในการร่วมการงาน ให้กิจการรับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตาม
ย่อหน้า ท่ี  44 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน
การร่วมการงาน 

เสียในการร่วมคา้ให้กิจการรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามย่อหน้าท่ี 
44 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขา และ
บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

6 ยอ่หนา้ท่ี 38 
ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดข้ึนเม่ือมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม หรือส่วนได้เสียใน
การร่วมการงาน (ซ่ึงหมายถึงส่วนแบ่งของ
บริษทัใหญ่ หรือส่วนแบ่งของผูล้งทุน ใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย สาขา บริษทั
ร่วม หรือผูถู้กลงทุน ซ่ึงรวมถึงมูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมด้วย) มีจ านวน
แตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมกัเท่ากบัราคา
ทุน) ของเงินลงทุนหรือ ส่วนได้เสีย ผล
แตกต่างน้ีอาจเกิดข้ึนได้ในหลายถาน
การณ์ เช่น 

 
ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดข้ึนเม่ือมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม หรือส่วนไดเ้สียใน
การร่วมค้า (ซ่ึงหมายถึงส่วนแบ่งของ
บริษทัใหญ่ หรือส่วนแบ่งของผูล้งทุน ใน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยสาขา 
บริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ ซ่ึงรวมถึง
มูลค่าตามบญัชีของ ค่าความนิยมดว้ย) มี
จ านวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซ่ึงมัก
เท่ากบัราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ ส่วน
ได้เสีย ผลแตกต่างน้ีอาจเกิดข้ึนได้ใน
หลายสถานการณ์ เช่น 

 38.1 บริษทัย่อย สาขา บริษทัร่วม และ
การร่วมการงานมีก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
38.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลก 
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ี
บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
ประเทศเดียวกนั 
38.3 การลดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืน ในงบการเงินรวม จ านวน 

38.1 บริษทัย่อย สาขา บริษทัร่วม และ
การร่วมคา้มีก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
38.2 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลก 
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ี
บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
ประเทศเดียวกนั 
38.3 การลดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืน ในงบการเงินรวม จ านวน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

6(ต่อ) ของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ี เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ใหญ่ หากบริษทัใหญ่บนัทึกเงินลงทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัใหญ่
ดว้ยราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 

ของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง กบัเงินลงทุน
ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัใหญ่ หาก
บริษทัใหญ่บนัทึกเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัใหญ่ด้วยราคาทุนหรือ
ราคาท่ีตีใหม่ 

7 ย่อหน้าที ่39 
กิจการตอ้งรับรู้หน้ี สินภาษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้อง
เสียภาษีทุกรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขาและบริษทัร่วม 
และส่วนได้ เ สียในการ ร่วมการงาน 
ย ก เ ว้น เ ม่ื อ เ ข้ า เ ง่ื อน ไขทั้ ง ส อ ง ข้อ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการ
ตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้อง
เสียภาษี ทุกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขาและบริษทัร่วม 
และส่วนไดเ้สีย ในการร่วมคา้ ยกเวน้เม่ือ
เขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 39.1 บริษทัใหญ่ ผูล้งทุน ผูร่้วมคา้ หรือผู ้
ร่วมด าเนินงานสามารถควบคุมระยะเวลา
ในการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราว และ 
39.2 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะ
ไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราว 

39.1 บริษทัใหญ่ ผูล้งทุนหรือผูร่้วมคา้ 
สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับ
รายการ ของผลแตกต่างชัว่คราว และ 
 
39.2 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะ
ไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราว ในอนาคตอนัใกล ้

8 ย่อหน้าที ่43 
ข้อตกลงระหว่างผู ้ร่วมการงานในการ
ร่วมการงานมกัเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปัน
ก าไรและขอ้ก าหนดเก่ียวกบั การแบ่งปัน
ก าไรตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์

 
ขอ้ตกลงระหว่างผูร่้วมค้าในการร่วมค้า
มักเก่ียวข้องกับการแบ่งปันก าไรและ
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั การแบ่งปันก าไรจะ
วา่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นเอกฉนัทห์รือ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

8(ต่อ) หรืออนุมติัโดยเสียงส่วนใหญ่ตามจ านวน
ท่ีระบุ หากผูร่้วมคา้หรือผูร่้วมด าเนินงาน
สามารถควบคุมจงัหวะเวลาการแบ่งปัน
ก าไรจากการร่วมการงานไดแ้ละมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่ มีการ
แบ่งปันก าไรในอนาคตอนัใกล้ ผูร่้วมคา้
หรือผูร่้วมด าเนินงานไม่ตอ้งรับรู้หน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

อนุมติัโดยเสียงส่วนใหญ่ตามจ านวน ท่ี
ระบุหากผู ้ร่วมค้าสามารถควบคุมการ
แบ่งปันก าไรได้และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กิจการ จะไม่มีการแบ่งปัน
ก าไรในอนาคตอนัใกล้ ผูร่้วมคา้ไม่ตอ้ง
รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

9 ย่อหน้าที ่44 
กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใช้หักภาษีทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขา และบริษทัร่วม 
และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน ก็
ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

 
กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใช้หักภาษี ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขา และบริษทัร่วม 
และส่วนไดเ้สีย ในการร่วมคา้ ก็ต่อเม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

 44.1 จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ 
44.2 จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

44.1 จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้และ  
44.2 จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
ผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

10 ย่อหน้าที ่45 
 ในการตดัสินว่ากิจการจะรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และ
บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วม
การงานหรือไม่นั้นกิจการจะพิจารณาตาม 

 
ในการตดัสินวา่กิจการควรรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ส าหรับผล
แตกต่างชั่วคราว ท่ีใช้หักภาษี  ซ่ึง
เ ก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สีย ใน
การร่วมคา้หรือไม่นั้นกิจการตอ้ง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

10(ต่อ) ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 28 ถึง 31 พิจารณาตามข้อก าหนดในย่อหน้า ท่ี      
28 ถึง 31 

11 ย่อหน้า 51 
การวดัมูลค่าของหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึง
ผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะ
วิธีการท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย ์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตาม
มูลค่ าตามบัญชี  ณ ส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน  
51ก ในบางประเทศ ลกัษณะท่ีกิจการจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่าย
ช าระหน้ีสิน อาจส่งผลกระทบต่อรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดงัน้ี 
51ก.1 อตัราภาษีท่ีใช้ เ ม่ือ กิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระ
หน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี และ 

 
การวดัมูลค่าของหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึง
ผลกระทบ ทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย ์หรือ จะจ่ายช าระหน้ีสินตาม
มูลค่าตามบัญชี ณ ส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 
51ก ในบางประเทศ ลกัษณะท่ีกิจการจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่าย
ช าระหน้ีสิน อาจส่งผลกระทบต่อรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดงัน้ี  
51ก.1 อตัราภาษีที่ใช้เมื่อกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระ
หน้ีสินตามมูลค่า ตามบญัชี  

 51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
นั้ น ในกรณีน้ี กิจการต้องว ัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยใช้
ตราภาษีและฐานภาษี ท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะท่ีกิจการได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจ่ายช าระหน้ีสิน 

51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
นั้ นในกรณีน้ี กิจการต้องว ัดมูลค่ าของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้
ตราภาษีและฐานภาษี ท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะท่ี กิจการได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจ่ายช าระหน้ีสิน 

12 ย่อหน้าที ่52 
ยา้ยและแกไ้ขล าดบัยอ่หนา้ใหม่เป็น 51ก, 
52ก ในบางประเทศ กิจการจ่ายภาษีเงิน
ไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่อตัราปกติ 

 
ยา้ยและแกไ้ขเลขท่ีใหม่เป็น 51ก, 52ก ใน
บางประเทศ กิจการอาจตอ้งจ่ายภาษีเงิน
ไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่อตัรา 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

12 หากกิจการน าก าไรสุทธิหรือก าไรสะสม
ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดไปจ่ายเป็น
เงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของกิจการ และ
ในบางประเทศกิจการอาจไดรั้บคืนหรือ
จ่ายช าระภาษีเงินได ้หากกิจการน าก าไร
สุทธิ หรือก าไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน 
หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู ้
ถือหุ้นของกิจการซ่ึงในสถานการณ์
เหล่าน้ี กิจการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
ห น้ี สินภา ษี เ งินได้ของงวดปัจ จุบัน 
รวมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี โดยใช้อตัราภาษีท่ีใช้กบั
ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
52ข ในสถานการณ์ท่ีอธิบายไวต้ามย่อ
หน้าท่ี 52ก กิจการรับรู้ผลกระทบทาง
ภาษีของเงินปันผลเม่ือกิจการรับรู้หน้ีสิน
เงินปันผลคา้งจ่ายผลกระทบทางภาษีของ
เงินปันผลน้ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัรายการ
หรือเหตุการณ์ในอดีตมากกวา่การจดัสรร
เงิน 

ปกติ หากกิจการนาก าไรสุทธิหรือก าไร
สะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดไป
จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นของ
กิจการ และในบางประเทศกิจการอาจ
ไดรั้บคืนหรือจ่ายช าระภาษีเงินได้ หาก
กิจการนาก าไรสุทธิ หรือก าไรสะสมไม่
ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็น
เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นของกิจการซ่ึงใน
กรณีเหล่าน้ี กิจการต้องว ัดมูลค่าของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนั รวมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ใชก้บัก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
52ข ในกรณีท่ีอธิบายไวต้ามยอ่หนา้ท่ี 52ก 
กิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีของ
เงินปันผล เม่ือกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปัน
ผลคา้งจ่ายผลกระทบทางภาษีของเงินปัน
ผลน้ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับรายการหรือ
เหตุการณ์ในอดีตมากกวา่การจดัสรรเงิน 

 แก่เจา้ของ ดงันั้นกิจการ จึงรับรู้ภาษีเงิน
ได้ของเงินปันผลในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี 
58 ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินไดข้องเงินปันผล
นั้น 

แก่เจา้ของ ดงันั้นกิจการจึงตอ้งรับรู้ภาษี
เงินไดข้องเงินปันผลในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี 
58 ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินไดข้องเงินปันผล
นั้น 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

15 ยอ่หนา้ท่ี 81 
กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปน้ีแยก
จากกนั… 
81.1 … 
81.5 ... 
81.6 จ านวนรวมของผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน
การร่วมการงาน ในกรณีท่ีกิจการไม่ได้
รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดู
ยอ่หนา้ท่ี 39) 81.11 ... 

 
กิจการตอ้งเปิดเผยรายการดงัต่อไปน้ีแยก
จากกนั… 
81.1 … 
81.5 ... 
81.6 จ านวนรวมของผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
สาขา และบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียใน
การร่วมค้า ในกรณีท่ีกิจการไม่ได้รับรู้
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ดูย่อ
หนา้ท่ี 39) 81.11 ... 

16 ยอ่หนา้ท่ี 87 
ในทางปฏิบัติ กิ จการมักไม่สามารถ
ค านวณหาจ านวนของหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีท่ียงัไม่ได้รับรู้ ซ่ึงเกิดข้ึน
จากเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และ
บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วม
การงาน (ดูย่อหนา้ท่ี 39) ดงันั้น มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีจึงก าหนดให้กิจการเปิดเผย
จ านวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
เก่ียวข้องโดยไม่ตอ้งเปิดเผยจ านวนหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
ในทางปฏิบัติ กิ จการมักไม่สามารถ
ค านวณหาจ านวนของหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ซ่ึงเกิดข้ึน
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาขา และ
บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วม   
คา้ (ดูยอ่หนา้ท่ี 39) ดงันั้นมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ีจึงก าหนดให้กิจการเปิดเผย
จ านวนรวมของ ผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
เก่ียวขอ้งโดยไม่ตอ้งเปิดเผยจ านวนหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ียงัไม่
รับรู้ เน่ืองจากอาจท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน
ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี
สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ียงัไม่
รับรู้ เน่ืองจากอาจท าให้ผู ้ใช้งบการเงิน
ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

16(ต่อ) 87ก ยอ่หนา้ท่ี 82ก ก าหนดให้กิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของภาษี
เงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผูถื้อหุ้น โดยกิจการต้องเปิดเผย
ลกัษณะส าคญัของระบบภาษีเงินได ้และ
ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้าก
การจ่ายเงินปันผล 

87ก ยอ่หนา้ท่ี 82ก ก าหนดให้กิจการตอ้ง 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของภาษี
เงินได้ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปัน
ผลให้กบัผูถื้อหุ้น โดยกิจการตอ้งเปิดเผย
ลกัษณะส าคญัของระบบภาษีเงินได้ และ
ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้
จากการจ่ายเงินปันผล 

 87ข  ในบางค ร้ั ง กิ จก ารไม่ส ามารถ
ค านวณหาจ านวนรวมของภาษีเงินได้ท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีท่ีกิจการมีบริษทั
ยอ่ยในต่างประเทศจ านวนมาก อยา่งไรก็
ตามในสถานการณ์ดงักล่าว กิจการอาจ
สามารถประมาณมูลค่ าบางส่วนได้
โดยง่าย เช่น ในกลุ่มกิจการรวม บริษทั
ใหญ่ และบริษทัย่อยบางบริษทั อาจจ่าย
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
ในอตัราท่ีสูงกว่าปกติ และทราบจ านวน
ของภาษีเงินได้ท่ีจะได้รับคืนเม่ือมีการ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมรวมใน
อนาคต ในกรณีน้ีกิจการต้องเปิดเผย
จ านวนภาษีท่ีจะไดรั้บ 

87ข  ในบางค ร้ั ง กิ จก ารไม่ส าม ารถ
ค านวณหาจ านวนรวมของภาษีเงินได้ท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีท่ีกิจการมีบริษทั
ยอ่ยในต่างประเทศจ านวนมาก อยา่งไรก็
ตามในกรณีดงักล่าว กิจการอาจสามารถ
ประมาณมูลค่าบางส่วนไดโ้ดยง่าย เช่น 
ในกลุ่มบริษทัรวมบริษทัใหญ่ และบริษทั
ยอ่ยบางบริษทั อาจจ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับ
ก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัราท่ีสูงกว่า
ปกติ และทราบจ านวนของภาษีเงินไดท่ี้
จะไดรั้บคืน เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมรวมในอนาคตในกรณีน้ี
กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนภาษีท่ีจะไดรั้บ 

 คืนและกิจ การต้องเปิดเผยว่ากิจการมี
ผลกระทบภาษีเงินได้ท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงั
ไม่สามารถประมาณได้ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่ (ถ้า มี ) 
กิ จ ก า รต้อ ง เ ปิ ด เ ผ ยข้อ มู ล เ ก่ี ย วกับ
ผลกระทบภาษีเงินได้ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัก าไรสะสมของบริษทัใหญ่ 

คืน และกิจการตอ้งเปิดเผยดว้ยวา่ กิจการ
มีผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้อาจเกิดข้ึนแต่ยงั
ไม่สามารถประมาณไดแ้ละในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัใหญ่ (ถา้มี) กิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบภาษีเงิน
ได้ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเ ก่ียวข้องกับก าไร
สะสมของบริษทัใหญ่ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับที ่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

17 ยอ่หนา้ท่ี 87ค 
กิจการท่ีดีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนด
ไวใ้นย่อหน้าท่ี 82ก อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และบริษทั
ร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมการงาน
ดว้ย ในกรณีน้ี กิจการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว
ในการเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นย่อ
หน้าท่ี82ก ตัวอย่างเช่น กิจการอาจต้อง
เปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยในกรณีท่ีกิจการ
ไม่ได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชี (ดูย่อหน้าท่ี 81.6) หากกิจการไม่
สามารถค านวณมูลค่าของหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ (ดูย่อหน้าท่ี 
87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ท่ี
อาจ เ กิ ด ข้ึนจากการจ่ าย เ งินปันผลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยต่างๆ
เหล่านั้นท่ีกิจการไม่สามารถประเมินได ้

 
กิจการท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนด
ไวใ้นย่อหน้าท่ี 82ก อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวข้อง
กบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย สาขา และ
บริษทัร่วม หรือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้
ดว้ย ในกรณีน้ี กิจการตอ้งพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวในการเ ปิด เผยข้อมูลตาม ท่ี
ก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 82ก. เช่น กิจการ
อาจตอ้งเปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยในกรณี
ท่ีกิจการไม่ได้รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชี(ดูย่อหน้าท่ี 81.6) หากกิจการ 
ไม่สามารถค านวณมูลค่าของหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีท่ียงัไม่รับรู้ (ดูย่อ
หนา้ท่ี 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงิน
ไดท่ี้อาจยงัไม่รับรู้ได้ (ดูย่อหน้าท่ี 87) 
กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยต่างๆ เหล่านั้น 
ท่ีกิจการไม่สามารถประเมินได ้

ท่ีมา. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2557); international accounting standards board 
(IASB) (2013) 
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ตาราง 6 ขอ้สรุปลกัษณะความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
ภาษีเงินได ้กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

1 ถื อปฏิบั ติ กับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 เป็นตน้ไป 

ถือปฏิบัติกับงบการเ งินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 เป็นตน้ไป 

2 ยอ่หนา้ท่ี 10 
ในกรณีท่ีฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ไม่ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน กิจการควรใช้
หลกัการพื้นฐานซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบั
น้ีใช้ คือ กิจการจะรับรู้หน้ีสิน (หรือ
สินทรัพย์) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็
ต่อเม่ือการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์หรือการช าระหน้ีสิน
ตามมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน ส่งผลให้
กิจการตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มข้ึน 
(หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหาก
การรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการ
ช าระหน้ีสินนั้นไม่มี ผลกระทบทางภาษี 
เวน้แต่มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจะก าหนด
เป็นอยา่งอ่ืน ดงัตวัอยา่ง ค ท่ีแสดงไวใ้นยอ่
หนา้ท่ี 51ก. 

 
ในกรณีท่ีฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 
กิ จก า รควรใช้หลักก า รพื้ นฐ าน ซ่ึ ง
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช ้ คือ กิจการ
จะรับรู้หน้ีสิน (หรือสินทรัพย)์ ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีก็ ต่อเ ม่ือการได้รับ
ประโยช น์จ าก มูลค่ าต ามบัญ ชีของ
สินทรัพยห์รือการช าระหน้ีสินตามมูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสิน ส่งผลให้กิจการตอ้ง
จ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มข้ึน (หรือ
ลดลง)จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการ
รับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการช าระ
หน้ีสินนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี เวน้แต่
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีจะก าหนด เป็น
อยา่งอ่ืน ดงัตวัอยา่ง ค ท่ีแสดงไวใ้น ยอ่
หนา้ท่ี 52 

3 ยอ่หนา้ 51 
การวดัมูลค่าของหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เ งินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึง
ผลกระทบ ทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
จากสินทรัพย ์หรือ จะจ่ายช าระหน้ีสินตาม 

 
การวดัมูลค่าของหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึง
ผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะ
วิธีการท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
จากสินทรัพย ์หรือ จะจ่ายช าระหน้ีสินตาม 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 
 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

3 มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน  
51ก. ในบางประเทศ ลกัษณะท่ีกิจการจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่าย
ช าระหน้ีสิน อาจส่งผลกระทบต่อรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือทั้งสองรายการดงัน้ี  
51ก.1 อตัราภาษีที่ใช้เมื่อกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายช าระ
หน้ีสินตามมูลค่า ตามบญัชี  
51ก.2 ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
นั้นในกรณีน้ี กิจการตอ้งวดัมูลค่าของ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยใช้
อตัราภาษีและฐานภาษีท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะท่ีกิจการได้รับประโยชน์ จาก
สินทรัพยห์รือจ่ายช าระหน้ีสิน 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 

 51ข. หากหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บัญชีเกิดข้ึนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ี
ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การวดัมูลค่า
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ
สะทอ้นผลทางภาษีท่ีจะได้รับจากมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีไม่มีการเส่ือม
ราคาโดยการขายไม่ค  านึงถึงเกณฑ์ท่ีใช้
ในการวดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้ น ดั ง นั้ นห าก กฎหม า ย ภ า ษี อ า ก ร
ก าหนดใหใ้ชอ้ตัราภาษีเฉพาะของมูลค่า 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

3 (ต่อ) ภาษีจากการขายสินทรัพย์ซ่ึงแตกต่างจาก
อตัราภาษีท่ีเกิดจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้ ก็
ให้ใช้อตัราภาษีท่ีเกิดจากการขาสินทรัพย์
ในการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่า
เส่ือมราคานั้น 
51ค. หากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซ่ึ ง ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมต า ม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
โดยมีขอ้สันนิษฐานว่ามูลค่าตามบญัชีของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่าท่ี
จะได้รับคืนจากการขายดังนั้ นหากข้อ
สันนิษฐานเป็นจริงการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีหรือสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีหรือสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะสะทอ้นผลทางภาษีท่ีจะ 

 

 ไ ด้ รั บ จ า ก มู ล ค่ า ต า ม บั ญ ชี ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการขาย
หากขอ้สันนิษฐานน้ีมีขอ้โตแ้ยง้วา่ไม่จริงถา้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนน้ีมีการคิดค่า
เส่ือมราคาและถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงครั์บผล
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดตลอด
อายขุองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนให้ถือ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในยอ่หนา้ท่ี 51, 51ก   
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

3 (ต่อ) และ 51ง ขอ้สันนิษฐานตามยอ่หนา้ท่ี 51ค 
ใช้กับหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
หรือสินทรัพยภ์าษีเงินได้ รอการตดับญัชี
ท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนจากการรวมธุรกิจหาก
กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการวดั
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
ภายหลงั 51จ ย่อหน้าท่ี 51ข ถึง 51ง ไม่
เปล่ียนขอ้ก าหนดตามยอ่หนา้ท่ี 24 ถึง 33 
(ผลแตกต่างชัว่คราวหกัภาษี) และยอ่หนา้ท่ี 
34 ถึง 36 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
และเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีเม่ือมีการรับรู้และวดัมูลค่า
สินทรัพยภ์าษี เงินไดร้อการตดับญัชี 

 

4 ยอ่หนา้ท่ี 52  
ยา้ยและแกไ้ขเลขท่ีใหม่เป็น 51ก 52ก. 
52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจตอ้งจ่าย
ภาษีเงินไดใ้นอตัราท่ีสูงกว่า หรือต ่ากว่า
อตัราปกติ หากกิจการนาก าไรสุทธิหรือ
ก าไรสะสมไม่วา่จะบางส่วนหรือทั้งหมด
ไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของ 

 
 
ในบางประเทศลักษณะท่ีกิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจ่าย
ช าระหน้ีสิน อาจส่งผลกระทบต่อ
รายการใดรายการหน่ึงหรือทั้ งสอง
รายการดงัน้ี 

 กิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจ
ไดรั้บคืนหรือจ่ายชาระภาษีเงินได ้ หาก
กิจการนาก าไรสุทธิ หรือก าไรสะสมไม่
ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็น
เงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของกิจการ ซ่ึง
ในกรณีเหล่าน้ี กิจการตอ้งวดัมูลค่าของ 

52.1 อตัราภาษีท่ีใช้เม่ือกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจ่ายช าระ
หน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
52.2 ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
นั้นในกรณีน้ี กิจการตอ้งวดัมูลค่าของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12  
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

4(ต่อ) สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั รวมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีใช้
กบัก าไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  
 
52ข. ในกรณีท่ีอธิบายไวต้ามยอ่หนา้ท่ี 52ก. 
กิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทางภาษีของ
เงินปันผล เม่ือกิจการรับรู้หน้ีสินเงินปันผล
คา้งจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลน้ี
เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง โดย ตร ง กับ ร า ย ก า รห รื อ
เหตุการณ์ในอดีตมากกวา่การจดัสรรเงินแก่
เจา้ของ ดงันั้นกิจการจึงตอ้งรับรู้ภาษีเงินได้
ของเงินปันผล ในก าไรหรือขาดทุนสาหรับ
งวดตามท่ีก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 58 ยกเวน้
กรณีท่ีภาษีเงินไดข้องเงินปันผล 

และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
โดย ใช้ อัต ร าภ า ษี แล ะฐ านภ า ษี ท่ี
สอดคล้องกับลักษณะท่ีกิจการได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจ่ายช าระ
หน้ีสิน 
52ข. ในกรณีท่ีอธิบายไวต้ามย่อหนา้ท่ี 
52ก. กิจการจะตอ้งรับรู้ผลกระทบทาง
ภาษีของเ งินปันผลเ ม่ือกิจการรับ รู้
หน้ีสินเงินปันผลคา้งจ่าย ผลกระทบ
ทางภาษีของเงินปันผลน้ีเ ก่ียวเน่ือง
โดยตรงกับรายการหรือเหตุการณ์ใน
อดีตมากกว่าการจดัสรรเงินแก่เจา้ของ 
ดงันั้นกิจการจึงตอ้งรับรู้ภาษีเงินไดข้อง
เงินปันผล ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
งวดตามที่ก าหนดไวใ้นย่อหน้าท่ี 58 
ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินไดข้องเงินปันผล
นั้นเกิดจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้น 
ยอ่หนา้ท่ี 58.1 และ 58.2 

5 ยอ่หนา้ท่ี 58.  
กิจการตอ้งรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายและน าไปรวมค านวณก าไร
หรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวด เวน้แต่ภาษี
เงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการใดรายการหน่ึง
ต่อไปน้ี  
58.1 รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้
นอกก าไรหรือขาดทุน ทั้งในก าไรขาดทุน 

 
กิจการต้องรับรู้ภาษีเ งินได้ของงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายและน าไปรวม
ค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับ
งวด เวน้แต่ภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนจาก
รายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี 
58.1 รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการ
รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน ทั้งในก าไร 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ล าดับที ่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 
2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

 เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของไม่ว่าจะในงวดบญัชีเดียวกนัหรือ
ต่างกนั (ดูยอ่หนา้ท่ี 61ก. ถึง 65)  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงั
ส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชี
เดียวกนัหรือต่างกนั(ดูยอ่หนา้ท่ี 61ก. ถึง 
65) 

 58.2 การรวมธุรกิจ (ดูยอ่หนา้ท่ี 66 ถึง 68) 58.2การรวมธุรกิจ (ดูยอ่หนา้ท่ี 66 ถึง 68) 
6 ยอ่หนา้ท่ี 99 

การป รับป รุงได้ทดแทนการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษี
เงินได–้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ท่ีไม่ได้คิดค่า เ ส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
(ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 21) 

 
ไม่มี 

 

ท่ีมา. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2555); international accounting standards board 
(IASB) (2012) 

โดยสรุป การศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) (ปรับปรุง 2555) 
(ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2009) (ปรับปรุง 2012) (ปรับปรุง 2013) เร่ือง สัญญาเช่า และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2552) 
(ปรับปรุง 2555) (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงิน
ได้ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีในด้าน การบนัทึกบญัชี รายได ้
ค่าใชจ่้าย การบนัทึกตน้ทุนสินทรัพยแ์ละวธีิการค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ตลอดจนการบนัทึก 
รายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปัจจุบนัและอนาคต ดงัน้ี 

ประเด็นแรกศึกษาสาระส าคญัของมาตรฐานการบัญชีเพื่อพิจารณาในเร่ืองประเภท
สัญญาเช่าวา่จดัอยูใ่นประเภทสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานจะไดเ้ป็นแนวทางในการ
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บนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไดถู้กตอ้งเพราะการบนัทึกบญัชีจะแตกต่างกนัตาม
ประเภทของสัญญาเช่า ดงัแสดงในตาราง 7 

ตาราง 7  การบันทกึบัญชีตามประเภทสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าด าเนินงาน 
1.บนัทึกสัญญาใหม่ 
ผู้ให้เช่า 
เดบิท  สินทรัพยใ์หเ้ช่า 
            ภาษีซ้ือ 
           เครดิต  เจา้หน้ีการคา้ 
เดบิท  ลูกหน้ี สัญญาเช่าระยะยาว 
           เครดิต  สินทรัพยใ์หเ้ช่า 
เดบิท  ลูกหน้ี สัญญาเช่าระยะยาว 
           เครดิต รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ไดรั้บ 
ผู้เช่า 
เดบิท  สินทรัพยเ์ช่า 
           เครดิต  เจา้หน้ี สัญญาเช่าระยะยาว 
เดบิท  รายจ่ายดอกเบ้ียท่ียงัไม่ไดจ่้าย 
      เครดิต เจา้หน้ี สัญญาเช่าระยะยาว 

1.บนัทึกสัญญาใหม่ 
 
เดบิท  สินทรัพยใ์หเ้ช่า 
            ภาษีซ้ือ 
           เครดิต  เจา้หน้ีการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ช าระค่างวด 
ผู้ให้เช่า 
เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
          เครดิต  ลูกหน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
ผู้เช่า 
 เดบิท เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 

2. ช าระค่าเช่า 
 
เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
          เครดิต  ค่าเช่ารับ 
 
เดบิท ค่าเช่าจ่าย  
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 

3. บนัทึกค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (ค านวณจาก
ตน้ทุนสินทรัพย์ให้เช่า โดยวิธีเส้นตรงหรือ
จ านวนผลรวมของปี) 
ผูใ้หเ้ช่า 

ไม่บนัทึก 

3. บนัทึกค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (ค านวณจาก
ต้นทุนสินทรัพย์ให้เช่า โดยวิธีเส้นตรงหรือ
จ านวนผลรวมของปี) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าด าเนินงาน 
ผูเ้ช่า 
 เดบิท ค่าเส่ือมราคา  
        เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม 

 
เดบิท ค่าเส่ือมราคา  
        เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม 

4. บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ค านวณจาก
ยอดลูกหน้ีสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ได้
รับ) 
ผูใ้หเ้ช่า 
เดบิท หน้ีสงสัยจะสูญ       
         เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
ผูเ้ช่า 

ไม่บนัทึก 

 
 
 
 

ไม่บนัทึก 
 
 

ไม่บนัทึก 

 ท่ีมา. ดดัแปลงจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง2560)   
เร่ือง สัญญาเช่า  

1.2 ประเด็นต่อไปได้แก่รายการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในส่วนรายการท่ีเก่ียวกบั ภาษีเงินได ้

ผูว้ิจยัไดท้บทวนประมวลรัษฎากรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจการให้เช่าแบบลี
สซ่ิง (กมัปนาท บุญรอด, 2557;  เกษรี ณรงคเ์ดช, 2543; กลุ่มนกัวิชาการภาษีอากร, 2558; กลุ่ม
นกัวิชาการภาษีอากร, 2561; สาธิต รังคสิริ และจรัญญา แสงสุขดี, 2550; สุเทพ พงษพ์ิทกัษ,์ 2550; 
อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม,์ 2550) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.2.1. ประเภทภาษีท่ีจดัเก็บจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
ไดแ้ก่ 

ประมวลรัษฎากรเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 
มาตรา 77 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน 
มาตรา 77/1 
(6) “ผู ้ประกอบการจดทะเบียน” หมายความว่า ผูป้ระกอบการท่ีได้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือท่ีได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวตาม
มาตรา 85/3 
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(7) “ตวัแทน” หมายความรวมถึง บุคคลซ่ึงท าสัญญาหรือมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเก็บ
รักษาสินค้า หาลูกค้า หรือท าการใดๆ อันเก่ียวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทน
ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร 

(8) “ขาย”  หมายความวา่ จ  าหน่าย จ่าย โอนสินคา้ ไม่วา่จะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทน
หรือไม่ และใหห้มายความรวมถึง 

(9) “สินคา้” หมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ท่ีอาจมีราคาและถือเอาได้
ไม่วา่จะมีไวเ้พื่อขาย เพื่อใช ้หรือเพื่อการใด ๆ และใหห้มายความรวมถึงส่ิงของทุกชนิดท่ีน าเขา้ 

(10) “บริการ” หมายความวา่ การกระท าใดๆ อนัอาจหาประโยชน์อนัมีมูลค่าซ่ึงมิใช่เป็น
การขายสินคา้ และใหห้มายความรวมถึงการใชบ้ริการของตนเองไม่วา่ประการใดๆ 

สมเดช โรจน์คุรีเสถียรและคณะ (2548: 46) ไดใ้ห้ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มไวด้งัน้ี 
“ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากมูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิตและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าท่ีเพิ่มเป็นมูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนในการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้หรือการให้บริการ ก็คือค่าของผลต่างระหวา่งราคาของ
สินคา้หรือบริการ ผลิต หรือจ าหน่ายกบัราคาของสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาเพื่อใชใ้นการผลิตและ
การจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน” ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนท่ีน ามา
ปฏิบติักบัธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง มีดงัต่อไปน้ี 

1.2.1.1 ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 78 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 
และมาตรา 78/1 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 

มาตรา 78 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการ
ขายสินคา้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี  

(1) การขายสินคา้นอกจากท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ความรับผิดทั้งหมด
เกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้ เวน้แต่กรณี ท่ีไดมี้การกระท าดงัต่อไปน้ี เกิดข้ึนก่อนส่งมอบสินคา้  

(ก) โอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ 
(ข) ไดรั้บช าระราคาสินคา้หรือ 
(ค) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

ก็ใหถื้อวา่ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้น ๆ ดว้ยทั้งน้ี โดยให้ความรับผิดเกิดข้ึนตามส่วน
ของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 

(2) การขายสินคา้ตามสัญญาใหเ้ช่าซ้ือหรือสัญญาซ้ือขายผอ่นช าระท่ีกรรมสิทธ์ิในสินคา้
ยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อเม่ือไดส่้งมอบใหค้วามรับผิดเกิดข้ึนเม่ือถึงก าหนดช าระราคาตามงวดท่ีถึงก าหนด 
ช าระราคาแต่ละงวด เวน้แต่กรณีท่ีไดมี้การกระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนถึงก าหนดช าระราคาแต่ละงวด 
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ก็ใหถื้อวา่ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 
(ก) ไดรั้บช าระราคาสินคา้หรือ  
(ข) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 

ทั้งน้ีโดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แลว้แต่กรณี 
มาตรา 78/1 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3   ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการ

ใหบ้ริการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) การให้บริการนอกจากท่ีอยู่ในบงัคบัตาม (2) (3) หรือ (4) ให้ความรับผิดทั้งหมด

เกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการ เวน้แต่กรณี ท่ีไดมี้การกระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนได้รับ
ช าระราคาค่าบริการ ก็ใหถื้อวา่ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 

(ก) ไดอ้อกใบก ากบัภาษี 
(ข) ไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี โดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 
(2) การให้บริการตามสัญญาท่ีก าหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการท่ีท าให้ความรับ

ผดิตามส่วนของบริการเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการท่ีส้ินสุดลง เวน้แต่
กรณีท่ีไดมี้การกระท าดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อนไดรั้บช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการท่ีส้ินสุด
ลงก็ใหถื้อวา่ความรับผดิเกิดข้ึนเม่ือไดมี้การกระท านั้นๆ ดว้ย 

(ก) ไดอ้อกใบก ากบัภาษีหรือ  
(ข)ไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ีโดยใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 
1.2.1.2 ค  าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป. 73/2541 เร่ือง การเสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกนั เงินมดัจ าหรือเงินจอง 
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหนา้ เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจอง หรือเงินอ่ืน
ท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนั ปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ให้น ามูลค่าทั้ งหมดท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการให้เช่าสินทรัพย์ลกัษณะเงินจ่าย
ล่วงหนา้ เงินประกนั ฯลฯ มารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี โดยถือวา่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใหเ้ช่าสินทรัพย ์เกิดข้ึนในขณะไดรั้บช าระเงินดงักล่าว 

(2) เม่ือไดมี้การคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ หรือเงินประกนั ฯลฯ ให้แก่ ผูเ้ช่าสินทรัพย ์ผูใ้ห้เช่า
ตอ้งออกใบลดหน้ี ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ใหแ้ก่ ผูเ้ช่าสินทรัพย ์  

1.2.2 ประเภทภาษีเงินได ้ไดแ้ก่                                                                       
1.2.2.1 กฎหมายประมวลรัษฎากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษี

เงินได ้ไดแ้ก่                                                                       
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สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ (2549, หนา้ 113) ไดใ้ห้ความหมายของภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไวด้งัน้ี “ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หมายถึง ภาษีอากรท่ีจดัเก็บจากเงินได้ของบริษทั หรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล” 

ในส่วนท่ีน ามาปฏิบติักบัธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงมีดงัต่อไปน้ี 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) พ. ศ. 2527 การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและ

อตัราการหกัค่าสึกหรอและเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ 
พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 315) พ. ศ. 2540 ตามมาตรา 4 ไดก้  าหนดให้รายจ่ายไม่ถือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิ ดงัน้ี 
(1) มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยป์ระเภทรถยนต์นัง่ และรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน     

10 คน ตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัราสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเกินคนัละ 1,000,000 บาท แต่ไม่
รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือรถยนต ์หรือให้เช่าซ้ือรถยนต์ ซ่ึงมีรถยนต์ประเภทดงักล่าวไวเ้พื่อเป็น
สินคา้ หรือผูป้ระกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตป์ระเภทดงักล่าวไวเ้พื่อใหเ้ช่า เฉพาะมูลค่าท่ีเหลือหลงัจาก
หกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามมาตรา 65 ทว ิ(2) 

ค าวา่ สินทรัพย ์หมายความรวมถึงสินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยการซ้ือ รวมถึงเช่าซ้ือหรือการซ้ือ
ขายเงินผอ่นดว้ย 

(2) ค่าเช่าสินทรัพยป์ระเภทรถยนตน์ัง่ และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เฉพาะค่าเช่าส่วนท่ีเกินคนัละ 36,000 บาท ต่อเดือน ใน
กรณีให้เช่ารายปี หรือรายเดือน หรือค่าเช่าส่วนท่ีเกินคนัละ 1,200 บาทต่อวนั กรณีเช่าเป็นรายวนั 
เศษของเดือนใหคิ้ดเป็นวนั หากเช่าไม่ถึงหน่ึงวนัให้ค  านวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาท่ีเช่า และ
ใหร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย 

ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป. 73/2541 ใหน้ ารายไดท่ี้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลกัษณะเป็น
เงินกอ้นเพื่อตอบแทนการให้เช่าสินทรัพยท์ั้งจ  านวนไม่ว่าจะเรียกเก็บในลกัษณะเงินจ่ายล่วงหน้า 
เงินประกนั เงินมดัจ า เงินจองหรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลกัษณะท านองเดียวกนัมารวมค านวณเป็น
รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใหเ้ช่าสินทรัพยห์รือจะน ารายไดน้ั้นมาเฉล่ียตามส่วนแห่งจ านวน
ปีตามสัญญาและน ามาค านวณเป็นรายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมใหเ้ช่าสินทรัพยก์็ได ้   

1.2.2.2 ประมวลรัษฎากรเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เร่ือง “การ
หกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย กรณีสัญญาใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง” 

ตามท่ีกรมสรรพากรไดอ้อกค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๒๕๙/๒๕๕๙ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้าย 
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 
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๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ้  ๖ ของค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวล
รัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๑๗๖/๒๕๕๒ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒โดยให้ใชบ้งัคบั
ส าหรับการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป นั้น  

กรมสรรพากรขอช้ีแจงวา่ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผู ้
จ่ายค่าเช่า หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ตามสัญญาใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบ
ลีสซ่ิงตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป จะตอ้งหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากเงินไดท่ี้
จ่าย ในอตัราร้อยละ ๕ ตามขอ้ ๖ ของค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๒๖ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๘” 

สาระส าคญัไดแ้ก่ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น ตามสัญญาให้เช่าแบบลีสซ่ิง จะตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่าย ในอตัราร้อยละ 5 กรณีจ่ายช าระค่างวดให้แก่ผูใ้ห้เช่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
ซ่ึงเดิมไม่ตอ้ง หกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ประมวลรัษฎากร,2559) 

การน าประมวลรัษฎากรมาปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนการด าเนินธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ดงัท่ีไดก้ล่าวน าไวใ้นบทแรกนั้นจะ

เก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรแต่ละประเภทซ่ึงจะไม่มีบทเฉพาะของธุรกิจแต่จะน ากฎหมายภาษีอากรท่ี
ใกลเ้คียงมาปรับใชไ้ดแ้ก่ ภาษีจากการผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษี
เงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย โดยในการท่ีธุรกิจไดถู้กจดัเป็นประเภทบริการและมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลกั 3 ฝ่าย
ประกอบดว้ย ผูใ้ห้เช่า ผูเ้ช่าและผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย หลงัจากท่ีคู่สัญญาคือ ผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่าไดท้  า
สัญญาเช่าระยะยาวแลว้รายการล าดบัต่อไปจะเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงระหว่างคู่สัญญา
โดยผูใ้ห้เช่าจะติดต่อกับผูจ้  าหน่ายและส่งใบสั่งซ้ือสินทรัพย์ ซ่ึงภาษีอากรจะเกิดข้ึนในแต่ละ
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. เม่ือผูจ้  าหน่าย สินทรัพยส่์งมอบ สินทรัพยใ์ห้กบัผูเ้ช่า โดยจะตอ้งออกใบก ากบัภาษี
ส าหรับการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กบักรมสรรพากรภายใน 15 วนัถดัจาก
เดือนที่ส่งมอบหรือจ าหน่ายตามมาตรา 78 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการขายสินคา้โดยความรับผิดทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือส่งมอบสินคา้ เวน้แต่กรณี
ท่ีไดมี้การโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้หรือไดรั้บช าระราคาสินคา้หรือไดอ้อกใบก ากบัภาษี เกิดข้ึนก่อนส่ง 
ท่ีมอบสินคา้ ใหค้วามรับผดิเกิดข้ึนตามการกระท านั้นๆ แลว้แต่กรณี 
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2. ผูป้ระกอบการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นผูใ้ห้เช่าในขั้นตอนน้ี
เรียกว่าผูซ้ื้อน าใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจากผูจ้  าหน่ายสินทรัพยไ์ปเป็นภาษีซ้ือเพื่อขอคืนหรือหักจาก
ภาษีขายและด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนด คือ ภายใน 15 วนัถดัจากเดือน
ท่ีซ้ือหรือเกิดรายการ 

3. ลูกคา้หรือผูข้อสินเช่ือท่ีถูกก าหนดให้เป็น ผูเ้ช่า เม่ือไดท้  าสัญญาเช่าระยะยาวและรับ 
สินทรัพยไ์ปใช้ในกิจการตามขอ้ตกลงแลว้ จะจ่ายค่ามดัจ า และค่างวดตามสัญญา และผูใ้ห้เช่าจะ
ออกใบก ากบัภาษีให ้ผูเ้ช่าน าใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บไปเป็นภาษีซ้ือเพื่อขอคืนหรือหกัจากภาษีขายและ
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนดฯ ในการช าระค่างวดน้ีผูเ้ช่าตอ้งตรวจสอบ
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๒๕๙/๒๕๕๙ เร่ือง สั่ง
ใหผู้จ่้าย เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลง
วนัท่ี ๑๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

4. ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งออกใบก ากบัภาษีส าหรับเป็นค่ามดัจ ารับและบริการเช่าสินทรัพยแ์ละ
น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กบักรมสรรพากรภายใน 15 วนัถัดจากเดือนท่ีรับช าระค่ามดัจ ารับและ
ค่าบริการเช่าสินทรัพย์ตามมาตรา 78/1 ภายใต้บังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการให้บริการ ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บช าระราคาค่าบริการ 
เวน้แต่กรณี ท่ีไดมี้การออกใบก ากบัภาษีหรือใช้บริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ก็ถือว่าให้
ความรับผดิเกิดข้ึนตามส่วนของการกระท านั้น ๆ แลว้แต่กรณี 

5. ผูใ้ห้เช่าเม่ือส้ินงวดบญัชีตอ้งน าค่างวดเป็นรายไดเ้ต็มจ านวน พร้อมทั้งเงินมดัจ าเป็น
รายไดท้ั้งจ  านวนหรือเฉล่ียตามอายสุัญญารวมเป็นรายไดเ้พื่อค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรประจ า
งวด และในขณะเดียวกนั ในดา้นค่าใชจ่้ายจะค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์ให้เช่าเป็นค่าใชจ่้าย
เพื่อหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษี ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.73/2541  
ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (2) พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 145) พ. ศ. 2527 การก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและอตัราการหักค่าสึกหรอและเส่ือมราคาของสินทรัพยแ์ละพระราช
กฤษฎีกา (ฉบบัท่ี 315) พ. ศ. 2540 การก าหนดใหร้ายจ่ายไม่ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 

6. ผูเ้ช่าน าค่างวดมาเป็นรายจ่ายเตม็จ านวนเพื่อค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร ในกรณีน้ี
ผูเ้ช่าจะปฏิบติัตรงขา้มกบัผูใ้หเ้ช่าเม่ือผูใ้หเ้ช่าลงค่าเช่ารับเป็นรายไดเ้ตม็จ านวน ผูเ้ช่าจะน าค่าเช่าจ่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนดว้ย 

โดยสรุปในเร่ืองของกฎหมายภาษีอากรจะไม่ค  านึงวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิงจะบนัทึกบญัชีตามประเภทสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน กฎหมายภาษีอากรจะ
ก าหนดใหก้ารเสียภาษีอากรอยูใ่นประเภทการเช่าสินทรัพยเ์ท่านั้น 
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1.3 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 537 ลกัษณะ 4 เช่าทรัพย ์หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป
และตั้งแต่มาตรา 541 ถึง มาตรา 570  (จรัส กาญจนขจิต และโกเมท กาญจนขจิต, 2544; มานิตย ์
จ าปา, 2549) 

สัญญาเช่าระยะยาวของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเป็นเอกเทศสัญญาประเภทหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยสัญญาเช่ากบัค ามัน่จะซ้ือขายสินทรัพย ์สัญญาเช่าซ้ือ ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของสัญญา
เป็นอยา่งไร ในประเทศท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติั ไวโ้ดยเฉพาะ เช่น  องักฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย 
จะมีการน าบทบญัญติักฎหมายท่ีใกล้เคียงมาบงัคบัใช้ เช่น เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ และซ้ือขายแบบมี
เง่ือนไข ซ่ึงไม่ตรงกบัความหมายของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ส่วนประเทศท่ีมีกฎหมายบญัญติั 
เร่ืองธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงไวโ้ดยเฉพาะ คือ ฝร่ังเศส จะมีการก าหนดคุณสมบติัของผูป้ระกอบ
กิจการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง ผูเ้ช่า องคก์รท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงไว้
อยา่งชดัเจนไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการตีความหมายดา้นกฎหมายมากนกั ต่อมาธุรกิจการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิงซ่ึงมีการแพร่หลายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ท าให้เกิดปัญหากฎหมายแต่ละประเทศท่ี
บญัญติักฎหมายไวโ้ดยเฉพาะกบัประเทศท่ีไม่มีกฎหมายเฉพาะ จึงท าให้มีการรวมตวัของประเทศ
ต่าง ๆ ร่างอนุสัญญาวา่ดว้ยธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงทางการเงินระหวา่งประเทศ  (Convention on 
International Financial Leasing) ให้ประเทศสมาชิกน าขอ้บงัคบัในอนุสัญญาดงักล่าวไปบงัคบัใช้
กรณีท่ีเกิดปัญหาทางดา้นกฎหมาย (Beattie, V., Edwards, K. and Gooacere, A., 1998) ส่วนประเทศ
ไทยจดัอยู่ในประเทศท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัเร่ืองธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงไวโ้ดยเฉพาะ จึงน า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะเช่าทรัพย ์เช่าซ้ือและซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขมาบงัคบัใช ้
ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายท่ีน ามาใช้ในทางปฏิบติัท่ีไม่ตรงกบัความหมายของธุรกิจ
การใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง สาระส าคญัของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการ
ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงมีดงัน้ี 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 537 ลกัษณะ 4 เช่าทรัพย ์หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จ
ทัว่ไป 

มาตรา 537  อนัว่าเช่าสินทรัพยน์ั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวา่ ผูใ้ห้เช่าตกลง   
ให้บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว่า ผูเ้ช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหน่ึง               
ชัว่ระยะเวลาอนัมีจ ากดั และผูเ้ช่า ตกลงจะใหค้่าเช่าเพื่อการนั้น 

อน่ึงก าหนดเวลาเช่าดงักล่าวมาน้ี  เม่ือส้ินสุดลงแลว้จะต่อสัญญาอีกก็ได ้แต่ตอ้งอยา่ให ้  
เกินสามสิบปีนบัแต่วนัต่อสัญญา”  
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และตั้งแต่มาตรา 541 ถึง มาตรา 570 ไดก้ าหนดเร่ือง อายุของการเช่า สิทธิในสัญญาเช่า 
สิทธิในการจดทะเบียนสินทรัพย์ สิทธิในการเช่าช่วง การส่งมอบสินทรัพย์ สภาพสินทรัพย ์
ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสภาพสินทรัพยใ์ห้ดีและใช้งานไดต้ามปกติ ตลอดจนการ
บอกเลิกสัญญาเช่า 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 377 และมาตรา 378 ในหมวด 3 เก่ียวกบัมดัจ า 
มาตรา 377 เม่ือเขา้ท าสัญญา ถา้ไดใ้ห้ส่ิงใดไวเ้ป็นเงินมดัจ า ท่านให้ถือวา่การท่ีให้มดัจ า

นั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ท ากันข้ึนแล้ว อน่ึงมดัจ าน้ีย่อมเป็นประกันการท่ีจะ
ปฏิบติัตามสัญญานั้นดว้ย 

มาตรา 378 มดัจ านั้นถา้มิไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนท่านให้เป็นไปดงัจะกล่าวต่อไปน้ีคือ 
1. ใหส่้งคืน ฤาจดัเอาเป็นการใชเ้งินบางส่วนในเม่ือช าระหน้ี 
2. ให้ริบ ถ้าฝ่ายท่ีวางมดัจ าละเลยไม่ช าระหน้ี ฤาการช าระหน้ีตกเป็นพน้วิสัย เพราะ

พฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงฝ่ายนั้นตอ้งรับผดิชอบ ฤาถา้มีการเลิกสัญญาเพราะความผดิของฝ่ายนั้น 
3. ให้ส่งคืน ถา้ฝ่ายท่ีรับมดัจ าละเลยไม่ช าระหน้ี ฤาการช าระหน้ีตกเป็นพน้วิสัย เพราะ

พฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงฝ่ายน้ีตอ้งรับผดิชอบ 

กฎหมายต่างประเทศ 
อนุสัญญาลสีซ่ิงทางการเงินระหว่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดมี้การจดัตั้งองคก์รใหม่แทนองคก์รเดิมท่ีถูก
ยบุไป ช่ือวา่  “International Institute for the Unification of private law” หรือเรียกช่ือวา่  “Unidroit”  
มีวตัถุประสงค์ในการสร้างเอกภาพของกฎหมายเอกชนในชาติต่าง ๆ มีสมาชิก ณ ปี พ. ศ.2550 
รวม 61 รัฐ (เดิม 52 รัฐ) กล่ าวคือ (1) อาร์เจนติ น่า (2) ออสเตรเ ลีย (3) ออสเตรีย (4) เบลเยี่ยม 
(5) โบลิเวีย (6) บราซิล (7) บลัแกเรีย (8) แคนาดา (9) ชีลี (10) จีน (11) โคลมัเบีย (12) โครเอเทีย 
(13)  คิวบา (14)  ไซปรัส (15) เชคโกสโลวเกีย  (16) เดนมา ร์ค  (17) อียิปต ์ (18) เอสโทเนีย 
(19) ฟินแลนด์  (20) ฝ รั่ ง เศส  (21) เยอรมัน (22) กรีก (23) อิสราเอล (24) อิหร่าน (25) อินเดีย 
(26) ฮงัการี (27) อิรัก (28) ไอร์แลนด์ (29) โฮลีซี (30) อิตาลี (31) ญ่ีปุ่น  (32) ลาทเวีย (33) ลิทูเนีย 
(34) ลกั เซม เบอร์ก (35) มาลทา (36) เม็กซิโก (37) เน เธอร์แลนด์ (38) นิคารากวั (39) ไนจีเรีย 
(40) นอร์เวย ์(41) ปากีสถาน (42) ปารากวยั (43)โปแลนด์ (44)โปรตุเกส (45) เกาหลี (46) เซอร์เบีย 
(47) โรมา เนี ย (48) รัส เ ซี ย (49) ซานมา ริโน (50) สโลวา เกี ย (51) สโลวเนีย (52) อฟัริกาใต ้
(53) สเปน (54) สวีเดน  (55) สวิสเซอร์แลนด์ (56) ตุนิเซีย (57) ตุรกี (58) องักฤษและไอร์แลนด์
เหนือ (59) สหรัฐอเมริกา (60) อุรุกวยั (61) เวเนซุเอล่า (member states of UNIDROIT detrieved 
January 14, 2008 from http://www.unidroit.org/english/members/main.htm) ในระหวา่งปี พ. ศ. 2518 

http://www.unidroit.org/english/members/main.htm
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ถึง พ. ศ. 2520 Unidroit ได้จดัตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจลีสซ่ิงเน่ืองจากเป็นธุรกิจ
เก่ียวกบัการเงินท่ีใหม่ ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่ยอมรับวา่ลีสซ่ิงเป็นเอกเทศสัญญาทาง
ธุรกิจการเงินประเภทใหม่ แต่ไดน้ าหลกัเกณฑ์ของเอกเทศสัญญาในเร่ืองซ้ือขาย (sale) ฝากทรัพย ์
(bailment) กูย้มื (loan) เช่าทรัพย ์(hire-property) และเช่าซ้ือ (hire-purchase) มาบงัคบัใชก้บัสัญญาลี
สซ่ิง ท าให้ผูใ้ห้เช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย (legal owner) จะตอ้งรับผิดในความช ารุด
บกพร่องของสินทรัพย ์ท่ีส่งมอบแก่ผูเ้ช่ารวมทั้งการโอนสิทธ์ิ (disturbance) ท่ีเป็นความรับผิดของ
ผูผ้ลิต (productivity liabilities) ดว้ย ทั้งท่ีผูใ้ห้เช่าประกอบธุรกิจให้ยืมเงินไป ลงทุนในอุปกรณ์
สินค้าหรือสินทรัพย์คล้ายกับการให้กู ้ยืมของธนาคารพาณิชย์  แล้วยึดถืออุปกรณ์สินค้าหรือ
สินทรัพย์เป็นหลักประกันเท่านั้น  แต่ต้องมารับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินทรัพย์หรือ
อุปกรณ์สินคา้แทนผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัส่งอุปกรณ์สินคา้ (supplier)โดยตรง 

ซ่ึงสมาชิกรวม 52 รัฐระหวา่งปี พ. ศ. 2518 ถึง พ. ศ. 2520 ไดย้อมรับอนุสัญญาใหม่น้ีจึง
มีผลใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งผกูพนัตามอนุสัญญา และไดมี้การบญัญติัค าจ ากดัความของ ลีสซ่ิงไวใ้น
มาตรา 1 และมาตรา 2  มีสาระส าคญัวา่ ลีสซ่ิงเป็นการก่อนิติสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สัญญาคือผูใ้ห้เช่า ผู ้
จดัส่งอุปกรณ์สินคา้หรือผูผ้ลิต และผูเ้ช่า ซ่ึงไม่ไดร้ะบุว่าเป็นการเช่าทรัพย ์นอกจากน้ีความหมาย
ของผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่าน้ีเป็นไปตามอนุสัญญาลีสซ่ิงทางการเงินระหว่างประเทศไม่ใช่ความหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นประเทศไทย เพียงแต่ใกลเ้คียงเท่านั้น นอกจากน้ีผูเ้ช่าเป็น
ผูเ้ลือกอุปกรณ์สินคา้หรือสินทรัพย ์จากผูจ้  าหน่ายหรือผูผ้ลิตโดยไม่อาศยัความเช่ียวชาญของผูใ้ห้
เช่า ประกอบกับผูจ้  าหน่ายและผูผ้ลิตตอ้งรู้สัญญาท่ีท าข้ึนระหว่างผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่า เม่ือส้ินสุด
สัญญาผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือหรือต่ออายสุัญญาก็ ได ้จะเห็นวา่ลีสซ่ิงไม่ใช่การให้เช่าทรัพยแ์ละเช่าซ้ือ
ตามท่ีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์น่ืองจากมีลกัษณะหลายลกัษณะท่ีแตกต่าง
ออกไปแต่มีลกัษณะคลา้ยการเช่าทรัพย ์จึงท าให้คนทัว่ไปเกิดความเขา้ใจผิดว่าเป็นการเช่าทรัพย์
ประเภทหน่ึง ดงัท่ีปรากฏในประมวลรัษฎากร ท. ป. 34/2534 ท  าให้หลายบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
การใหเ้ช่าซ้ือในประเทศไทยตั้งช่ือบริษทัมีค าวา่ ลีสซ่ิงต่อทา้ย และในเอกสารต าราก็ให้ความหมาย
วา่เป็นการเช่าทรัพยเ์ช่นกนั (International Institue for the Unification of Private Law) คน้เมื่อ 11
มิถุนายน พ.ศ. 2550 จาก (http://www.unidroit.org/english/conventions /1988leasing/ 1988leasing-
e.htm) 

2. แนวคดิ เกีย่วกบัธุรกจิการให้เช่าแบบลสีซ่ิง 
ไดมี้แนวคิดท่ีสนบัสนุนธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงไวห้ลายประเด็นดงัน้ี 

2.1 แนวคิดด้านการบริการทางการเงิน ลกัษณะของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเป็นการ
บริการทางการเงินสมยัใหม่ซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจการบริการทางการเงินของธนาคาร บริษทัเงินทุน 
เป็นเคร่ืองมือใช้ประโยชน์ดา้นการเงินในพื้นท่ีชนบททั้งดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (Nair, 
A.,Todd, R. K., and Mulder, A., 2004) โดยให้สินเช่ือกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจทุกประเภท

http://www.unidroit.org/english/conventions%20/1988leasing/%201988leasing-e.htm
http://www.unidroit.org/english/conventions%20/1988leasing/%201988leasing-e.htm
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ดว้ยสินทรัพย ์ (Schmit, M. and Stuyck, J.,2002.; Sarah, J. T., 2005) การแทนตวัเงินประเภทของ
สินทรัพยใ์นการท าธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง จากงานวิจยัของ Schmit, M. and Stuyck, J. (2002) 
ไดแ้ยกประเภทสินทรัพยเ์ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่  

1. ยานพาหนะเช่น รถยนต ์รถบรรทุก รถประจ าทาง เป็นตน้. 
2. อุปกรณ์ของโรงงานและธุรกิจ 
3. อสังหาริมทรัพย ์

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าแทนตวัเงินน้ีอาจจะเป็นการใหเ้ช่าสินทรัพยท่ี์มีอยูแ่ลว้ของผูใ้ห้เช่าหรือ
สินทรัพยท่ี์ผูใ้ห้เช่าจดัหามาให้ตามความประสงคข์องผูเ้ช่า หรือสินทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าจดัหามาเองตาม
ความประสงคข์องผูเ้ช่า โดยเม่ือส้ินสุดสัญญา  ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าหรือส่งคืน
สินทรัพยน์ั้นแก่ผูใ้หเ้ช่าก็ได ้(พนารัตน์ ปาณมณี, 2543; นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและ ศิลปพร ศรีจัน่
เพชร, 2549; Sarah, J. T., 2005; Schmit, M. and Stuyck, J., 2002) ส่วนการด าเนินงานของธุรกิจการ
ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง ผูป้ระกอบการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงจะถูกก าหนดใหเ้ป็น ผูใ้หเ้ช่า ส่วนลูกคา้
หรือผูข้อสินเช่ือ ถูกก าหนดให้เป็น ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะเป็นผูจ้ดัหาสินทรัพยท่ี์ตอ้งการใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจ เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานยนต ์และอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของธุรกิจ และมา
ติดต่อผูใ้หเ้ช่า เพื่อช่วยจ่ายค่าสินทรัพยเ์หล่านั้นแทนผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะจ่ายคืนค่าสินทรัพยใ์ห้ผูใ้ห้เช่าเป็น
งวดตามสัญญาเช่าระยะยาวท่ีไดจ้ดัท าไว ้หรือผูจ้  าหน่ายสินทรัพยจ์ดัหาผูเ้ช่ามาซ้ือสินทรัพยห์รือ
สินคา้ของผูจ้  าหน่ายและติดต่อให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการให้เช่าแบบลีสซ่ิง (Deelen, L., Dupleich, M., 
Othieno, L. and Wakelin, O., 2003) ซ่ึงจะกล่าวโดยละเอียดในส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2.2 แนวคิดเร่ืองมาตรฐานการบัญชี ควรเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จากงานวิจยัของ Beattie, V., Edwards, K. and Goodacre, A. (1998) 
ไดก้ล่าวถึงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงของ
ประเทศองักฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และสหรัฐอเมริกา ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงพฒันาเพื่อให้
การบนัทึกบญัชีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และข้อมูลมีประโยชน์กบัผูล้งทุนและหน่วยงาน
ราชการตลอดจนหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.3  แนวคิดด้านการปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชี จากงานวิจยัของ Chainirun, P. 
(2006); Chankitisakul, M. (2006); Chatraphorn, P. (2001); Jiang, Y. (2004); Maneeroj, P.  (2006); 
Meeampol S. (1997) and Phadoongsitthi, M. (2003) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดของ
บริษทั และผูรั้บผดิชอบบญัชีไดมี้การพฒันาปรับปรุงรายการบนัทึกบญัชีให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป ล่วงหนา้ กรณีตวัอยา่ง เร่ืองการบนัทึกรายการแลกเปล่ียนเงินตราใน
กรณีท่ีมีการประกาศค่าเงินบาทลอยตวัก่อนท่ีมาตรฐานการบญัชีจะก าหนดมารองรับเป็นต้น 
(นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2549)  
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2.4 แนวคิดเร่ืองภาษีอากร ภาษีอากรท่ีเหมาะสมจะเป็นเคร่ืองมือช่วยการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจากงานวจิยัของ Baker, C. R. (2005) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภาษีอากรให้
เกิดความเป็นธรรมกบัผูเ้สียภาษีอากรให้เท่าเทียมกนัมากท่ีสุด (Revenue Commissioners, 2005) 
Taylor, D. and Gatehouse, J. (2004) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการปรับเปล่ียนภาษีอากรในลกัษณะท่ี
เอ้ืออ านวยอุตสาหกรรมเพื่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาร่วมกบัมาตรฐานการบญัชีพร้อม
ทั้งให้เหตุผลในส่ิงท่ีควรสอดคลอ้งและส่ิงท่ีควรแตกต่างของมาตรฐานการบญัชีกบัมาตรการทาง
ภาษีอากร  

2.5 แนวคิดในเร่ืองของประโยชน์ของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง งานวิจยัส่วนใหญ่ได้
ระบุประโยชน์ของการท าธุรกรรมของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง ดงัน้ี  สนบัสนุนการใชเ้คร่ืองจกัร
แทนแรงงาน ท าให้เกิดการประหยดัค่าใชจ่้าย  ช่วยให้ผูเ้ช่าหลีกเล่ียงการใชจ้  านวนเงินสูงจากทุน
หรือเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ช่วยรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน ได้รับ
ประโยชน์ทางภาษีทั้งผูใ้ห้เช่า และผูเ้ช่า ด้านผูใ้ห้เช่าสามารถน าค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและด้านผูเ้ช่าสามารถน าค่าเช่าจ่ายมารวมคิดเป็น
ค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ช่วยลดความเส่ียงดา้นภาวะเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 
ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนเน่ืองจากมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญาเช่า 
ช่วยลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีเร็วมาก เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เป็นตน้ (Leaseurope, 2002; Sarah, J. T., 2005)  

3. เอกสาร ต ารา และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสาร ต ารา งานวจิยัเชิงวชิาการของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้ล่าวไวเ้ป็นล าดบัในบทน้ีโดยเร่ิมตน้ในเร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ประวติัของธุรกิจ และต่อเน่ืองด้วยการศึกษาเชิงลึกของธุรกิจประกอบด้วย ความหมาย ล าดับ
ขั้นตอนการท าธุรกิจในภาพรวม ประเภทสัญญา สาระและลักษณะส าคัญของสัญญา การ
เปรียบเทียบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงกบัธุรกิจท่ีคลา้ยกนั ประเภทบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการให้
เช่าแบบลีสซ่ิง ประเภทสินทรัพย์ วิวฒันาการมาตรฐานการบญัชี วิวฒันาการด้านภาษีอากรท่ี
เก่ียวขอ้ง ประโยชน์ของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงกบัความเส่ียง ธุรกิจ
การใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงกบัเศรษฐกิจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิการให้เช่าแบบลสีซ่ิง 
ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงได้เร่ิมมาประมาณสามพนัปี ณ ประเทศซูเมเรีย (the 

Kingdoms of Sumeria) โดยเร่ิมจากสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อุปกรณ์การเกษตร และพฒันามาเป็น
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สินทรัพยท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมโรงงาน กลางศตวรรษท่ี 18 ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 ประเทศองักฤษ
ได้มีนักลงทุนเอกชนสนับสนุนสินเช่ือแบบลีสซ่ิงเก่ียวกับอุปกรณ์รางรถไฟขนส่งถ่านหินให้
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน  บริษทั เบอร์มิงแฮม วากอน จ ากดั (the Birmingham Wago Company) 
เป็นบริษทัแรกในโลกท่ีท าธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง จดัตั้งปี ค.ศ.1855 และสนบัสนุนสินเช่ือแบบ 
ลีสซ่ิงเก่ียวกบัอุปกรณ์รางรถไฟขนส่งถ่านหินผลผลิตจากเหมืองแร่ แก่เหมืองถ่านหินสัญญาเช่า
ตั้งแต่ 5 ถึง 8 ปี ส่วนสหรัฐอเมริกาเร่ิมให้สินเช่ือแบบลีสซ่ิงในปี ค.ศ. 1860 โดยสินทรัพยท่ี์ให้เช่า
เป็นรางรถไฟ 

กฎหมายภาษีอากรเก่ียวกบัธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงโดยการใชฐ้านภาษี (tax-based 
leases)ในการค านวณภาษีเงินไดฯ้เป็นตวักระตุน้ให้ธุรกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาเร่ิม
ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1950 ประเทศองักฤษเร่ิมตั้งแต่ปี ค. ศ. 1970 (Coyle B., 2000) 

3.2  ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิการให้เช่าแบบลสีซ่ิง 
สัญญาเช่าระยะยาว (leasing) ตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 17  

เร่ือง สัญญาเช่าระยะยาว ได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึงสัญญาหรือข้อตกลงท่ีผูใ้ห้เช่าซ่ึงเป็น
เจา้ของสินทรัพยไ์ดแ้ก่ สินทรัพยท่ี์ใชใ้นธุรกิจหรือ ท่ีดิน ให้สิทธิแก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชสิ้นทรัพยซ่ึ์ง
เรียกวา่ผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีแน่นอนตามท่ีไดต้กลงกนัไวโ้ดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนเรียกวา่ค่าเช่าท่ีช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด ความหมายของสัญญาเช่าระยะยาวไม่มี
มาตรฐานท่ีสมบูรณ์แบบโดยข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของกฎหมายภาษีอากร กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบธุรกิจหรือกฎเกณฑอ่ื์นท่ีจะก าหนดข้ึนของแต่ละประเทศ (Coyle B., 2000) 

ในประเทศไทย 
สัญญาเช่าระยะยาว (leasing) มีความหมายสอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีระหว่าง

ประเทศ ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่าระยะยาว ส่วนในดา้นประมวลรัษฎากรไม่มีความหมายของค าวา่
สัญญาเช่าระยะยาวแต่ไดก้ าหนดไวใ้น ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งท่ี 
ท.ป. 29/2534 ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2534 ดงัน้ี “ค าวา่ การให้ เช่าทรัพยสิ์นแบบ
ลิสซ่ิง หมายความวา่ การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ห้เช่าเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีไดรั้บช าระแลว้ไม่
ต ่ากวา่ 60 ลา้นบาท และเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

(2) ผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล 
(3) ก าหนดเวลาเช่า ตอ้งมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป เวน้แต่ทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้หเ้ช่ายดึมาจากผูเ้ช่ารายอ่ืน ระยะเวลาในการให้เช่าอาจไม่ถึง 3 ปีก็ได”้ (แกไ้ขเพิ่มเติม
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โดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ีท.ป.29/2534 และ ท.ป.34/2534 ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ. ศ. 
2534 และวนัท่ี 1 มกราคม พ. ศ. 2535 เป็นตน้ไปตามล าดบั) (สาธิต  รังคสิริ และจรัญญา แสงสุขดี, 
2550; อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม,์ 2550; สุเทพ พงษพ์ิทกัษ,์ 2550) และในดา้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยก์็ไม่ไดบ้ญัญติัความหมายไวเ้ช่นเดียวกนั แต่ในมาตรา 537 ไดก้ าหนดเร่ือง เก่ียวกบั การเช่า
ทรัพยสิ์นไวด้งัน้ี  “อนัวา่สัญญาเช่าทรัพยสิ์นนั้น คือ สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกวา่ ผูใ้ห้เช่า ตกลงให้
บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว่า ผูเ้ช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงชั่ว
ระยะเวลาอนัจ ากดั และผูเ้ช่าตกลงจะใหค้่าเช่าเพื่อการนั้น” 

โดยสรุปแลว้ความหมายของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจะตอ้งน าจากขอ้มูลหลายแหล่ง
มารวมกนัทั้งจากมาตรฐานการบญัชี ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์ลอดจน
จากกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมอยู่กับหน่วยงานใดเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด 

3.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการบัญชีของผู้เช่า 
งานวิจยัในส่วนของผูเ้ช่าได้มุ่งเน้นเร่ืองการบนัทึกบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานและอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์สินเช่ือและผล
ประกอบการของผูเ้ช่า ตลอดจนความเส่ียงของการให้สินเช่ือกบัผูเ้ช่าโดยได้ใช้กลุ่มตวัอย่างท่ี
จะตอ้งใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการ อตัราส่วนหน้ีสินซ่ึงมีงานวิจยัของ
นกัวจิยัหลายท่าน และจากการศึกษาและทบทวนผลงานวิจยัในเร่ืองของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง
นั้นส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัท่ีผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากบริษทัผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าท่ีเป็นสมาชิกในสมาคมลีสซ่ิง
ของแต่ละประเทศหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือสมาคมท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานทางธุรกิจดงัผลงานวจิยัต่อไปน้ี 

งานวจัิยเร่ืองผลกระทบเน่ืองจากการบันทกึบัญชีลสีซ่ิง 
จากงานวิจยัของ Aston, R. K. (1985) ไดศึ้กษาผลกระทบต่องบการเงินกรณีบนัทึกบญัชี

ลีสซ่ิงตามสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีสมคัรใจ 23 บริษทัในประเทศองักฤษท่ีบนัทึก
บญัชี ลีสซ่ิงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  นกัวิจยัไดค้  านวณอตัราส่วนทางการเงิน 9 ตวัไดแ้ก่ 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (earning before interest and tax = EBIT) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (earning per share = EPS) อตัราผลตอบแทนส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ(return on 
equity = ROE) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(return on capital employed = ROCE) อตัราก าไร
สุทธิ (profit margin =PM) อตัราหมุนของสินทรัพย ์(asset turnover = AT)  อตัราความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียเงินกู ้(interest coverage = IC) อตัราส่วนหน้ีสิน (Gearing =DE) ของประเทศ
องักฤษ วธีิค านวณจะแบ่งเป็น 2 วธีิ วธีิแรกบนัทึกบญัชีลีสซ่ิง วธีิท่ี 2 ไม่บนัทึกบญัชีลีสซ่ิง ซ่ึงพบวา่
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มีเพียง อตัราส่วนหน้ีสิน เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั เพิ่มข้ึนจ านวนร้อยละ 20 แสดง
วา่การบนัทึกบญัชีลีสซ่ิงจะกระทบงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่กระทบอตัราส่วนผลประกอบการ
ในงบก าไรขาดทุน และเป็นเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งสมคัรใจท่ีจะบนัทึกบญัชีลีสซ่ิง แต่ผลการวิจยัน้ี
ไม่สามารถน าไปสรุปกบัธุรกิจกลุ่มอ่ืนได ้และผลการวิจยัน้ียงัไดรั้บการยืนยนัจากงานวิจยัเพิ่มเติม
ของ Aston, R. K. (1985) ซ่ึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งจากธุรกิจอ่ืน Aston, R. K. (1985) ไดศึ้กษาเพิ่มเติม
โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากข้ึนและศึกษาจากการท าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายประเภทธุรกิจได้แก่ 
โรงแรม คา้ปลีก ตวัแทนโฆษณา ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ ท าให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือ
มากกวา่การศึกษาก่อนหนา้น้ี พบวา่การจดัอนัดบัแต่ละอตัราส่วนของธุรกิจโดยเปรียบเทียบระหวา่ง
การบนัทึกบญัชีและไม่บนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงานนั้นมีผลท าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น (gearing ratio) เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะธุรกิจบริการ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีได้ยืนยนั
ผลการวิจยัก่อนหน้าน้ีโดยการบนัทึกบญัชีสัญญาเช่าด าเนินงานจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงินและอตัราส่วนของผลประกอบการและคงยืนยนัความสัมพนัธ์ของธุรกิจในขณะเดียวกนั
งานวิจยัของ Imhoff et al. (1991) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการบนัทึกบญัชีลีสซ่ิงดา้นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 7 บริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา และค านวณอตัราส่วนจากงบ
กระแสเงินสด พบวา่บริษทัท่ีท าลีสซ่ิงมากจะมี อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ลดลงถึงร้อยละ 34 
แต่จะมี อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 191 ซ่ึงเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีท าลีสซ่ิง
นอ้ยมี อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ลดลงเพียงร้อยละ 10 และอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มข้ึนร้อยละ 47  นกัวิจยัยงัไดข้ยายงานวิจยัไปในธุรกิจการบินและการผลิตอาหาร โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากธุรกิจการบิน 29 บริษทั การผลิตอาหาร 51 บริษทั และใชข้อ้มูลระหวา่ง ปี ค. ศ. 1984  
ถึง ปี  ค. ศ. 1990 นกัวจิยัพบวา่การบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงานท าใหธุ้รกิจการบินมีหน้ีสิน
รวมเพิ่มข้ึนในระดบัเฉล่ียจ านวน 195 ลา้นเหรียญสหรัฐและการผลิตอาหารมีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนใน
ระดบัเฉล่ียจ านวน 57 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละโดยเฉล่ียจะไดร้้อยละ 40 ของธุรกิจ
ทั้ง 2 ประเภท และการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Aston, R. K. (1985)  ในเร่ืองผลกระทบกบั
งบแสดงฐานะการเงินมีระดบัต ่าและไม่สามารถสรุปผลกระทบกบัธุรกิจอ่ืนได ้นกัวิจยั Beattie et al. 
(1998)ไดข้ยายงานวจิยัโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งมากข้ึนจ านวน 232 บริษทัตวัอยา่งจากบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศองักฤษ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง ธุรกิจหลากหลาย  โดยวดัค่าอตัรา
เงินกู ้และ อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และใชส้ถิติ The Spearman rank correlation  พบวา่
ค่าเฉล่ียของการประมาณมูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 39 และการไม่บนัทึก
บญัชีสินทรัพย์จากสัญญาเช่าด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ6 ของสินทรัพยร์วม รวมทั้งได้ค  านวณ
อตัราส่วนผลประกอบการในงบก าไรขาดทุนและอตัราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
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พบว่ากรณีผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานไม่บนัทึกรายการหน้ีสินอนัเน่ืองจากการท าสัญญาเช่า
ด าเนินงานท าให้เกิดผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงิน 6 รายการ ไดแ้ก่ (1) ก าไรต่อยอดขาย 
(profit margin) (2) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด (return on assets) (3) อตัรายอดขายต่อ
สินทรัพยร์วมหักดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน (assets turnover) (4-6) อตัราความสามารถต่อการช าระ
หน้ีสิน 3 อตัรา (Three measures of gearing) จากรายการทั้งหมด 9 รายการในงบการเงินโดย
แสดงผลแตกต่างจากสภาพความเป็นจริงของธุรกิจผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบัร้อยละ 1 ซ่ึงกระทบกบัธุรกิจการให้บริการมากท่ีสุดแต่มีผลกระทบกบัธุรกิจเหมืองแร่น้อย
ท่ีสุดและมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์ในการบนัทึกรายการบญัชีหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าด าเนินงานของผูเ้ช่า เน่ืองจากประเทศองักฤษไม่ไดก้  าหนด กฎเกณฑ์บญัชีลีสซ่ิงให้ผูเ้ช่า
บนัทึกบญัชีหน้ีสินของสัญญาเช่าด าเนินงานในงบการเงิน 

งานวิจยัของ Lindsey, B. P. (2006) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Beattie et al. (1998) 
เช่นกนัซ่ึงการวิจยัน้ีไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Hand-collected Sample Selection and Summary 
Statistics จากบริษทัท่ีมียอดหน้ีสินจากสัญญาเช่าลีสซ่ิงตั้งแต่ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 
ค. ศ. 2001 ถึง ค. ศ. 2002 โดยเก็บจากยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ลีสซ่ิงประจ าปีซ่ึงมีจ านวน 
613 บริษทั ในประเทศสหรัฐอเมริกาหลงัจากหักบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขคงเหลือกลุ่มตวัอยา่ง
เพียง 148 บริษทั นกัวิจยัแสดงผลการวิจยัว่าระหวา่งการบนัทึกรายการบญัชีของสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าด าเนินงานมีความแตกต่างอย่างมากท าให้มีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลการลงทุน ดงันั้น
นกัวิจยัไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขท่ีแตกต่างจากนกัวิจยักลุ่มแรกโดยให้ผูเ้ช่าควรเปิดเผยขอ้มูลรายการ
สัญญาเช่าด าเนินงานในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและให้สอดคล้องกบัการควบคุมของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เนน้เร่ืองการดูแลความเส่ียงในการในการลงทุน 

Bennet, B., and M. Bradbury (2003) ไดศึ้กษาการบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ของประเทศนิวซีแลนด์ พบวา่หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 23 และสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Fulbier, R., J. Silva, 
and M. Pferdehirt (2006)ไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งธุรกิจในประเทศเยอรมนันี พบวา่การบนัทึกบญัชี
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานจะมีผลท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 และ
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 และมีผลกระทบมากกบัธุรกิจค้าปลีกและแฟชั่นซ่ึงมีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 58 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 32  ผลการวิจยัสุดทา้ยของ Goodance, A. (2003) ไดเ้นน้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศ
องักฤษเก่ียวกบัท่ีดินและอาคารร้อยละ 98  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญักบัผล
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ประกอบการเช่นเดียวกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และเม่ือศึกษาโดยวิธีการ
เปรียบเทียบการบนัทึกและไม่บนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงาน เพื่อจดัอนัดบัความสัมพนัธ์จะ
ไดอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นต ่า ซ่ึงนกัวิจยัไดแ้นะน าวา่การบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัต่อการจดัอนัดบัความสัมพนัธ์  

ขอ้สรุปของงานวิจยัในเร่ืองการบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงานของผูเ้ช่านั้นจะมี
ผลกระทบต่องบการเงินดงัน้ี 

1. มีผลท าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญั 

2. มีผลต่อการวดัค่าผลประกอบการ ไดแ้ก่ ผลก าไรต่อยอดขาย ผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม และความสามารถในการใชสิ้นทรัพยก่์อใหเ้กิดประโยชน์ 

3. ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนนั้นจะกระทบมากกบัธุรกิจ
บริการ ไดแ้ก่ สายการบิน โรงแรม คา้ปลีก ตวัแทนโฆษณา และผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์

4. จะมีผลเปล่ียนแปลงในอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับความสัมพนัธ์ใน
ธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจต่างกนัแต่จะไม่มีผลต่อการวดัค่าผลประกอบการ 

5. ผลการวจิยัน้ีไดมี้การพิจารณาร่วมกนัในระดบัโลกซ่ึงประกอบดว้ยประเทศ เยอรมนันี 
นิวซีแลนด ์องักฤษ และสหรัฐอเมริกา 

คณะท างานมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศมี ความเห็นว่าผลงานวิจยัเหล่าน้ีเป็น
เพียงช้ีใหเ้ห็นผลกระทบของการท่ีผูเ้ช่าไม่ไดบ้นัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าด าเนินงานมากกวา่ท่ีจะให้มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

งานวจัิยเกีย่วกบัความเหมือนกนัของสัญญาเช่าด าเนินงานกบัหนีสิ้น 
ได้มีเอกสารงานวิจยัจ  านวนมากศึกษาความเหมือนกันของสัญญาเช่าด าเนินงานกับ

หน้ีสินโดยผลการศึกษาไดแ้สดงถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างระดบัหน้ีสินกบัความเส่ียงของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและถา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งสัญญาเช่ากบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อ
หุ้นแลว้ก็สรุปไดว้า่สัญญาเช่าด าเนินงานมีความเหมือนกบัหน้ีสินถา้เป็นเช่นน้ีจะมีขอ้โตแ้ยง้ต่อไป
ว่าการปฏิบติัทางการบญัชีก็ควรจะเหมือนกนั ความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นหมายถึงความไม่
แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดมี้ผลงานวิจยัของ Beaver et al. 
(1970) สนบัสนุนโดยไดศึ้กษาเร่ืองความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการกูย้ืมเงินมาลงทุน และ
ไดม้ีงานวิจยัของ Bowman, R. G. (1980) ซ่ึงเป็นนักวิจยัคนแรกที่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน้ีสินกบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้น โดยใช้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
สหรัฐอเมริกา 92 บริษทัเป็นกลุ่มตวัอย่างและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมตามสัญญาเช่าทุน
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ภายใตก้ารรายงานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 147 (แบบรายงานงบการเงินของคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค. ศ. 1973) และวดัมูลค่าตวัแปรร่วมระหวา่ง
ผลตอบแทนของธุรกิจกับผลตอบแทนตลาด และได้วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าทุน 
หลงัจากควบคุม ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างจ านวนหน้ีสินกบัสัญญาเช่าทุน การศึกษาพบว่า
ความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าทุน ซ่ึงผล
วจิยัน้ีแสดงวา่สัญญาเช่าทุนมีพฤติกรรมเหมือนกบัหน้ีสินในดา้นผลกระทบต่อความเส่ียงของส่วน
ของผูถื้อหุน้ นกัวิจยั Imhoff et al. (1993) ไดต่้อยอดโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงของ
ส่วนของผูถื้อหุน้กบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากธุรกิจสายการบิน 29 บริษทัและ ธุรกิจ
อาหาร 51 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสหรัฐอเมริกา นกัวิจยัได้
ยนืยนัวา่ระดบัหน้ีสินมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นโดยการวดัมูลค่าเฉล่ียของ
ผลตอบแทนในหุ้นสามญั และนกัวิจยัไดเ้พิ่มการศึกษามูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าด าเนินงานและ
พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุน้ ผลการวิจยัน้ีให้ความเห็นวา่ผลกระทบต่อ
ความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นมีผลจากทั้งหน้ีสินและสัญญาเช่าด าเนินงาน  งานวิจยัของ Ely 
(1995) ได้สนับสนุนเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกรรมของสัญญาเช่าแบบลีสซ่ิงกบัหน้ีสินต่อ
ความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นมีความเหมือนกนัและรวมทั้งศึกษาค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตซ่ึงในส่วนน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นเน่ืองจากไม่มีการก าหนด
อตัราท่ีคงท่ีไว ้ Beattie et al. (2000) ไดศึ้กษาต่อยอดงานวิจยัของ Ely (1995) โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 156 บริษทัในประเทศองักฤษ และเพิ่มการวดัค่าของอตัราส่วนลดและอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยท่ี์เช่า นกัวิจยัไดใ้ชก้ารวดัค่าความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแตกต่างกนั 2 วิธี  โดย
ค านวณค่าเฉล่ียผลตอบแทนหุ้นสามญัระยะเวลาก่อนและในระยะเวลา ซ่ึงไดพ้บวา่ มูลค่าปัจจุบนั
ของสัญญาเช่าด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้ง 2 วิธี ผลการวิจยัน้ี
ยืนยนัเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและหน้ีสินต่อความเส่ียงของส่วน
ของผูถื้อหุน้ เช่นเดียวกบัผลงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ งานวจิยัคร้ังสุดทา้ยของ Bennett, et al. 
(2003) เร่ืองสัญญาเช่าด าเนินงานและคุณสมบติัของหน้ีสินแทนหน้ีท่ีเกิดจากสัญญาเช่า งานวิจยัน้ี
ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งหน้ีสินกบัสัญญาเช่าโดยไม่พิจารณาความสัมพนัธ์ต่อความ
เส่ียงของส่วนของผูถื้อหุน้และพิจารณาวา่การใหสิ้นเช่ือทางการเงินจะแทนหน้ีจากการท าสัญญาเช่า 
และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบริษทัอุตสาหกรรมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศองักฤษ
จ านวน  200 บริษทั ซ่ึงท าธุรกิจในช่วงปี ค. ศ. 1990  ถึงปี ค. ศ. 1994นกัวิจยัไดล้ดอตัราส่วนของ
สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม จากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นและควบคุมตวัแปรส าหรับอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ สภาพคล่อง ขนาด อตัราภาษี 
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ความสามารถในการท าก าไรและอตัราการเติบโตของสินทรัพยร์วม เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ก่อหน้ี ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่การท าสัญญาเช่าเป็นการก่อหน้ีจ านวนมากเช่นเดียวกบัการกูเ้งิน ผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่การท าสัญญาเช่า 1 ปอนด ์จะแทนค่าหน้ีสินท่ีไม่ใช่สัญญาเช่าเฉล่ีย 0.23 ปอนด์ ซ่ึงมี
ผลให้มีการวิเคราะห์สัญญาเช่าด าเนินงานอยา่งมาก และมีขอ้สรุปว่าการท าสัญญาเช่าด าเนินงานมี
ลกัษณะเหมือนการกูเ้งินแต่ไม่เหมือนอยา่งสมบูรณ์เน่ืองผูใ้ห้เช่ายงัคงความเส่ียงของสินทรัพยท่ี์ให้
เช่า ไม่เหมือนกบัผูใ้หกู้ ้

สรุปงานวจิยัไดศึ้กษาเร่ืองความเหมือนระหวา่งสัญญาเช่ากบัการกูเ้งินดงัน้ี 
1. การเปิดเผยรายงานทางการเงินภายใตข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์แสดงความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งสัญญาเช่าทุนกบัความเส่ียงของส่วนของ
ผูถื้อหุน้เม่ือควบคุมระดบัเงินกู ้

2. มูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเส่ียงของส่วน
ของผูถื้อหุน้เม่ือควบคุมระดบัเงินกู ้

3. จ านวนเงินค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเรียกเก็บคร้ังสุดท้ายท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าไม่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งสัญญาเช่ากบัความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุน้เหมือนเงินกู ้

4. ผลการวิจยัสัญญาเช่าด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเส่ียงของส่วนของผู ้
ถือหุน้อยูใ่นการพิจารณาของประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ 

5. การใหสิ้นเช่ือในรูปเงินกูเ้ป็นส่วนหน่ึงของการใหสิ้นเช่ือตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
คณะท างานมีความเห็นวา่การคน้พบของงานวจิยัไดแ้สดงวา่การให้สินเช่ือตามสัญญาเช่า

ไม่รวมค่าเช่า ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเรียกเก็บคร้ังสุดท้ายเหมือนกับการให้สินเช่ือแบบเงินกู้ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุ้นแต่ไม่เหมือนทั้งหมด และการให้สินเช่ือแบบเงินกู้
เปรียบเสมือนการด าเนินการอย่างมีคุณภาพวิธีหน่ึงในการให้สินเช่ือแบบสัญญาเช่าและยงัคงมี
ความแตกต่างกนัอยู ่

งานวจัิยเกีย่วกบัการใช้ข้อมูลทางบัญชีของสัญญาเช่า 
Wilkins and Zimmer (1983) เป็นนกัวิจยัรุ่นแรกท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของการใชข้อ้มูล

ทางบญัชีในการวิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีสินเช่ือของธนาคารใน
ประเทศสิงคโปร์ 52 คนซ่ึงมาจากธนาคารระหวา่งประเทศ 35 แห่ง เพื่อตอบแบบวิเคราะห์เงินกู ้4 
ประเภท ขอ้ค าถามจะเก่ียวกบัระยะเวลาการกู้ การบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าทุนและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีจะตอ้งวิเคราะห์ความสามารถ
ในการช าระหน้ีของผูกู้ ้และระบุจ านวนเงินสูงสุดท่ีสามารถใหผู้กู้ไ้ด ้ผลการวเิคราะห์แสดงความไม่
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แตกต่างกนัของการพิจารณาสินเช่ือทั้ง 4 ประเภท เจา้หน้าท่ีสินเช่ือไดพ้ิจารณาเร่ืองระยะเวลาการกู้
เงิน การบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าและหมายเหตุเก่ียวกบัสัญญาเช่า เหมือนกนัในการอนุมติัสินเช่ือ 

Hartman, B. P. and H. Sami (1989) ไดโ้ตแ้ยง้งานวิจยัของ Wilkins and Zimmer (1983) 
ว่าผลงานวิจยัยงัมีขอ้สงสัยเน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกข้อมูลนั้นไม่ตรงประเด็น
เน่ืองจากการใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงไดศึ้กษาจากนกัการธนาคาร 500 
คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากสมาชิกของสมาคมโรเบิร์ต มอร์ริส (Robert Morris Associates) 
ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นสมาคมการจดัการความเส่ียง (the Risk Manament Association) นกัวิจยัได้
ให้กลุ่มตวัอย่างพิจารณาเร่ืองอตัราดอกเบ้ียและการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูกู้แ้ละแยกแยะ
ประเภทผูกู้อ้อกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูกู้ท่ี้ไม่มีการท าสัญญาเช่า ผูกู้ท่ี้มีการท าสัญญาเช่าทุนหรือผูกู้ ้
ท่ีมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลุ่มตวัอยา่งตอบกลบั 90 คน ผลสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งไดว้ิเคราะห์
ใหผู้กู้ท่ี้ไม่มีการท าสัญญาเช่าและผูกู้ท่ี้มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน ไดอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าและการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูกู้ ้อยู่ในระดบัสูงแต่ผูกู้ ้ท่ีมีการท าสัญญาเช่าทุนจะได้อตัราดอกเบ้ียสูง
และการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู ้กู ้ อยู่ในระดับต ่ า ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีแสดงให้เห็นว่า
นักวิเคราะห์สินเช่ือตดัสินใจให้สินเช่ือโดยการพิจารณาว่าผูกู้ ้ท่ีไม่มีการท าสัญญาเช่า มีความ
แตกต่างจากผูกู้ท่ี้มีการท าสัญญาเช่าทุน ถึงแมว้่าการบนัทึกบญัชีตามสัญญาเช่าทุนหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงานข้ึนอยูก่บัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นวา่วิธีการปฏิบติัทางบญัชี
ท าใหน้กัวเิคราะห์สินเช่ือเขา้ใจผดิ 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Standard & Poor’s Corporate Rating Criteria (2000) 
ไดโ้ตแ้ยง้งานวิจยัของทั้ง Wilkins and Zimmer (1983) & Hartman, B. P. and H. Sami (1989) วา่เป็น
ผลวิจยัท่ีมีอายุมากวา่ 20 ปีแลว้ปัจจุบนัธุรกิจมีความเขา้ใจในเร่ืองของการท าสินเช่ือตามสัญญาเช่า
และนกัวิเคราะห์สินเช่ือก็วิเคราะห์สินเช่ือไดต้ามลกัษณะของธุรกิจโดยไม่มีเร่ืองความแตกต่างใน
การปฏิบติัทางบญัชีอนัเน่ืองจากปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูกู้ท่ี้มีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน
และผูกู้ท่ี้มีการท าสัญญาเช่าทุนแต่จะบนัทึกบญัชีตามความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัของ 
Breton, G. and R. Taffler (1995) ยืนยนัวา่ยงัมีผูใ้ชร้ายงานทางการเงินมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
ระหว่างสัญญาเช่าทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยนักวิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์นประเทศองักฤษจ านวน 63 คน ไม่มีนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์ดปรับปรุง
ยอดสินเช่ือตามสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนการวิเคราะห์เน่ืองจากจะวิเคราะห์โดยพิจารณาเร่ือง
ประมาณการรายไดแ้ละพิจารณารายไดจ้ากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าเช่าทั้งจ  านวนและถา้มีการ
ตกแต่งงบการเงินของธุรกิจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็จะประมาณการรายได้จากการตกแต่งงบ
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การเงินเท่านั้นซ่ึงแสดงว่านกัวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัสัญญาเช่าทุน
กบัสัญญาเช่าด าเนินงาน และดูเหมือนวา่การปรับปรุงความแตกต่างน้ีจะไม่เกิดแรงจูงใจใหท้  า  

งานวจัิยเกีย่วกบัความเข้าใจของผู้ใช้และผู้จัดเตรียม ข้อมูลทางบัญชีของสัญญาเช่า 
Gopalakrishnan, V. and M. Parkash (1996) ไดท้  าการศึกษาความเขา้ใจขอ้มูลตามสัญญา

เช่าในงบการเงินของผูใ้ช้และผูจ้ดัท างบการเงินโดยส ารวจขอ้มูลจากผูอ้  านวยการการเงินของผูกู้ ้
ทั้งหมดจ านวน 500 บริษทัของฟอร์จูน หวัหนา้วิเคราะห์สินเช่ือ 400 คนของธนาคารในฐานะผูใ้ห้กู ้
และหัวหนา้สินเช่ือส่วนบุคคลจ านวน 100 คนของบริษทัประกนัภยัในฐานะผูใ้ห้กู ้ การตอบกลบั
แสดงล าดบัตั้งแต่ 0 (ไม่ใช่รายการหน้ีสิน) ถึง 100 (เป็นรายการหน้ีสิน)  โดยขยายความต่อไปวา่
กลุ่มตวัอย่างพิจารณายอดใดเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยทัว่ไปผูใ้ห้กู ้จะพิจารณา
รายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเป็นหน้ีสินทุกรายการ ตวัอย่างเช่น รายการหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าทุน หน้ีสินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอตดับญัชี หน้ีสินค่าชดเชยพนกังานตามนโยบาย หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ฯลฯ มากกว่าผูกู้ ้  ซ่ึงได้ผลการวิจยัดังน้ี รายการท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่า 
รายการสัญญาเช่าทุนผูกู้ ้จดัอนัดับเป็นยอดหน้ีสินในอตัรา 90.7 ขณะท่ีผูใ้ห้กู ้จดัอนัดับเป็นยอด
หน้ีสินในอตัรา 95.2 ความแตกต่างไม่มีนยัส าคญัแสดงวา่ผูกู้แ้ละผูใ้ห้กูมี้ความเขา้ใจไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ยอดสัญญาเช่าทุนเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ในทางกลบักนัรายการสัญญาเช่า
ด าเนินงานผูกู้ ้จดัอนัดบัเป็นยอดหน้ีสินในอตัรา 23.08 ขณะท่ีผูใ้ห้กู ้จดัอนัดบัเป็นยอดหน้ีสินใน
อตัรา 45.20 ความแตกต่างมีนยัส าคญัและเม่ือตรวจสอบผลการวิจยัเพิ่มเติมพบวา่ผูกู้ร้้อยละ 64 ได้
จดัอนัดับรายการสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น 0 หมายความว่ารายการสัญญาเช่าด าเนินงานไม่ใช่
รายการหน้ีสินในขณะท่ีผู ้ให้กู ้ร้อยละ 15 ได้จัดอันดับรายการสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น 0 
หมายความวา่รายการสัญญาเช่าด าเนินงานไม่ใช่รายการหน้ีสิน และในทางตรงขา้มเม่ือเจาะลึกใน
ผลการวิจยัพบว่า ผูกู้ร้้อยละ 12 ได้จดัอนัดบัรายการสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น 100 หมายความว่า
รายการสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายการหน้ีสินในขณะท่ีผูใ้ห้กูร้้อยละ 37.5 ไดจ้ดัอนัดบัรายการ
สัญญาเช่าด าเนินงานเป็น 100 หมายความว่ารายการสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายการหน้ีสิน   
ผลการวิจยัน้ี แสดงถึงความเขา้ใจของผูใ้ห้กูแ้ตกต่างจากผูกู้ใ้นเร่ืองการแสดงหน้ีสินของรายการ
สัญญาเช่าด าเนินงานไดมี้งานวจิยัของ Beattie et al. (2006) ศึกษาเพิ่มในเร่ืองความเขา้ใจของผูจ้ดัท า
งบการเงินกบัผูใ้ชข้อ้มูลเก่ียวกบัรายการสัญญาเช่าในงบการเงินเพื่อความชดัเจนมากข้ึนโดยส ารวจ
จากกรรมการทางการเงินของบริษทัในประเทศองักฤษจ านวน 415 บริษทัเป็นบริษทัอุตสาหกรรม
ซ่ึงเป็นผูกู้ ้นกัวเิคราะห์การเงิน 400 คน จากสมาชิกของสมาคมองักฤษในฐานะผูใ้ห้กู ้และ ผูจ้ดัการ
กองทุน 72 คนจากนิตยสารซีเอ (CA Magazine) ในฐานะผูใ้ห้กู ้โดยให้ระบุเพิ่มวา่รายการใดเป็น
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รายการตามสัญญาเช่า ผลการวิจยัแสดงรายการขอ้มูลของสัญญาเช่าท่ีผูใ้ห้กูแ้ละผูจ้ดัท างบการเงิน
ใหค้วามเห็นดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัท างบการเงินกบัผูใ้ชข้อ้มูล มีความเห็นดว้ยวา่ควรจะบนัทึกรายการทุกรายการ
ของสัญญาเช่าเพื่อให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถเปรียบเทียบบริษทัได ้และผูใ้ช้ขอ้มูลให้ความเห็นอย่างมี
นยัส าคญัมากกวา่ผูจ้ดัท างบการเงิน 

2. ผูใ้ช้ขอ้มูลมีความเห็นว่าควรบนัทึกรายการทุกรายการของสัญญาเช่า ตามการเสนอ
ของกลุ่มประเทศ จี 4+1 (G4+1) และมีผลให้การประมาณความเส่ียงสูงข้ึนซ่ึงจะมีส่วนในเร่ืองการ
พิจารณาสินเช่ือใหผู้เ้ช่า ส่วนผูจ้ดัท างบการเงินมีความเห็นเป็นกลาง 

3. ทั้งผูจ้ดัท างบการเงินกบัผูใ้ชข้อ้มูลเห็นดว้ยวา่บริษทัผูเ้ช่าจ  าเป็นตอ้งพิจารณายอดเงินกู้
ใหม่และอาจมีการลดการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในกรณีน้ีผูจ้ดัท างบการเงินมีความเห็นอย่างมี
นยัส าคญัมากกวา่ผูใ้ชข้อ้มูล 

4. ทั้งผูจ้ดัท างบการเงินกบัผูใ้ช้ขอ้มูลมีความเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีปัจจุบนัยงัไม่
สมบูรณ์ ไม่มีความสม ่าเสมอ เปิดช่องใหตี้ความไดห้ลากหลายขาดรูปแบบมาตรฐาน และขาดความ
ง่ายไม่ชดัเจน และไม่มีการแสดงรายการใหช้ดัเจน 

5. ทั้งผูจ้ดัท างบการเงินกบัผูใ้ช้ขอ้มูลมีความเห็นว่าจะตอ้งสนบัสนุนการเสนอรูปแบบ
เด่ียวของธุรกิจท่ีท าสัญญาเช่าในการจดัท ามาตรฐานใหม่  

6. ผูใ้ชข้อ้มูลมีความเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีของธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงฉบบัใหม่
นั้นตอ้งประยุกต์ใช้ไดก้บัสินทรัพยทุ์กประเภทรวมทั้งสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนดว้ย ส่วนผูจ้ดัท างบ
การเงินมีความเห็นเป็นกลาง 

7. ผูใ้ชข้อ้มูลไดพ้ิจารณาขอ้มูลตามความเป็นจริงไม่ไดว้เิคราะห์อยา่งผวิเผิน 
8. ทั้งผูจ้ดัท างบการเงินกบัผูใ้ชข้อ้มูลเห็นวา่การต่ออายุสัญญาในระยะสั้นของสัญญาเช่า

ไม่ตอ้งบนัทึกบญัชีเหมือนเดิมตามรายงานของประเทศกลุ่ม จี 4+1 (G 4 + 1) 
นยัส าคญัท่ีไดจ้ากผลการศึกษาเหล่าน้ีคือการท่ีผูใ้ชมู้ลและผูจ้ดัท างบการเงินมีความเห็น

ในเร่ืองการบัญชีของสัญญาเช่าแตกต่างกันซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีควรได้น า
ขอ้คิดเห็นของผูใ้ช้ข้อมูลมาพิจารณาด้วย ท่ีผ่านมามีเร่ืองท่ียากกว่าคือการท่ีจะให้ผูส้อบบญัชีมี
ความเห็นตรงกนักบัผูจ้ดัท างบการเงิน 

สรุปงานวิจยัในเร่ืองการใชแ้ละความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางการบญัชีของธุรกิจการให้
เช่าแบบลีสซ่ิง 

1. ดว้ยความแตกต่างทางเศรษฐกิจหรือความไม่เขา้ใจวธีิการบนัทึกบญัชีเร่ืองการเช่าแบบ  
ลีสซ่ิงของผูกู้ท้  าให้เจา้หน้าท่ีสินเช่ือตอ้งการปล่อยสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต ่าและจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือสูงใหก้บัธุรกิจท่ีท าสัญญาเช่าด าเนินงานมากกวา่สัญญาเช่าทุน 



 

 

89 

2. อยา่งนอ้ยบริษทัท่ีพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดป้รับปรุงและวิเคราะห์สินเช่ือ
โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของสัญญาเช่าด าเนินงานและพิจารณาว่าเป็นรายการเทียบเท่าหน้ีสินรายการ
หน่ึง 

3. นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยไ์ดป้ระเมินมูลค่าหลกัทรัพยห์รือประมาณการผลประกอบการ
โดยไม่น ารายการสัญญาเช่าด าเนินงานมาพิจารณา 

4. ผูใ้ช้ขอ้มูลและผูจ้ดัท างบการเงินมีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองบญัชีของสัญญาเช่า
แบบลีสซ่ิง แต่ก็ค  านึงถึงรายการท่ีส าคญัร่วมกนั 

คณะท างานมาตรฐานการบญัชีพบว่าเจา้หน้าท่ีสินเช่ือวิเคราะห์รายการจากสัญญาเช่า
ด าเนินงานแตกต่างจากรายการสัญญาเช่าทุนและไม่น่าเช่ือถือ  เหตุผลอีกดา้นหน่ึงผูกู้ไ้ม่ไดบ้นัทึก
รายการสัญญาเช่าด าเนินงานมีผลท าให้ผูใ้ห้กู ้เขา้ใจผิด และอธิบายเร่ืองการบนัทึกรายการตาม
สัญญาเช่าแบบลีสซ่ิงด้วยรูปแบบเฉพาะตวัเพื่อสนับสนุนเหตุผลท่ีไม่ได้บนัทึกรายการบญัชี ใน
ท านองเดียวกนั ดูเหมือนว่าผูใ้ห้กู ้จะเช่ือว่าเป็นการลดความเส่ียงทางเศรษฐกิจมากกว่ารายการ
สัญญาเช่าทุน หรือธุรกิจก็พยายามตีความรายการสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและลดอตัราความเส่ียงของส่วนของผูถื้อหุน้ จากการอธิบายเหตุผลเหล่าน้ีก็เป็นขอ้มูล
ท่ีสนบัสนุนเพียงเล็กน้อยท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีการให้เช่าแบบลีสซ่ิง จาก
งานวิจยัเหล่าน้ีไดข้อ้สรุปวา่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เช่ือว่ามีความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจระหว่างการ
ไม่บนัทึกรายการตามสัญญาเช่าแบบลีสซ่ิงกบัเงินกูซ่ึ้งมีผลกบังบการเงิน  การตีความท่ียงัขดัแยง้กนั
อยูน้ี่ก็ยงัไม่มีขอ้ยติุในเร่ืองโครงการบญัชีของการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

คณะท างานมาตรฐานการบญัชีคิดว่าการพบสาระส าคญั ความแตกต่าง 3 วิธี ซ่ึงผูใ้ช้
ขอ้มูลอิงขอ้มูลบญัชีของการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัวิเคราะห์อ่ืนดูเหมือน
จะให้ความสนใจเร่ืองผลกระทบในงบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกับรูปแบบเฉพาะตวัน้อยกว่า
นกัวเิคราะห์สินเช่ือ ผลคือนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัวิเคราะห์อ่ืนไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีในทางตรงกนัขา้มคณะท างานมาตรฐานการบญัชีคิดวา่นกัวิเคราะห์
สินเช่ือจะไดรั้บประโยชน์อย่างมีนัยส าคญัจากรูปแบบเฉพาะตวัของการให้เช่าแบบลีสซ่ิงซ่ึงได้
บนัทึกรายการท่ีเป็นข้อมูลเก่ียวการให้เช่าแบบลีสซ่ิงทั้งหมดเน่ืองจากท าให้สามารถแยกแยะ
ค านวณรายการท่ีไม่ไดบ้นัทึกในงบแสดงฐานะการเงินโดยใช้ขอ้มูลจากสัญญา ลีสซ่ิงไดแ้ก่ อตัรา
คิดลด อายสุัญญาลีสซ่ิง มากกวา่การใชข้อ้มูลกวา้ง ๆเก่ียวกบัอตัราคิดลดและอายุเฉล่ียโดยประมาณ
ซ่ึงนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์ชอ้ยู ่คณะท างานมาตรฐานการบญัชีจึงไดส้รุปวา่รูปแบบเฉพาะตวัของ
การให้เช่าแบบลีสซ่ิงจะไม่มีผลกบัการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละมีประโยชน์อยา่งมากต่อ
การวเิคราะห์สินเช่ือ 
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งานวจิัยเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชีของสัญญาเช่าในอนาคต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ไดก้ าหนดใหกิ้จการตอ้งถือปฏิบติัตามส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 Theodoridis A (2017) ไดศึ้กษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ เพื่อแทนมาตรฐานการบญัชี
ระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า ในปี พ.ศ.2562 สรุปผลว่าการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศน้ีจะท าให้งบการเงินแสดงตวัเลขชดัเจนและครบถว้นในเร่ือง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงินและสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้
ใกลเ้คียงความจริงและถูกตอ้ง 

 ผูว้จิยัไดส้รุปและดดัแปลงขอ้มูลจากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัต่างๆ เก่ียวกบั 
ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแลว้น ามาเรียบเรียงเป็นกรอบในการด าเนินการวิจยัเพื่อสนบัสนุนการ
ตอบวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในบทท่ี 3   



 

บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 (THE EFFECTED OF THAI ACCOUNTING 
STANDARD NO.17 (REVISED EDITION 2014) LEASING TO LESSEE, LISTED COMPANIES 
ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : SET 100)  

รูปแบบการวจิัย 
ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิการศึกษา 3 วิธี คือ (1) การวิจยัเชิงเอกสาร (2) การวิจยัเชิงคุณภาพ 

(3) การวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
1. การวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิโดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ การวิจยัแบบเอกสารธรรมดา (text based research) คือการวิจยัเอกสาร ต าราทุก
ชนิดเพื่อสงเคราะห์องคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีท าวิจยั (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2551; Bloor, M. and Wood, F, 
2006, pp. 57-60) โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี  

1.1  ผูว้จิยัก าหนดปัญหาการวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1.2  ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีใชศึ้กษามีดงัน้ี 

1.2.1 ศึกษาต าราทางวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศ เก่ียวกบัดา้น
บญัชีประกอบดว้ยต าราของนกัวิชาการท่ีเขียนเก่ียวกบับญัชี ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกรายการบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชี 

1.2.2 ศึกษาประมวลรัษฎากร เพื่อรวบรวมกฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

1.2.3 ศึกษาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
1.2.4 งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 รวบรวมขอ้มูล จากเอกสารดงักล่าวในขอ้ 1.2 ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่า
แบบลิสซ่ิง 

1.4 สังเคราะห์เน้ือหา โดยใชเ้ทคนิค วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ซ่ึงได้
ตั้งประเด็นในการวิเคราะห์ทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจากแอกสารท่ีไดด้ าเนินการในขอ้ 1.3 เรียงล าดบั
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เป็นบญัชีหางว่าวเปรียบเทียบ และศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างประเด็น พร้อมทั้งพรรณนาตาม
ทฤษฎีอธิบายขยายความ (descriptive-explanatory theory) (วรเดช จนัทรศรและอจัฉรา พรรณเทศะ
บุรณะ, 2543) 

1.5 สังเคราะห์และสรุปผลในเบ้ืองตน้ 
2. การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการ

วิจัยท่ีได้ข้อมูลเชิงลึกโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะตามความเป็นจริงในทุกมิติและข้อมูลด้าน
ความเห็น  ความหมายและค่านิยม ธรรมเนียมการปฏิบัติในสภาวะสังคม เศรษฐกิจ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้บังานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดผ้สมผสานวิธีการ
วิจยั (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, 2551; วลยัทิพย ์สาชลวิจารณ์, 2551; Bloor, M. and Wood, F.,2006; 
Flick U., 2006; Marshall C. and Rossman, G. B., 2006) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีสามารถตอบ
ค าถามการวจิยัและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย ผูว้ิจยัน าวิธีการวิจยัแบบการสัมภาษณ์
เจาะลึก (in-depth interview) (Marshall, C. and Rossman, G. B., 2006, pp. 101-107) มาใชเ้พื่อเก็บ
ขอ้มูลจาก ผูท้  าบญัชี โดยไม่ตั้งประเด็นขอ้ขอ้งใจ  

3. การวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณหลงัจากไดร้วบรวม
ประเด็นความคิดและค าถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผูท้  าบญัชี ฯ  ผูว้จิยัไดเ้พิ่มขอ้มูลตวัเลขจาก
งบการเงินบริษทัของกลุ่มตวัอยา่งลงในแบบบนัทึกขอ้มูล (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2550) 
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กรอบการด าเนินการวจิัย 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 กรอบการด าเนินการวิจยั (ดดัแปลงจาก สุรีย ์โบษกรนฏั, 2554) 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 

ก าหนดปัญหาการวจัิย 

การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
1 บทความ ต ารา วจิยั 
2 มาตรฐานการบญัชี 
3 กฎหมายภาษีอากร 
4 กฎหมายประมวลแพง่และพาณิชย ์
5.งบการเงินของบริษทัผูใ้ชบ้ริการธุรกิจ
การใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

 

การสัมภาษณ์เจาะลึก 

การเก็บขอ้มูลโดยแบบ
บนัทึกขอ้มูล 

ตรวจสอบผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการ
ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง แบบสามเส้า
ตามวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและขอ้เสนอแนะ
โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

สรุปและเสนอแนะ 

ผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง2557) เร่ือง 
สัญญาเช่าต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่า
แบบลีสซ่ิง 
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การวจัิยเชิงคุณภาพ  (qualitative research) 
การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เ ป็นการวิจัย ท่ีได้ข้อมูลเชิงลึกโดยค านึงถึง

ลกัษณะเฉพาะตามความเป็นจริงในทุกมิติและขอ้มูลดา้นความเห็น ความหมาย และค่านิยม ธรรม
เนียมการปฏิบติัในสภาวะสังคม เศรษฐกิจ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชก้บังานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดผ้สมผสานวธีิการวจิยั (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, 2551; วลยัทิพย ์สา
ชลวิจารณ์, 2551; Bloor, M. and Wood, F.,2006; Flick U., 2006; Marshall C. and Rossman, G. B., 
2006) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีสามารถตอบค าถามการวจิยัและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ดงัน้ี 

การสัมภาษณ์ (interviews)  
ผูว้ิจยัน าวิธีการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) (Marshall, C. and 

Rossman, G. B., 2006, pp. 101-107) มาใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลจาก ผูท้  าบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง โดยไม่ตั้งประเด็นขอ้ขอ้งใจ ขั้นตอนในการ
สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ 
การเตรียมตวัผูส้ัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเองโดยวางแผนการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง พร้อมทั้งปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งท่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษานอกจากน้ีผูว้ิจยัเตรียมพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนค าถามตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์เม่ืออยูร่ะหวา่งการสัมภาษณ์ 

การเตรียมการเข้าถึงผู ้มีส่วนร่วมในการวิจัยผู ้วิจ ัยได้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นผูป้ระสานงานให้ผูว้ิจ ัยได้เข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกกับผูท้  าบัญชีของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ซ่ึงการให้ขอ้มูลน้ีจะเป็นไปตาม
ความสมคัรใจ (voluntary) เป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Schmit, M. and Stuyck, J., 
(2002) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกตอ้งตรงกบัวิธีการปฏิบติับริษทัของผูท้  าบญัชีทั้งน้ี รวมทั้งผูว้ิจยัได้
ด าเนินการขอหนงัสือจากคณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุมเพื่อแนะน าตวัผูว้จิยัอยา่งเป็นทางการ และ
น าส่งใหแ้ก่ผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 

การเตรียมผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั ผูว้จิยัจะไดแ้นะน าตวั อยา่งเป็นทางการให้ผูมี้ส่วนร่วม
ในการวิจยัทราบและอธิบายวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั วิธีการสัมภาษณ์ เหตุผลท่ีจะตอ้งขอ
ความสมคัรใจจากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัในการตอบแบบสัมภาษณ์ ระยะเวลาท่ีจะใช้ในการ
สัมภาษณ์ จะใช้สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีท างานของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั และการขออนุญาตในการใช้
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เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การจดบนัทึกขอ้มูลขณะสัมภาษณ์  การใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป การใช้
กล้องวีดีทศัน์ส าหรับภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์โดย
จุดประสงคห์ลกัจะใชใ้หค้รบทุกรายการกบัผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัเม่ือไดรั้บอนุญาต   

บทบาทในสนามวจิยั ผูว้จิยัติดต่อกบัผูท้  าบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกโดยการแนะน าของผูป้ระสานงาน 
หลังจากนั้นการขอข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์จะติดต่อด้วยทางโทรศพัท์ให้ครบถ้วนตามแบบ
สัมภาษณ์  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัภาคสนามโดยใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี แบบ
สัมภาษณ์ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมี 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูล
ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกบั ดา้นวิธีการบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาเช่า และมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประมวลรัษฎากรท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงค์  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สัมภาษณ์ความเห็นในเร่ือง ผลกระทบ จากการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาเช่าและกรณีของผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า (ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่าก าหนดให้ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2563)โดยขอ้ค าถามประมวลจากการทบทวน
วรรณกรรมจากงานวจิยัต่างประเทศเพื่อตอบวตัถุประสงค ์

การจดบันทึกภาคสนามเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์การใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์หรือบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดบนัทึกทนัทีขณะสัมภาษณ์หรือ
บนัทึกขอ้มูลหลงัจากการสัมภาษณ์ยติุลงแลว้แต่กรณีของสถานการณ์ 

การเลือกประชากรส าหรับระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพ 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. หน่วยวเิคราะห์หรือประชากร โดยก าหนดหลกัเกณฑข์องประชากรไวด้งัน้ี  

1.1  เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2554-2560  
1.2  ด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554-2560 
1.3 ไม่เป็น ธุรกิจการเงิน 

ไดป้ระชากรเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2554-2560 จ านวน 520 บริษทั  
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2. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้  านวน 5 บริษทั จากจ านวนบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม 100 บริษทั หกักลุ่มธุรกิจการเงิน 11 บริษทั หกัผูไ้ม่ไดใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่า
แบบลีสซ่ิงทั้ง 2 ประเภท 56 บริษทั คงเหลือผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงทั้ง 2 ประเภท 
สุทธิ 33 บริษทั 

การเลือกผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัข้างต้นได้ใช้วิธีการเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive 
selection) (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, 2551; วลยัทิพย ์สาชลวิจารณ์, 2551; สุวิมล ติรกานนท์, 2549; 
Bloor, M. and Wood, F., 2006; Flick U., 2006; Marshall C. and Rossman, G. B., 2006) และการ     
สมคัรใจ (voluntary) ซ่ึงวธีิการน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Schmit, M. and Stuyck, J., (2002)   

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เน่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกจะตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะ 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลตอบวตัถุประสงคใ์ห้ครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์ การเก็บขอ้มูลมี 2 ระดบั กล่าวคือ   
1) ระดบับุคคล ไดแ้ก่ความเห็นของผูท้  าบญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ช้บริการ
ธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง และ 2) ระดบับริษทั ไดแ้ก่ นโยบายดา้นระบบบญัชี วิธีการบนัทึกบญัชี 
และขอ้มูลแสดงผลประกอบการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ช้บริการธุรกิจการ
ใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2551) 

ผูว้จิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ีโดย การวิจยัเอกสาร (document research) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interview) (งามพิศ สัตยส์งวน, 2547; ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ 2551; วลยัทิพย ์
สาชลวิจารณ์, 2551; Bloor, M. And Wood, F., 2006; Flick Uwe., 2006; Marshall Catherine and 
Rossman, Gretchen, B., 2006) โดยแบ่งแหล่งของขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้แก่พนกังานระดบัต าแหน่งผูท้  าบญัชีข้ึนไปบริษทัละ 1 คน โดยเร่ิมเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560   

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดม้าจากการวิจยัเอกสารจากแหล่งต่อไปน้ี       
1) ทฤษฎี ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนงัสือ รายงานวิจยั  2) มาตรฐานการบญัชีไทย มาตรฐานการ
บญัชีระหวา่งประเทศ ประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระ
ราชกฤษฎีกา 3) ขอ้มูลการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 4) ผูว้ิจยัจะไดร้วบรวมขอ้มูล
ตวัเลขจากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง จากประชากร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้นเพื่อน าตัวเลขมาค านวณอัตราส่วนทางการเงินแสดงผล
ประกอบการโดยเปรียบเทียบตวัเลขในงบการเงิน 7 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 เพื่อ
สนบัสนุนขอ้มูลการวจิยั 
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เคร่ืองมือการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทราบถึง ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 ดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมี 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกบั ดา้นวิธีการบญัชีซ่ึงจะประกอบดว้ย

ค าถามปลายเปิดสอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาเช่า และ
มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้องประมวลรัษฎากรท่ีเก่ียวกับธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ได้แก่ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย และประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์
เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงค ์ไดป้รับปรุงจากมาตรฐานการบญัชี ประมวลรัษฎากรโดยสรุปเป็น 5 
ประเด็นดงัน้ี 

1.  วิธีการปฏิบติั และความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี กรณี
การใชบ้ริการใหเ้ช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน (operating lease) ดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1.1  ดา้นสินทรัพย ์การใชบ้ริการสินเช่ือตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
1.2  ดา้นหน้ีสิน 
1.3  ดา้นค่าใชจ่้าย 

2.  วิธีการปฏิบติั และความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี กรณี
การใชบ้ริการการใหเ้ช่าส าหรับสัญญาเช่าการเงิน (financial lease) ดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

2.1  ดา้นสินทรัพย ์การใชบ้ริการสินเช่ือตามสัญญาเช่าการเงิน 
2.2  ดา้นหน้ีสิน 
2.3  ดา้นค่าใชจ่้าย 

3.  ความเห็นในเร่ืองการจ าแนกประเภทของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่า
การเงินและสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และขอ้บ่งช้ีในยอ่หนา้ 10 และ 11 ของมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  รวมเป็นขอ้ยอ่ย 8 ขอ้ 

4.  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง แหล่ง
เงินทุน ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน และรัฐบาลปัญหาท่ีประสบ และอ่ืนๆ) 

5.  การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีในอนาคต (TFRS ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า) เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั (TAS ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า)   
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สัมภาษณ์ความเห็นในเร่ือง  ผลกระทบ 
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีในอนาคตโดยข้อค าถามประมวลจากการทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจยั
ต่างประเทศ เพื่อตอบวตัถุประสงค ์ 

นิยามศัพท์ปฏบิัติการ 
วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หมายถึง วนัท่ีท าสัญญาเช่าหรือวนัท่ีคู่สัญญาไดก่้อให้เกิดผล

ผกูพนัตามเง่ือนไขหลกัของสัญญาเช่า แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึง ณ วนัน้ี 
1. สัญญาเช่าจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน และ 
2. ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน กิจการตอ้งก าหนดจ านวนเงินท่ีจะตอ้งรับรู้ ณ วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
อายุสัญญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าทาสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ทั้งน้ีให้

รวมถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพยน์ั้นออกไปอีกไม่ว่าจะมี การ
จ่ายเงินเพิ่มอีกหรือไม่ หาก ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าสามารถเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ผูเ้ช่าจะ
เลือกใชสิ้ทธิเพื่อต่ออายสุัญญาเช่า 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดย
ไม่รวมค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ตน้ทุนการให้บริการ และภาษีท่ีผูใ้ห้เช่าจ่ายและเรียกคืนไดจ้ากผูใ้ห้เช่า 
แต่รวมรายการต่อไปน้ี  

1.  ทางดา้นผูเ้ช่า – จ านวนเงินใดๆท่ีผูเ้ช่าหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่าประกนัวา่ตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่าตามท่ีประกนั หรือ  

2.  ทางดา้นผูใ้หเ้ช่า – มูลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บประกนัจาก  
2.1 ผูเ้ช่า หรือ  
2.2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่า หรือ  
2.3 บุคคลท่ีสามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้เช่า และมีฐานะการเงินท่ีสามารถให้การ

ประกนัแก่ผูใ้หเ้ช่าได ้ 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ถา้ผูเ้ช่า มีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินทรัพย์

ดว้ยราคาท่ีคาดว่าจะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคญั ณ วนัท่ีสามารถใช้สิทธิเลือก
ดงักล่าวและเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น ในกรณีน้ีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่ายประกอบดว้ยจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าจนถึงวนัท่ีคาดว่าจะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือและจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเม่ือใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าดว้ย 
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ราคายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือจ่าย
ช าระหน้ีกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั 
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

อายุการใหป้ระโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่โดยประมาณนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล ซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย ์โดยไม่ค  านึงถึงอายสุัญญาเช่า 

อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
1. ระยะเวลาท่ีคาดวา่สินทรัพยจ์ะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกบัผูใ้ช้รายเดียวหรือหลาย

ราย หรือ  
2. จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนท่ี คลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูใ้ชร้ายเดียวหรือ

หลายรายคาดวา่จะไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพย ์ 
มูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์ให้

เช่า ซ่ึงผูใ้ห้เช่าอาจไม่ไดรั้บคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์ให้เช่า ซ่ึงไดรั้บการ
ประกนัจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าเท่านั้น 

เงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
ผูใ้หเ้ช่าตามสัญญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บ การประกนัใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 

มูลค่าคงเหลือ ท่ีไดรั้บการประกนั หมายถึง  
1. ทางดา้นผูเ้ช่า-ส่วนของมูลค่าคงเหลือท่ีผูเ้ช่าหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ช่ารับประกนัท่ีจะ

จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (จ านวนท่ีรับประกนัคือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีจะตอ้งจ่ายไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม) และ  
2. ทางดา้นผูใ้ห้เช่า-ส่วนของมูลค่าคงเหลือท่ีผูเ้ช่าหรือบุคคลท่ีสามรับประกนัท่ีจะจ่าย

ให้แก่ผูใ้ห้เช่า บุคคลท่ีสามท่ีรับประกนัน้ีตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้เช่าและบุคคลดงักล่าวตอ้งมี
ความสามารถ ทางการเงินท่ีจะรับผดิชอบต่อภาระผกูพนัท่ีรับประกนัไว ้ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีตวัตนซ่ึงเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
1. กิจการมีไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจ าหน่ายสินคา้หรือให้บริการ เพื่อให้

เช่า หรือเพื่อใชใ้นการบริหารงาน และ 
2. กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบค่าเส่ือมราคา หมายถึงการปันส่วน

จ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
จ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคา หมายถึงราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุน 

หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
อายกุารใหป้ระโยชน์ หมายถึง กรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
1.   ระยะเวลาท่ีกิจการคาดวา่จะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้หรือ 
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2.   จ  านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย ์ 

ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการจ่ายไป หรือมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีกิจการมอบให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ณ เวลาท่ีไดสิ้นทรัพยน์ั้นมา 
หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้างสินทรัพยน์ั้น หรือในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รวมถึงจ านวนท่ีแบ่งมาเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน เช่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (เม่ือ
มีการประกาศใช)้ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ 
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

มูลค่าตามบญัชี หมายถึง มูลค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้หลงัจากหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของสินทรัพย ์

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัทางดา้นวิธีการบญัชีและวิธีการภาษีอากรและการ

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 
2. ศึกษาผลงานวจิยั บทความ วารสาร เก่ียวกบัวิธีการบญัชีและวิธีการภาษีอากรและการ

ประกอบธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 
3. น าเคร่ืองมือแบบสอบถามของงานวิจยัต่างประเทศ (Imhoff, E. and J. K. Thomas, 1988) 

มาดดัแปลงขอ้ค าถามเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์  
ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์โดยไดป้รับปรุงขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 

ดดัแปลงจากงานวิจยัของต่างประเทศ เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structured or 
standardized interviews) เพื่อให้ไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามท่ีผูว้ิจ ัยศึกษา ท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์มี
ความเขา้ใจชดัเจน และผูถู้กสัมภาษณ์ทุกคนเขา้ใจตรงกนั 

4. การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสัมภาษณ์  
น าแบบสัมภาษณ์ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง มี

การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมทุกตวัแปร ต่อจากนั้นไดน้ าขอ้เสนอของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงขอ้ค าถามใหส้มบูรณ์ 

5. น าแบบสัมภาษณ์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและความครบถ้วน
ก่อนปฏิบติัการภาคสนามจ านวน 5  ท่านดงัน้ี 

5.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบญัชี   
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5.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการภาษีอากร  
5.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอบบญัชี  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

(สุภางค ์จนัทวานิช, 2551; สุวิมล ติรกานนท์, 2549; Flick Uwe, 2006; Marshall Catherine and 
Rossman, Gretchen, B., 1989 pp. 98-99) ของขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดท้ั้งหมด โดยแยกให้เห็นถึง
วิธีการและความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการดา้นการบญัชีและวิธีการดา้นการภาษีอากรสู่การปฏิบติั 
และอิงหลกั ทฤษฎีการอธิบายพรรณนาถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันาเพื่อความชดัเจน และถูกตอ้ง
ตรงตามความเป็นจริง (descriptive explanatory theory) (วรเดช จนัทรศรและอจัฉราพรรณ เทศะ
บุรณะ, 2543; Marshall, C. and Rossman, G. B., 2006)) ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (สุภางค ์จนัทวานิช, 2551, หนา้ 
17-51) ดังน้ี 1) การใช้แนวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ 2) การ
ตรวจสอบขอ้มูล 3) การจดบนัทึกและท าดชันีข้อมูล 4) การท าขอ้สรุปชั่วคราวและการลดทอน
ขอ้มูล 5) การสร้างขอ้สรุปและการพิสูจน์ขอ้สรุป 
1. การใช้แนวคิดทฤษฎแีละการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์  

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลเชิงรูปธรรมซ่ึงไดจ้ากคนใน (insider) แต่จะใช้มาตรฐานการบญัชีและ
ประมวลรัษฎากรเป็นกรอบชัว่คราวเพื่อเป็นแนวทางในขั้นตอนแรกก่อนเขา้สนามวิจยั ในขั้นตอน
ระหวา่งการวิเคราะห์ขอ้มูล และการท าขอ้สรุปชัว่คราว เพื่อให้การสรุปมีทิศทาง และขั้นตอนการ
วิเคราะห์เพื่อสร้างบทสรุป เพื่อความสอดคลอ้ง และพิสูจน์ตรวจสอบบทสรุปให้มีความเช่ือถือได้
ในประเด็นท่ีบทสรุปแตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีเดิม 
2. การตรวจสอบข้อมูล  

เพื่อใหข้อ้มูลมีความเช่ือถือไดแ้ละมีความครบถว้นของขอ้มูล (สุภางค ์จนัทวานิช,  2551, 
หนา้ 31-41) ผูว้จิยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลท่ี
ต่างกนัออกไป (methodological triangulation) จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)  และ
ทดสอบผลการศึกษาท่ีได้และการตีความขอ้มูลด้วยการให้ผูท้  าบญัชี ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้
ตรวจสอบ (member checking) 
3. การจดบันทกึและท าดัชนีข้อมูล (note taking and indexing) 

ผูว้จิยัจะจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการเก็บขอ้มูลแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนของขอ้มูลบนัทึก
โดยละเอียดตามท่ีรวบรวมมาและส่วนของความเห็น การตีความ การสรุปของผูว้ิจยัเพื่อเช่ือมโยง
เขา้สู่กรอบแนวคิดทฤษฎี และเวน้ท่ีกระดาษบนัทึกดา้นซา้ยมือไวเ้พื่อท าดชันีขอ้มูล 
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ผูว้จิยัจะท าดชันีขอ้มูลก่อนเร่ิมเก็บขอ้มูลโดยเขียนรายการค าหรือขอ้ความ เป็นบญัชีหางวา่ว 
ไว ้1 ชุด เป็นค าหรือขอ้ความซ่ึงไดจ้ากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

บญัชีหางวา่ว จะถูกน ามาปรับปรุงหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลแลว้โดยน าทศันะของคน
ใน (insider)  คือผูท้  าบญัชีของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงมาปรับปรุงการเรียกค า
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงท่ีเก็บได้ และน าค าจากข้อมูลทั้งสองแหล่งมาไวด้้วยกัน 
นอกจากน้ีการน าเสนอและการวิเคราะห์จะไดผ้ลดีกว่าโดยการใช้ค  าท่ีคนในใช้ (folk terms) มา
แทนท่ีค าของผูว้จิยัท่ีไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้ตามบญัชีหางวา่ว 

ผูว้จิยัจะปรับปรุงโดยเพิ่มดชันีใหม่ตามขอ้มูลท่ีไดม้าและตดัดชันีเก่าท่ีไม่พบออกไป 

จดัท าค าจ  ากดัความของดชันีแต่ละตวัท่ีใชแ้ละตดัสินใจใชช่ื้อดชันี เพื่อดูความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความหมาย 

จดัท าดชันีในบนัทึกให้ตรงกบัขอ้ความ ดา้นหนา้หรือดา้นหลงัขอ้ความโดยท าพร้อมกบั
การเก็บขอ้มูล เน่ืองจากตอ้งปรับดชันีอยูต่ลอดเวลาซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลในขณะเก็บขอ้มูล 
4. การท าข้อสรุปช่ัวคราวและการลดทอนข้อมูล (memoing and data reduction) 

การท าขอ้สรุปชั่วคราวชุดของข้อมูลและเช่ือมโยงดัชนีเขา้ด้วยกันสรุปเป็นประโยค 
หลงัจากไดส้รุปแต่ละประโยคแลว้จะรู้ว่าขอ้มูลส่วนใดเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมและขอ้มูลส่วนใดท่ีไม่
ตอ้งการ ในการท าสรุปชั่วคราวจึงเป็นการลดขนาดและลดทอนขอ้มูลออกไป เป็นการจดัล าดบั
ความส าคญัและการใหน้ ้าหนกัความส าคญัของขอ้มูลท่ีประมวลมาได ้คือการน าเอาค าหรือประโยค 
หรือแนวคิดท่ีประมวลได ้มาท าดชันี 
5. การสร้างข้อสรุปและการพสูิจน์ข้อสรุป (drawing and verifying conclusion) 

จะสรุปข้อค้นพบเบ้ืองต้นจากขอ้สรุปชั่วคราวท่ีถูกตรวจสอบและยืนยนัแล้ว โดยน า
ขอ้สรุปยอ่ยมาจดัหมวดหมู่ จดักลุ่มตามดชันีซ่ึงไดท้  าไวแ้ลว้ 

การสร้างบทสรุป คือการน าขอ้สรุปชั่วคราวซ่ึงเป็นขอ้สรุปย่อยท่ีท าไวม้าประมวลเขา้
ดว้ยกนั ท าให้เป็นชุดของค าอธิบายท่ีไดเ้ร่ืองไดร้าวและเขา้ใจได ้บทสรุปจะมีความเป็นนามธรรม
ระดบัหน่ึงเพราะเป็นการท าอุปนัย ( induction) โดยท าข้ึนจากขอ้มูลรูปธรรมในเหตุการณ์ท่ีเป็น
ความจริงซ่ึงจะไดท้ั้งบทสรุปท่ีเป็นคุณลกัษณะและปัจจยั ล าดบัความส าคญัและน ้าหนกัความส าคญั     
และน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเหมาะสม (Eisner, E. , 1976) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

บทสรุป เป็นการโยงขอ้สรุปเชิงนามธรรมกลบัไปสู่รูปธรรมในเหตุการณ์ใหม่อีกคร้ัง
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้สรุปท าไดเ้หมาะสมท่ีสุด การพิสูจน์น้ีจะใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบ สามเส้า 
(triangulation)โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีต่างกนัออกไป (methodological triangulation) จากการ
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สัมภาษณ์เจาะลึก   (in - depth interview) และทดสอบผลการศึกษาท่ีไดแ้ละการตีความขอ้มูลดว้ย
การใหผู้ท้  าบญัชีซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดต้รวจสอบ (member checking) เพื่อใหไ้ดส่ิ้งต่อไปน้ี 

เกณฑ์ความตรง (validity) ใช้แนวคิดคู่ขนานไปกบัความตรงเรียกว่า “ความเช่ือถือได ้
(credibility)” เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการพรรณนาท่ีถูกตอ้ง การตีความประสบการณ์ของมนุษย์
อยา่งถูกตอ้ง ผูท่ี้มีประสบการณ์เดียวกนัเม่ือมาพิจารณาการพรรณนาน้ีก็จะทราบไดท้นัทีวา่เป็นจริง
อย่างท่ีเขาเคยประสบมา การวิจยัเชิงคุณภาพมีความเช่ือพื้นฐานว่าความเป็นจริงมีหลายดา้นหลาย
มุมซบัซ้อน ท าให้การศึกษาวิจยัถึงส่ิงใดก็ตามตอ้งเป็นการมองในเร่ืองขององคร์วม  จึงจะสามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์อย่างท่ีเป็นจริง ซ่ึงมีวิธีด าเนินการหลักเพื่อให้ผลงานวิจยัอยู่ในเกณฑ์ความ
เช่ือถือได ้ 7 วธีิดงัต่อไปน้ี 

1. การยดืเวลาสัมพนัธภาพกบัประชากรในการวจิยั (prolonged engagement) 
2. การใชก้ารสังเกตอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน (persistent observation) 
3. การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวธีิการโยงสามเส้า (triangulation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 

ท่ีมา. การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพ ของสุภางค ์จนัทวานิช (2551: 33) 

ในภาพ 3 ขอ้มูลของผูว้ิจยัท่ีไดม้าคือแบบ ก หลงัจากนั้นผูว้ิจยัแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนท่ีแตกต่างในทางตรงกนัขา้มกบัแบบ ก ไดเ้ป็นแบบ ข ผูว้จิยัไม่ยุติในการตรวจสอบและแสวงหา
ขอ้มูลท่ีแตกต่างจากแบบ ก และแบบ ข จนท าให้ไดข้อ้มูลเป็นแบบ ค ในท่ีสุด วิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้า จึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการใชห้ลกัวิภาษวิธี (dialectical method) กล่าวคือมีแนวคิด
แบบ ก เป็น thesis แนวคิดแบบ ข เป็น antithesis และแนวคิดแบบ ค. ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์ลกัษณะ
ของทั้ง ก. และ ข. มากลายเป็น synthesis 

ขอ้มูลแบบ ค 

ขอ้มูลแบบ ข ขอ้มูลแบบ ก 
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4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยการใช้วิธีการให้เพื่อนนกัวิจยัให้ความ
คิดเห็น (peer debriefing) 

5. การวเิคราะห์ทบทวนแบบแผนท่ีแตกต่างออกไป (negative case analysis) 
6. การตรวจสอบขอ้มูลกบัผลการศึกษาวิจยัท่ีมีผูท้  ามาก่อนตลอดจนการตีความขอ้มูล

ของแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้(referential adequacy) 
7. การทดสอบผลการศึกษา ท่ีไดแ้ละการตีความขอ้มูลดว้ยการให้ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลไดต้รวจสอบ (member checking) (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย,์ 2550: 54-55; สุภางค ์
จนัทวานิช, 2551: 31-41)  

เกณฑค์วามเท่ียง (reliability) จะใชค้วามสม ่าเสมอ (consistency) และการพึ่งพาเกณฑ์อ่ืน 
(dependability) (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย,์ 2550: 56; สุภางค ์จนัทวานิช,2551: 31-41) โดยการ
ทดสอบวิธีการในการบนัทึกข้อมูลตามผลประกอบการแต่ละปีและรายงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีจะระบุไวใ้นงบการเงิน 

การวจัิยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณหลังจากได้รวบรวมประเด็นความคิดและค าถามจากการ

สัมภาษณ์เจาะลึกจากผูท้  าบญัชีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้
เช่าแบบลีสซ่ิง ผูว้จิยัไดเ้พิ่มขอ้มูลตวัเลขจากงบการเงินบริษทัของกลุ่มตวัอยา่ง 

การเลือกประชากรส าหรับระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร  

โดยก าหนดหลกัเกณฑข์องประชากรไวด้งัน้ี  
1. เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2554-2560 
2. ด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554-2560 
3. ไม่เป็น ธุรกิจการเงิน 

ไดป้ระชากรเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2554-2560 จ านวน 520  บริษทั  
2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้จากการเลือกจ านวนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่ม 100 บริษัท หักกลุ่มธุรกิจการเงิน 11 บริษัท หักผู ้ไม่ได้ใช้บริการธุรกิจ
การให้เช่าแบบลีสซ่ิง ทั้ ง 2  ประเภท 56  บริษัท คงเหลือผู ้ใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิง ทั้ง 2 ประเภท สุทธิ 33 บริษทั 
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ตาราง 8  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                            หน่วย : บริษัท 

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน
ประชากร 

บริษัททีจ่ดทะเบียน          
ในตลาดหลกัทรัพย์        
กลุ่มหลกัทรัพย์ 100 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ก ลุ่ม เกษตรและ อุตสาหกรรม
อาหาร 

49 8 2 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 40 ไม่มี 0 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 59  11   0 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม   89 3 1 
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 94 22 10 
กลุ่มทรัพยากร   45 20 7 
กลุ่มบริการ 106 28 7 
กลุ่มเทคโนโลย ี 38 8 6 

จ านวนทั้งหมด 520 100 33 

ทีม่า: ดดัแปลงขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัเลข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยวิธี รวบรวมตวัเลขจากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์

และ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ลงในแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลตอบ
วตัถุประสงค์ให้ครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์  ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลแสดงผลประกอบการของกลุ่ม
ตวัอย่างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: หลกัทรัพย ์100 ตามตาราง 8 (นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 
2551) 

เคร่ืองมือการวจิัย 
แบบบนัทึกขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี. ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย์และ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของกลุ่มตวัอย่างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย: หลักทรัพย์ 100 เก่ียวกับข้อมูลบริษัทจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่างประเทศ 
(Imhoff, E. and J. K. Thomas, 1988) (สมาคมลีสซ่ิงไทย,2549) และ(สุรีย ์โบษกรนฏั, 2554) ไดแ้ก่  

1. จ  านวนพนกังาน (คน) 
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2. ปีท่ีจดทะเบียน (พ.ศ.) 
3. ทุนจดทะเบียน (หุน้) 
4. ทุนจดทะเบียน (บาท) 
5.ทุนจดทะเบียนช าระแลว้(หุน้) 
6.ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (บาท) 
7.ผูบ้ริหารระดบัสูง (สัญชาติ) 
8.ส านกังานสอบบญัชี 
ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุน้) 
9. ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
10. ผูถื้อหุน้สถาบนั กองทุน 
11. ผูถื้อหุน้ต่างประเทศ 
12. ผูถื้อหุน้ทัว่ไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio 

analysis) (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์,  2549; Al-Matari et al., 2014;  Elenna, 2012 ; Ross, S. A., 
Westerfield, R. W. and Jaffe, J., 2002) เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลใหส้มบูรณ์มากข้ึนดงัน้ี 

การวิ เคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) เป็นการเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นสัดส่วนของตวัเลขในงบการเงิน เป็นจ านวนเงินซ่ึงมีหน่วยเป็นบาท เช่น การน าหน้ีสิน
มาเปรียบเทียบกบัสินทรัพย ์การเปรียบเทียบน้ี  เรียกวา่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินแบ่งเป็น 
5  กลุ่ม  คือ 

1.   สภาพคล่อง (liquidity) ความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะสั้นท่ีครบก าหนด 

1.1      อตัราส่วนหมุนเวยีน  =              สินทรัพยห์มุนเวยีน 
           (current  ratio)         หน้ีสินหมุนเวยีน 

1.2       อตัราส่วนหมุนเร็ว        =        สินทรัพยห์มุนเวยีน– สินคา้คงเหลือ  
                                      (quick or acid test ratio)       หน้ีสินหมุนเวยีน 
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2.  ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพย ์(asset management) ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย ์
(amount of assets vs. sales)                         

                อตัราการหมุนของสินทรัพยท์ั้งส้ิน    =                    ยอดรายได ้ 

 (total assets turnover ratio)                            สินทรัพยท์ั้งส้ิน 

3.  การบริหารหน้ีสิน (debt management) ประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยท์ั้งส้ิน 
จากเงินทุนในรูปของหน้ีสิน 

 
4.  ความสามารถในการท าก าไร (profitability) วดัประสิทธิภาพการบริหารงานวา่บรรลุ 

ตามเป้าหมาย ซ่ึงพิจารณาจาก อตัราส่วน อตัราก าไรสุทธิ (profit margin on incomes (PM)) อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(return on total assets (ROA)) อตัราผลตอบแทนส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 
(return on common equity (ROE)) 

 

 

 
 

5.  ประเมินผลธุรกิจโดยรวม (market value) การพิจารณากิจการของผูล้งทุน ซ่ึงพิจารณา
จากอตัราส่วน ราคาตลาดกบัก าไรสุทธิต่อหุน้ (price/earnings (P/E) ratio)  

 

=

= 

4.1           อตัราก าไรสุทธิ 
      (profit margin on incomes)   

= 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 

ยอดรายได ้

= 

= 
ราคาตลาดต่อหุ้น 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 

ราคาตลาดกบัก าไรสุทธิต่อหุ้น  
  (price/earnings (P/E) ratio) 

 หน้ีสินทั้งส้ิน 
 สินทรัพยท์ั้งส้ิน  

         อตัราส่วนหน้ีสิน 
             (debt ratio) 

4.3  อตัราผลตอบแทนส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 
           (return on common equity (ROE)) 

= 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 

ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 

4.2  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
       (return on total assets (ROA))   
  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน 
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อตัราส่วนทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวเิคราะห์ฐานะการเงิน ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไรของกิจการ อตัราส่วนทางการเงินจะค านวณข้ึน
โดยการหารจ านวนเงินของรายการหรือกลุ่มรายการในงบการเงินหน่ึงด้วยจ านวนเงินของอีก
รายการหน่ึงหรือของอีกกลุ่มรายการหน่ึงในงบการเงิน(เดียวกันหรือต่างงบการเงินกัน)ของ
ช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงจะช่วยให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการ 2 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการตีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ และใช้ในการ
เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในอดีตของกิจการ อตัราส่วนเหล่าน้ีจะตอ้งน ามาพิจารณาร่วมกนัจึงจะ
สามารถสรุปผลวเิคราะห์ ท าใหม้องเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกิจการไดช้ดัเจนข้ึน   

ผูว้จิยัจะไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อตอบ
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัในบทท่ี 4 ต่อไป 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในบทน้ีผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลโดยวิธี วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพ่ือตอบ
วตัถุประสงค์การวิจัย “เพ่ือศึกษาผลกระทบในการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100” ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เจาะลึกผูท้  าบญัชี
ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและสมคัรใจจ านวน 5 รายจากผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลิสซ่ิง
จ านวน 5 บริษทั เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์เจาะลึกเร่ิมซ ้ าและไปในแนวทางเดียวกนั 
สรุปเป็นภาพรวมไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงข้อมูลพนักงาน การจด
ทะเบียนและการร่วมทุนแสดงตามตาราง 9 

2. สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเร่ืองการจ าแนกประเภท
ของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และขอ้บ่งช้ี
ในย่อหน้า 10 และ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) 
(ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาเช่า  รวมเป็นขอ้ยอ่ย  8 ขอ้ ตามตาราง 10 

3. สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงวิธีปฏิบติัการบนัทึก
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่าและการปฏิบติัทางดา้นภาษีอากร ตามตาราง 11 

4. สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงเร่ืองการปรับปรุงมาตรฐาน
การบญัชีในอนาคต รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า ) ตามตาราง 12 

5. ขอ้มูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจากแบบบนัทึกขอ้มูลจ านวน 28 
บริษทั เพ่ือ  เป็นการสนับสนุนขอ้มูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ซ่ึงไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก แสดงขอ้มูลพนกังาน การจดทะเบียน การใชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และ
การร่วมทุน ตามตาราง 13 

6. ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 
33 บริษทั จากแบบบันทึกขอ้มูลเพ่ือแสดงผลกระทบในการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อ
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ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงเรียงล าดบัรายการตามงบแสดงฐานะการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพย ์
หน้ีสิน และรายการตามงบก าไรขาดทุน ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย ตามตาราง 14 ถึง ตาราง 18 
ผู้วจิยัจะได้แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยละเอียดตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงข้อมูลพนักงาน การจด
ทะเบียน และการร่วมทุนแสดงตามตาราง 9  

ตาราง 9 สรุปขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงแสดงขอ้มูลพนกังาน การจดทะเบียนและ
การร่วมทุน 

ข้อมูลบริษัท กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

ต าแหน่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่
นโยบายการเงิน
และบญัชีองคก์ร 

ผูจ้ดัการทัว่ไป
สายบญัชี 

ผูจ้ดัการ
แผนกบญัชี
การเงิน 

ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี 

ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชี 

ประสบการณ์บญัชี (ปี) 5 >10 5 5-10 >10 
พนกังานบริษทั (คน) 25,275 10,645 51,458 5,498 200 
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.) 2544 2538 2531 2521 2543 
ทุนจดทะเบียน(ลา้นหุน้) 28,563 13,151 8,986 20,475 1,450 
ทุนจดทะเบียน(ลา้นบาท) 28,563 13,151 8,986 20,475 14,500 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

28,563 13,151 8,983 20,434 1,450 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

28,563 13,151 8,983 20,434 14,500 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (สญัชาติ) ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 
ส านกังานสอบบญัชีล าดบัใหญ่      
1 ใน 4 ของประเทศ X √ √ √ √ 
ลกัษณะของทุนจดทะเบียน (ร้อยละของจ านวนหุน้) 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 51.11 50.10 36.87 48.05 45.00 
ผูถื้อหุน้สถาบนั กองทุน 21.93 28.58 9.35 4.84 24.79 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 8.18 11.30 13.28 3.74 9.54 

ท่ีมา. จากการสมัภาษณ์เจาะลึก 
เคร่ืองหมาย  “√”  หมายถึงเป็นตามรายการท่ีระบุ 
เคร่ืองหมาย  “X”  หมายถึง แตกต่างจากรายการท่ีระบุ 
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จากตาราง 9  ผูท้  าบัญชีซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัของบริษทัต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไปมี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานดา้นบญัชีของบริษทัมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป ต าแหน่ง
งานจะมีความแตกต่างกนัตามนโยบายของบริษทัและทุกบริษทัไดจ้ดทะเบียนก่อนปี พ.ศ. 2554 
และมีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ แปดพนั ลา้นบาทข้ึนไป มีพนกังานบริษทัตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป ทั้ง 5 
บริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ และ มีผูถื้อหุ้นสถาบนั และ 4 บริษทั มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากส านัก
งานสอบบญัชีล าดบัใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศไทย รับรองงบการเงิน 

2. สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเร่ืองการจ าแนกประเภท
ของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และขอ้บ่งช้ี
ในย่อหน้า 10 และ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) 
(ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง สญัญาเช่า  รวมเป็นขอ้ยอ่ย 8 ขอ้ ตามตาราง 10 
การบนัทึกบญัชีตอ้งพิจารณาเร่ืองการจ าแนกประเภทสัญญาเช่าของธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงเป็น
ล าดบัแรกเพ่ือก าหนดวิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 
(ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงแบ่งประเภทสัญญาได ้2 
ประเภท คือ 

2.1 สญัญาเช่าการเงิน (financial lease)  
2.2 สญัญาเช่าการด าเนินงาน (operating lease) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 

 

 

 
                                                                                         

                                                           . 
 

                                                                                                       

 
 
 
      
 

                                                                     

 
 
                 

                                                                                             
 
 
                          
                                                                                               

 
 

                        
 

ภาพ 4 การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 

ลสีซ่ิง    

10.1. สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพย์

ให้แก่ผู ้เช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า 

จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

10.2. ในกรณี ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์

ดว้ยราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสิทธิ

เลือกเกิดข้ึนโดยราคาตามสิทธิเลือกนั้ นมี

จ านวนต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยม์าก

เ พียงพอ ท่ีจะท า ให้ เ กิดความแน่ใจอย่า ง

สมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าผู ้

เช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น จ าแนก

เป็นสญัญาเช่าการเงิน 

10.3. ในกรณี  ระยะเวลาของสญัญาเช่าครอบคลุม

อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ

สินทรัพย ์แมว้า่จะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน 

จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

10.4.ในกรณี  ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า มูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามมี
จ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

10.5.ในกรณี  สินทรัพย์ท่ีเช่ามีลักษณะเฉพาะ

จนกระทั่ง มีผู ้ เ ช่ า เ พียงผู ้เ ดี ยว ท่ีสามารถใช้

สินทรัพย์นั้ นโดยไม่จ  าเป็นต้องน าสินทรัพย์

ดงักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั จ าแนกเป็น

สญัญาเช่าการเงิน 

11.1.ในกรณี หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าได ้และ

ผู ้เ ช่าเป็นผู ้รับผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกับผู ้ให้ เช่า

เน่ืองจากการยกเลิกนั้น จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

11.2.ในกรณี ผู ้เ ช่าเป็นผู ้ท่ีได้รับผลก าไรหรือผล

ขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่ายติุธรรมของมูลค่า

คงเหลือ (ตวัอยา่งเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลด

ค่าเช่าแก่ผู ้เช่าเท่ากับส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ี

ไดรั้บจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เช่า 

ณ วนัส้ินสุดสญัญาเช่า) 

 

11.3.ในกรณี  ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ย

การจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็น

นยัส าคญั จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการด าเนินงาน สัญญาเช่าการเงนิ สัญญาเช่าการด าเนินงาน 

ลสีซ่ิง 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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ตามภาพ 4 ดา้นบนจะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งลกัษณะของสัญญาระหวา่งสัญญาเช่าการด าเนินงาน
และสัญญาเช่าการเงินซ่ึงจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)  (ปรับปรุง 
2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง สัญญาเช่า 
สรุปผล การวเิคราะห์ความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 5 บริษทั ในเร่ืองการ
จ าแนกประเภทสัญญาเช่า เพื่อการบนัทึกรายการบญัชี ตามตาราง 10 

ตาราง 10  ความเห็นการจ าแนกประเภทสัญญาเช่าผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

ขอ้มูลส าคญั 
จ านวน
เห็นดว้ย 

 ร้อยละ 

10.1 สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผูเ้ช่าเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

5* 100 

10.2 ในกรณี ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีสิทธิเลือกเกิดข้ึนโดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมี
จ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยม์ากเพียงพอท่ีจะท า
ให้เกิดความแน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา
เช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น จ าแนกเป็นสัญญา
เช่าการเงิน 

5* 100 

10.3 ในกรณี  ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์ แมว้่าจะไม่มี
การโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

5* 100 

10.4 ในกรณี  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามมีจ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

5* 100 

10.5 ในกรณี  สินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผู ้
เดียวท่ีสามารถใช้สินทรัพยน์ั้นโดยไม่จ  าเป็นตอ้งน าสินทรัพย์
ดงักล่าวมาท าการดัดแปลงท่ีส าคญั จ าแนกเป็นสัญญาเช่า
การเงิน 

5* 100 

11.1 ในกรณี หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผูเ้ช่าเป็น
ผูรั้บผดิชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น 
จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

4* 80 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ขอ้มูลส าคญั 
จ านวน
เห็นดว้ย 

 ร้อยละ 

11.2 ในกรณี ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนั
ผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น ใน
รูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าเท่ากบัส่วนใหญ่
ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 

5* 100 

11.3 ในกรณี  ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ยการจ่ายค่า
เช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั จ าแนก
เป็นสัญญาเช่าการเงิน 

4* 80 

ความเห็น
เพิ่มเติม 

*   

ท่ีมา. จากสัมภาษณ์เจาะลึก และภาพ 4 
หมายเหตุ  
เคร่ืองหมาย   “ * ”  หมายถึง การแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่ม เ ติมในเร่ืองการบญัชี และ
ภาษีอากร 

ผลการวเิคราะห์ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้  าบญัชีซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีความเห็น
ตามภาพ 4 และตาราง 10 ดงัน้ี  

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 10.1 ของภาพ 4 สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพย์
ให้แก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผูท้  าบญัชีทั้ง 5 ราย
แสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี 
บริษทั กก1  “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “ เม่ือส้ินสุดสัญญากรรมสิทธ์ิตกกลบัมาท่ีผูเ้ช่า ก็เปรียบเสมือนกบัการกู้เงินโดยใช้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั”             
บริษทั กก4  “ผูเ้ช่ามีความตั้งใจท่ีจะเป็นเจา้ของและผูใ้ชสิ้นทรัพยน์ั้นเพียงผูเ้ดียว” 
บริษทั กก5  “เพราะผูเ้ช่าได้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์นั้นๆ และก่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น
ระยะเวลาเกือบท่ากบัอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั้นแลว้ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
ถึงจะโอนไปใหผู้เ้ช่าซ้ือตามสัญญา” 



115 

 

 

 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 10.2 ของภาพ 4 ในกรณี ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
ดว้ยราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสิทธิเลือกเกิดข้ึนโดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมีจ านวนต ่า
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยม์ากเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผูท้  า
บญัชี 5 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก1  “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “ดว้ยราคาซ้ือสินทรัพยร์าคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ยงัไงผูเ้ช่าก็ซ้ือกลบัอยา่งแน่นอนเม่ือ
ส้ินสุดสัญญา กรรมสิทธ์ิก็ตกกลับมาท่ีผูเ้ช่า ก็เปรียบเสมือนกับการกู้เงินโดยใช้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนั”             
บริษทั กก4   “ผูเ้ช่ามีความตั้งใจท่ีจะเป็นเจา้ของและผูใ้ชสิ้นทรัพยน์ั้นเพียงผูเ้ดียว” 
บริษทั กก5  “เพราะการก าหนดเง่ือนไขท าให้แน่ใจไดว้า่ผุเ้ช่ามีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะซ้ือสินทรัพย์
นั้นๆ หลงัจากหมดสัญญาเช่า” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 10.3 ของภาพ 4 ในกรณีระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุม
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์ แมว้า่จะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน
จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผูท้  าบญัชี 5 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 100 โดยให้เหตุผล
ประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก1 “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษัท กก2  “มูลค่าสินทรัพย์เม่ือส้ินสุดสัญญาก็เหลือไม่มาก  ก็มองเหมือนการกู้เงินโดยใช้
สินทรัพย์เป็นหลักประกัน แต่คาดว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงสินทรัพย์นั้นมีไม่มากอยู่แล้ว 
แทนท่ีจะซ้ือกลบัมาอาจจะไม่คุม้กบัการด าเนินการ ปล่อยใหท้างผูใ้หเ้ช่าด าเนินการแทนจะดีกวา่”             
บริษทั กก4 “สินทรัพยน์ั้นถูกใช้จนไม่เหลือมูลค่าท่ีผูอ่ื้นจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ เห็นควรท่ีผูเ้ช่า
ควรรับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงิน” 
บริษทั กก5 “เพราะการท่ีอายุสัญญาครอบคลุมอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์จะให้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแลว้” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 10.4 ของภาพ 4 ในกรณี ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามมีจ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่า จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผูท้  าบญัชีทั้ง 5 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อย
ละ 100  โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก1 “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใกลเ้คียงกบัมูลค่าของของสัญญาเช่า”             
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บริษทั กก4  “PV ท่ีตอ้งจ่าย ถือเป็นราคาซ้ือสินทรัพยน์ั้น จึงเห็นควรรับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงิน” 
บริษทั กก5  “เน่ืองจากสัญญาเช่าทางการเงินผูเ้ช่ายอ่มไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความเส่ียง
ท่ีโอนมาจากผูใ้ห้เช่าทั้งหมดหรือใกลเ้คียง ดงันั้นวนัเร่ิมตน้สัญญาเช่ามูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ยอ่มตอ้งเท่ากบัหรือใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้นๆ” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 10.5 ของภาพ 4 ในกรณีสินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะ
จนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้นโดยไม่จ  าเป็นตอ้งน าสินทรัพยด์งักล่าวมาท า
การดดัแปลงท่ีส าคญั จ าแนกเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผูท้  าบญัชี 5 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อย
ละ 100  เหตุผล โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก1 “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “สินทรัพยด์งักล่าวผูเ้ช่าสามารถใช้งานไดเ้พียงรายเดียวโดยไม่ตอ้งดดัแปลงมากนัก 
ส้ินสุดสัญญาผูเ้ช่าก็คงจะตอ้งซ้ือคืนกลบัแน่นอน ก็เปรียบเสมือนกบัการกูเ้งินโดยใชสิ้นทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนั”             
บริษทั กก4  “ผูเ้ช่าตั้งใจจะใชสิ้นทรัพยน์ั้นเพียงผูเ้ดียว เห็นควรใหรั้บรู้เป็นสัญญาเช่าการเงิน” 
บริษทั กก5  “เพราะสินทรัพยน์ั้นมีผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจไดสู้งสุด” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าข้อ 11.1 ของภาพ 4 ในกรณี หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิก
สัญญาเช่าได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น จ าแนก
เป็นสัญญาเช่าการเงินผูท้  าบญัชี 4 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 80 โดยให้เหตุผลประกอบ
เพิ่มเติมดงัน้ี 
บริษทั กก1  “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “ความรับผิดชอบยงัตกเป็นของผูเ้ช่า เปรียบเสมือนกรรมสิทธิยงัอยู่ท่ีผูเ้ช่า การท า
สัญญาเช่าก็คลา้ยๆกบัการกูเ้งิน โดยใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั”             
บริษทั กก4  “ลกัษณะการท าธุรกรรมเป็นการซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อหวงักรรมสิทธ์ิในสินทรัพยน์ั้น” 
บริษทั กก5  “เพราะผุใ้หเ้ช่าไดโ้อนความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บทั้งหมดมาท่ีผูเ้ช่าแลว้” 

ผูท้  าบญัชี 1 รายแสดงความไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 20 โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก3 “การบอกเลิกสัญญาถือเป็นขอ้ตกลงในเง่ือนไขสัญญาไม่ควรน ามาเป็นเกณฑ์ในการจดั
ประเภทสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 11.2 ของภาพ 4 ในกรณี ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไร
หรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่นในรูปแบบของ
การให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าเท่ากบัส่วนใหญ่ของจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 
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ผูท้  าบญัชี 5 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ100โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี 
บริษทั กก1 “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก2  “ความรับผิดชอบยงัตกเป็นของผูเ้ช่า เปรียบเสมือนกรรมสิทธิยงัอยู่ท่ีผูเ้ช่า การท า
สัญญาเช่าก็คลา้ยๆกบัการกูเ้งิน โดยใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั”             
บริษทั กก5 “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยค์งเหลือหลังจาก ส้ินสุดสัญญา เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้เช่าได้
ประเมินไวล่้วงหนา้แลว้วา่สามารถรับไดก้บัความผนัผวนของราคาหลงัส้ินสุดสัญญาได ้โดยความ
เส่ียงต่าง ๆ ไดร้วมอยูใ่นราคาสัญญาเช่าไวแ้ลว้” 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าขอ้ 11.3 ของภาพ 4 ในกรณี ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ัง
ท่ีสองดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั จ าแนกเป็นสัญญาเช่า
การเงินผูท้  าบญัชี 4 รายแสดงความเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 80 โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก1  “สะทอ้นเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยภ์ายในสัญญาเช่าดงักล่าว”  
บริษทั กก5  “การต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสอง ผูใ้ห้เช่ายอ่มก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งช าระไวใ้กลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า” 

ผูท้  าบญัชี 1 รายแสดงความไม่เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 20โดยใหเ้หตุผลประกอบเพิ่มเติมดงัน้ี  
บริษทั กก2  “การเช่าคร้ังท่ี 2 ในราคาท่ีต ่ากวา่ อาจจะเกิดจากปัจจยัในประสิทธิภาพของทรัพยสิ์น
นั้นหรือเหตุผลอ่ืนๆ ก็มีความเป็นไปได ้ ซ่ึงบางกรณีผูเ้ช่าก็ไม่ไดต้อ้งการทรัพยสิ์นนั้นเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่าเสมอไป”             

ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ไม่ได้ก าหนดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดแต่ให้
พิจารณาสาระของวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัดงัน้ี 

มาตรฐานการบ ัญชีฉบับ ท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) 
(ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาเช่า ยอ่หนา้ 10 ในการจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือ
สัญญาเช่าด าเนินงาน กิจการตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการมากกวา่รูปแบบตามสัญญา 

มาตรฐานการบ ัญชีฉบับ ท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า ย่อหนา้ 12 ตวัอย่างและขอ้บ่งช้ีในยอ่หนา้ 10 และ 11 ไม่ถือเป็น
ขอ้ยุติในการจดัประเภทสัญญาเช่าให้เป็นสัญญาเช่าการเงิน ถ้าเป็นท่ีแน่ชัดว่ายงัมีลกัษณะอ่ืนท่ี
แสดงให้เห็นว่ามิไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพย ์    
ท่ีเช่า  สัญญาเช่านั้นตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยก าหนดลกัษณะความแตกต่างของ
การแยกประเภทสัญญาเช่าดงัน้ี 
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การเช่าด าเนินงาน (operating lease) ผูเ้ช่ามีวตัถุประสงค์จะใช้ทรัพยโ์ดยไม่ตอ้งการมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าผูเ้ช่าจะส่งทรัพยท่ี์เช่าคืนให้ผูใ้ห้เช่า ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและในการประกนัภยัทรัพยท่ี์เช่าส่วนใหญ่จะถูกค านวณรวมอยูใ่นค่าเช่า 

การเช่าการเงิน (financial lease) ผูเ้ช่ามีวตัถุประสงค์จะใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นโดยมี
ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นการเงินเพื่อจดัหาทรัพย ์และผูเ้ช่าตอ้งการซ้ือทรัพยท่ี์เช่าเม่ือส้ินสุด
สัญญาเช่าส่วนการบ ารุงรักษาทรัพยจ์ะเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ช่า 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปไดว้่าการจ าแนกประเภทสัญญาเช่าได้ใช้หลกัเกณฑ์หลกั 
ไดแ้ก่ การโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยไ์ปให้ผูเ้ช่า ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าได้
ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคายติุธรรม ราคาปัจจุบนั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่าเท่ากบัหรือมากกวา่ส่วนใหญ่ของราคายติุธรรม สินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่
มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใช้สินทรัพย์นั้น และผูใ้ห้เช่าสนับสนุนเฉพาะสินเช่ือ ควรจ าแนก
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

3. หลงัจากจ าแนกประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชีแลว้ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการ
ให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงวิธีปฏิบติัการบนัทึกบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า และการปฏิบติัทางดา้น
ภาษีอากร ตามตาราง 11 

ตาราง 11  สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงวิธีปฏิบติัการบนัทึกบญัชี 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และการปฏิบติัทางดา้นภาษี
อากรจากแบบสัมภาษณ์จ านวน 5 บริษทั เป็นการเฉพาะของการใช้บริการให้เช่าแบบลีสซ่ิงโดย
วิเคราะห์ความเห็นเรียงล าดบัรายการตามงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หน้ีสิน และ
รายการตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย โดยแยกตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
เช่าการเงินดงัน้ี 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

สัญญาเช่าด าเนินงาน      
1. ด้านสินทรัพย์ 
การบันทกึบัญชี 
สินเช่ือ ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ไม่มีการบนัทึกรายการสินทรัพย ์

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

งบแสดงฐานะการเงิน        ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    ไม่แสดง 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           ไม่มี 
 

     

2. ด้านหนีสิ้น 
กรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินมดัจ าการเช่าเท่ากบัหรือเป็น
บางส่วนของ Option Price 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบันทกึบัญชี 
บนัทึกเป็นเงินมดัจ าจ่ายและเป็นสินทรัพย ์เพื่อรอรับ
คืนจากผูใ้หเ้ช่าและปรับปรุงรายการออกจากบญัชีเงิน
มดัจ าจ่ายเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
เดบิต     เงินมดัจ า  
              ภาษีซ้ือ 
              เครดิต  เงินสด/ เงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  เงินมดัจ า     แสดงเงินมดัจ า 
ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ                ไม่แสดง 

√ √ √ √ √ 

การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณเงินมดัจ าเป็นค่าใชจ่้าย 
ของก าไรสุทธิทางภาษีอากรโดยจะน ามาค านวณเป็น
ค่าใช้จ่ายทนัทีทั้งจ  านวน ณ งวดบญัชีท่ีจ่าย หรือจะ
เฉล่ียตามอายุสัญญาเช่าก็ไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่งวดบญัชีท่ี
จ่าย 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย     ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าจ่าย
ทั้งจ  านวน 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต     เงินมดัจ า 
              ภาษีซ้ือ 
              เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
 

     

กรณมีีการคืนเงินมัดจ าการเช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบันทกึบัญชี 
ปรับปรุงบญัชีเงินมดัจ าท่ีได้บนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ว ้
ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ า 
โดยลดยอดสินทรัพยเ์งินมดัจ าท่ีบนัทึกไวใ้น 
เดบิต    เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
            เครดิต   เงินมดัจ า 
                        ภาษีขาย 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  แสดง ลดยอดเงินมดัจ าในงบ
แสดงฐานะการเงิน ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่ 
หมุนเวยีน 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณเงินมดัจ าท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
มาเป็นรายได้ ของก าไรสุทธิ ทางภาษีอากรโดยจะ
น ามาค านวณเป็นรายไดใ้นส่วนท่ีค านวณไวเ้ป็น 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

ค่าใชจ่้ายและช าระคืนเท่านั้น 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดยอดภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดั
จ าทั้งจ  านวน 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต    เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
           เครดิต    เงินมดัจ า 
                        ภาษีขาย 
 

     

3. ด้านค่าใช้จ่าย      
การช าระเงินค่าเช่าแต่ละงวด 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบันทึกบัญชีบันทึกรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ด า เ นินงานเป็นค่ า ใช้ จ่ าย เต็มจ านวนซ่ึงค่ า เ ช่ า
ประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย 
เดบิต     ค่าเช่า 
             ภาษีซ้ือ 
             เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                  
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแสดงรายการค่าเช่าจาก 

√ √ √ √ √ 

สัญญาเช่าด าเนินงานเตม็จ านวนเป็นค่าใชจ่้ายจากการ 
ด าเนินงาน 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 
เป็นค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทาง 
ภาษีอากร ซ่ึงค่าเช่าประกอบด้วย เงินต้น และดอกเบ้ีย
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย     ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้ ง
จ  านวน 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 
3. ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต     ค่าเช่า 
               ภาษีซ้ือ 
                เครดิต   เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชี 
การแสดงรายการในบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีสามารถ
น ามาค านวณรายการในการเสียภาษี 
 

     

กรณีการช าระ เงินค่า เ ช่ าไ ม่ตรงกับวันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
การบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือ 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จะตอ้งถูกบนัทึกตามมาตรฐาน 

√ √ √ √ √ 

การบญัชีในกรณีการช าระเงินค่าเช่าไม่ตรงกบัวนัส้ิน 
รอบระยะเวลาบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต    ค่าเช่า               
           เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต   ค่าเช่าคา้งจ่าย  
           ภาษีซ้ือ 
           เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
           ภาษีซ้ือ     
           เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
เดบิต   ค่าเช่า                       
           เครดิต  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงินบญัชีค่าเช่าคา้งจ่ายน ามาแสดงในงบ 
แสดงฐานะการเงินภายใตร้ายการหน้ีสินหมุนเวยีนและ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 
3. ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
บญัชีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าน ามาแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใตร้ายการสินทรัพยห์มุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใชจ่้ายจากรายการปรับปรุง 
เป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี
นั้น 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน
เป็นค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทาง 

     

กรณทีีค้่างช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกค่าเช่าท่ีคา้งช าระของงวดบญัชีนั้น เป็นค่าใช้จ่าย
จากสัญญาเช่าการด าเนินงานคา้งจ่าย และค่าใชจ่้ายค่าเช่า
จากสัญญาเช่าจากการด าเนินงานภาษีอากรตามเกณฑ์สิทธ์ิ 
ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย     ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้ง
จ  านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต   ค่าเช่า               
           เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต    ค่าเช่าคา้งจ่าย  
           ภาษีซ้ือ 
           เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3. ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
           ภาษีซ้ือ     
           เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                 
เดบิต   ค่าเช่า                             
          เครดิต  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 

ท่ีมา.  จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
เดบิต      ค่าเช่า            
             เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
การแสดงรายการในงบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีค่าใชจ่้ายจากสัญญาเช่า 
การด าเนินงานคา้งจ่าย น ามาแสดงในงบแสดงฐานะ 
การเงินภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค่าเช่า เป็นค่าใชจ่้ายจากการ
ด าเนินงาน 

     

กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน
เป็นค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทาง
ภาษีอากรตามเกณฑ์สิทธ์ิ ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงิน
ตน้ และดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้ง
จ  านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต      ค่าเช่า               
             เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต      ค่าเช่าคา้งจ่าย  
              ภาษีซ้ือ 
                เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3. ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
กรณเีป็นการขายและเช่ากลบัคืน 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
ณ วนัขายสินทรัพย ์
เดบิต       เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                           
              เครดิต  สินทรัพย ์
                         ภาษีขาย 
 การแสดงรายการในงบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน ลดยอดสินทรัพยท่ี์ขาย    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่มี (ค  านวณค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบญัชีและใช้อตัราตาม
ประมวลรัษฎากร และถือ เป็นรายจ่ายในการค านวณ
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย     ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซ้ือค านวณจากยอดสินทรัพย์ท่ี
ขาย 
เดบิต       เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                           
                เครดิต  สินทรัพย ์
                            ภาษีขาย 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3.ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
กรณชี าระค่าเบีย้ปรับเน่ืองจาก ผดินัดช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจากการผดินดัช าระค่าเช่า 
เดบิต     ค่าเบ้ียปรับ               
            เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน     ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ บนัทึกเป็น ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่า
เช่าเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร ตามเกณฑเ์งินสด 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือไม่มี 
 

√ √ √ √ √ 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเร่ิมแรก(Initial Direct Costs)กรณี
ผู้เช่าเป็นผู้รับผดิชอบซ่ึงผู้ให้เช่าจ่ายให้ก่อน เช่น ค่า
จดทะเบียนเคร่ืองจักร ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและเจา้หน้ีการคา้รอคืนให้ผูใ้ห้
เช่า 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3.ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
เดบิต      ค่าใชจ่้าย 
              เครดิต  เจา้หน้ีการคา้ 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต     เจา้หน้ีการคา้ 
             เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  
การแสดงรายการในงบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นเจา้หน้ีการคา้ภายใต้
รายการหน้ีสินหมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงเป็นรายการค่าใชจ่้าย
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บนัทึกค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนใน
การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร ตามเกณฑสิ์ทธ์ิ
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซ้ือไม่มี 
 

     

กรณีผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ เช่นค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย ค่ านายหน้า ค่ าใช้ จ่ ายในการจัดเตรียม
กระบวนการ ต่าง ๆ  
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชี                     ไม่บนัทึกรายการ 
แสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน            ไม่แสดง  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        ไม่แสดง                         
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 
3.ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล             ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                       ไม่มี 
 

     

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินทรัพย์ (Executory Costs) 
เช่น ค่าบ ารุงรักษาสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชี                     ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน             ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ         ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย           ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         ไม่มี 
 

√ √ √ √ √ 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ทีใ่ห้เช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชี                        ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน              ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ          ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย           ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         ไม่มี 
ปรับปรุงในรูปบญัชี                ไม่บนัทึกรายการ 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3.ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
ด้านสินทรัพย์ สินเช่ือตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
เดบิต        สินทรัพยใ์หเ้ช่า                              
                เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
เดบิต        ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้  
                เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 

√ √ √ √ √ 

การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยใ์ห้เช่าจะแสดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจะแสดงยอดสุทธิโดยหัก
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ          ไม่แสด 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย           ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          ไม่มี 
ปรับปรุงในรูปบญัชี              ไม่บนัทึกรายการ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3.ด้านค่าใช้จ่าย (ต่อ)      
ด้านสินทรัพย์ สินเช่ือตามสัญญาเช่าการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
เดบิต     สินทรัพยใ์หเ้ช่า        
             เครดิต  เจา้หน้ีสญัญาเช่าระยะยาว   
เดบิต     ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ 
              เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
 การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยใ์ห้เช่าจะแสดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจะแสดงยอดสุทธิโดยหัก
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย         ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                       ไม่มี 
ปรับปรุงในรูปบญัชี               ไม่บนัทึกรายการ 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      

ด้านสินทรัพย์/หนีสิ้น 

2.2.1.  กรณทีีม่ีการเรียกเกบ็เงินมัดจ าการเช่าจากผู้เช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นเงินมดัจ าจ่ายและเป็นสินทรัพย ์เพื่อรอรับ
คืนจากผูใ้หเ้ช่าและปรับปรุงรายการออกจากบญัชีเงิน
มดัจ าจ่ายเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
เดบิต      เงินมดัจ า 
              ภาษีซ้ือ  
              เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  เงินมดัจ า   แสดงเงินมดัจ า 
ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค านวณเงินมดัจ าเป็นค่าใชจ่้าย
ของก าไรสุทธิทางภาษีอากรโดยจะน ามาค านวณเป็น
ค่าใช้จ่ายทนัทีทั้งจ  านวน ณ งวดบญัชีท่ีจ่าย หรือจะ
เฉล่ียตามอายุสัญญาเช่าก็ไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่งวดบญัชีท่ี
จ่าย 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย         ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าจ่าย
ทั้งจ  านวน 
ปรับปรุงในรูปบญัชี  

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

เดบิต       เงินมดัจ า 
               ภาษีซ้ือ 
                 เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
 

     

สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)      
กรณมีีการคืนเงินมัดจ าการเช่าให้ผู้เช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
ปรับปรุงบญัชีเงินมดัจ าท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ว ้
ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ า โดยลดยอดสินทรัพยเ์งิน
มดัจ าท่ีบนัทึกไว ้
เดบิต      เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
               เครดิต เงินมดัจ า 
                           ภาษีขาย 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  แสดง ลดยอดเงินมดัจ าในงบ
แสดงฐานะการเงิน ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ค านวณเงินมดัจ าท่ีเป็นค่าใชจ่้าย 
มาเป็นรายได้ ของก าไรสุทธิทางภาษีอากรโดยจะ
น ามาค านวณเป็นรายได้ในส่วนท่ีค านวณไว้เป็น
ค่าใชจ่้ายและช าระคืนเท่านั้น 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่มลดยอดภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ า 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

ทั้งจ  านวน 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต       เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
                เครดิต  เงินมดัจ า 
                            ภาษีขาย 
 

     

สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)      
ด้านค่าใช้จ่าย/รายได้      

2.3.1 การช าระค่าเช่าแต่ละงวด 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกลา้งยอดเจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจากสัญญา
เช่าการเงิน และการบนัทึกค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะบนัทึก
ทุกส้ินงวดบญัชีเดือนหรือปีแล้วแต่นโยบายการปิด
งวดบญัชีของบริษทัโดยจะบนัทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ส่วนของดอกเบ้ียจ่ายหักออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ ซ่ึงไดบ้นัทึก
บญัชีไว ้ณ วนัท่ีลงนามรับมอบสินทรัพยต์ามสัญญา
เช่า 
เดบิต   เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
           ภาษีซ้ือ 
           เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ียจ่าย) 
         เครดิต  ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอ
รับรู้ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ลดยอดเจ้าหน้ี และดอกเบ้ีย
จ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย
จ่าย 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่า การเงิน
เป็นค่าใชจ่้ายเตม็จ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทาง
ภาษีอากร ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้ง
จ  านวน 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต ค่าเช่า 
ภาษีซ้ือ 
เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
(บัน ทึก เหมือนการช าระค่ า เ ช่ าจากสัญญา เ ช่ า
ด าเนินงาน) 
 

     

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      

กรณีวันที่ รับช าระค่า เ ช่าไ ม่ตรงกับวัน ส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลา้งยอดเจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจากสัญญา
เช่าการเงิน ณ วนัท่ีจ่ายช าระ ส่วนการบนัทึกค่าใชจ่้าย
ดอกเบ้ียจะบนัทึกทุกส้ินงวดบญัชีเดือนหรือปีแลว้แต่
นโยบายการปิดงวดบญัชีของบริษทั 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

เดบิต     เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
            ภาษีซ้ือ 
            เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกล้างยอดเจา้หน้ีจาก
สัญญาเช่าการเงิน เม่ือจ่ายช าระ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
ค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร
ตามเกณฑสิ์ทธ์ิ ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย         ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้ง
จ  านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 
ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต     ค่าเช่า 
             เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต      ค่าเช่าคา้งจ่าย  
              ภาษีซ้ือ 
              เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต      ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
             ภาษีซ้ือ 
             เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

เม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต    ค่าเช่า                         
            เครดิต  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
 

     

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      

กรณผู้ีเช่าค้างช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
ไม่มีการบนัทึกบญัชี ขอ้มูลเจา้หน้ีถูกเก็บไวใ้นระบบ
แสดงรายละเอียดการช าระค่าเช่า 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงยอดเจา้หน้ีโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากยอดเดิม 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
การค านวณค่าใช้จ่ายใช้เกณฑ์สิทธ์ิเพื่อค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เกณฑ์เงินสดจะเกิดรายการเม่ือมี
การช าระจริง 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
รายได้จากการขายและผลต่างก าไรกรณีผู้ให้เช่าเป็น
ผู้ผลติหรือขาย 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชี 
ไม่บนัทึกรายการ 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล          ไม่มี 
 ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย              ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                   ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี    ไม่บนัทึกรายการ 
 

√ √ √ √ √ 

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
ก าไร /ขาดทุนกรณีเป็นการขายและเช่ากลับคืน
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี ณ วนัขายสินทรัพย ์
เดบิต   เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
            เครดิต  สินทรัพย ์
                         ภาษีขาย 
เดบิต   สินทรัพยใ์หเ้ช่า 
            เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
เดบิต   ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ 
            เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ลดยอดสินทรัพยท่ี์ขาย และ  

√ √ √ √ √ 



138 

 

 

 

ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

สินทรัพย์ให้ เ ช่ าจะแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจะแสดงยอดสุทธิโดยหัก
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้                              
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน และไม่หมุนเวยีน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขายค านวณจากยอดสินทรัพย์ท่ี
ขายการปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต    เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
           เครดิต  สินทรัพย ์
                      ภาษีขาย 
 

     

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
กรณผู้ีเช่าช าระค่าเบีย้ปรับเน่ืองจากผู้เช่าผดินัดช าระ
ค่าเช่า 

     

ด้านสินทรัพย์ สินเช่ือตามสัญญาเช่าการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจากการผดินดัช าระค่าเช่า 
เดบิต    ค่าเบ้ียปรับ 
            เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน         ไม่แสดง 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่า
เช่าเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร ตามเกณฑเ์งินสด 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม     ภาษีซ้ือ      ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต    ค่าเบ้ียปรับ 
            เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
 

     

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
ด้านค่าใช้จ่าย      
2.4.1.  ค่าใช้จ่ายทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหน้า 
และ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี                 ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน         ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย      ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                   ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี     ไม่บนัทึกรายการ 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
ต้นทุนขายกรณผู้ีให้เช่าเป็นผู้ผลติหรือขาย 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี                  ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน        ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย    ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                   ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี   ไม่บนัทึกรายการ 
  

√ √ √ √ √ 

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      

การคิดค่าเส่ือมราคา 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ ก าหนดวิธีการค านวณตาม
มาตรฐานการบญัชีและใชห้ลกัความสม ่าเสมอ 
เดบิต   ค่าเส่ือมราคา 
           เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาสะสมแสดงเป็น
รายการหกัจากสินทรัพยท่ี์ให้เช่า ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 

√ √ √ √ √ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รายการ กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าเส่ือมราคาแสดงเป็น
ค่าใชจ่้าย 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล            ไม่มี 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย        ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      ไม่มี 
ปรับปรุงในรูปบญัชี              ไม่บนัทึกรายการ        
 

     

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)      
การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
มาตรฐานการบัญชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน
การบนัทึกบญัชี               ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน      ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ไม่แสดง 
กฎหมายภาษีอากร 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        ไมมี่ 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย   ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                  ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี  ไม่บนัทึกรายการ 
  

√ √ √ √ √ 

ท่ีมา.  จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
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จากตาราง 11  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้  าบญัชีทั้ง 5 บริษทั ในด้านการบนัทึกบญัชีส่วนของ
สัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559)   
(ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาเช่า และ ดา้นภาษีอากร ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

การบนัทึกบญัชีส่วนของสัญญาเช่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  
เร่ือง สัญญาเช่า ก่อนปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัทางการ
บญัชี แต่ปรับปรุงถอ้ยค าและความหมายให้ชดัเจนข้ึน ส่วนดา้นภาษีอากรมีการบนัทึก ภาษีเงินได้
หกั ณ ท่ีจ่าย เพิ่มเติมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ตามประมวลรัษฎากร “เร่ือง การหกัภาษีเงินได ้ ณ ท่ีจ่าย 
กรณีสัญญาให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ตามท่ีกรมสรรพากรไดอ้อกค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 
๒๕๙/๒๕๕๙ เร่ือง สั่งใหผู้จ่้าย เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกั
ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๑๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรค
สามของขอ้ ๖ ของค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. 
๒๕๒๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๑๗๖/๒๕๕๒ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี  ๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒โดยใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงินไดพ้ึงประเมินตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นตน้ไป”  

ในดา้นภาษีอากร เร่ืองสัญญาเช่า ผูท้  าบญัชี มีความเห็นเพิ่มเติม วา่ประมวลรัษฎากรควร
ปรับให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี เพื่อให้การเสียภาษีอากรไดถู้กตอ้งครบถว้น และไม่ตอ้ง
ปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบญัชีเน่ืองจาก ดา้นภาษีอากรมีความแตกต่างกบัมาตรฐานการบญัชีมากในเร่ือง
ของสัญญาเช่า 

4. สรุปความเห็นของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง เร่ืองการปรับปรุงมาตรฐาน
การบญัชีในอนาคต การรายงานทางการเงิน ฉบบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า) สรุปดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 สรุปความเห็นของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเร่ืองการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีในอนาคต การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง
สัญญาเช่า ( TFRS ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า )  

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

1. เก่ียวกับเอกสาร
สั ญ ญ า เ ช่ า ก า ร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม่ 

ค า ด ว่ า ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ
รูปแบบของ เอกสาร
สัญญาเช่า 

อาจจะมีแต่ขอศึกษา
ในรายละเอียดก่อน 

เอกสารสัญญาเช่า จดัท า
ตามข้อตกลงระหว่างผู ้
เ ช่ าและผู ้ให้ เ ช่า  ไม่ มี
ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น ใ ห้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ฉบบัใหม่ 

สัญญาเช่าเดิมมกัจะเล่ียงไป
ท าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ม า ก ก ว่ า สั ญญ า เ ช่ า ท า ง
การเงิน ซ่ึงสัญญาท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการมีผลบังคับใช ้
สัญญาจะสะท้อนธุรกรรม
การเช่าทีชดัเจนข้ึน 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุเกิน 12 
เดือนจัดเป็นสัญญาเช่า
ตามมาตรฐาน TFRS16 

2. ลั ก ษ ณ ะ
สินท รัพย์ ท่ี เ ช่ า มี
ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ
สัญญาเช่าอยา่งไร 

คาดวา่ลกัษณะสินทรัพย์
ท่ีเช่า ไม่มีผลกระทบต่อ
สัญญาเช่า เน่ืองจากดา้น
ผู ้เ ช่าจะมีรูปแบบของ
การเช่า เพียงประเภท
เดียวเท่านั้นยกเวน้ เร่ือง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

เร่ืองท่ีดิน พิ จ า รณาจากการให้
สิทธิในการควบคุมการ
ใช้สินทรัพย์ท่ีระบุและ
ส่ิงตอบแทนท่ีตกลงกนั
ในสัญญา  เพื่อเป็น
ประเมินว่ามีผลกระทบ
กบัสัญญาเช่าหรือไม่ 

หลังจาก IFRS 16 มีผล
บังคับใช้  จะมีผลกระทบ 
เน่ืองจากตามมาตรฐานจะ
พิ จ า ร ณ า ท่ี สิ น ท รั พ ย์ ท่ี
ส าม า ร ถ ร ะ บุ ได้  ดั ง นั้ น 
ความยืดหยุ่นในการเปล่ียน
สินทรัพยจ์ะนอ้ยลง 

หากสินทรัพยมี์มูลค่าสูง
ซ่ึงปกติจะมีอายุสัญญา
เช่าเกิน 12 เดือนต้องจัด
ประ เภทรายก าร เ ป็ น
สัญญาเช่าตาม มาตรฐาน 
TFRS16 (แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ) 



 

 

144 

 

 

ตาราง 12 (ต่อ)  

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

3. ผลกระทบด้าน
การปฏิบติัทางบญัชี   
การ รับ รู้ ร า ยก า ร
เร่ิมแรก 
 

ฝ่ังผูเ้ช่าจะตอ้งรับรู้สิทธิ
ใ นก า ร ใ ช้ สิ นท รัพ ย์
พ ร้อมกับหน้ี สินตาม
สั ญญ า เ ช่ า  ส า ห รั บ
สัญญาเช่าทุกประเภท 
( ไ ม่ มี ก า ร แ บ่ ง เ ป็ น
สัญญาเช่าด า เ นินงาน 
สัญญาเ ช่าการเ งินอีก
ต่อไป) 

ก า รบัน ทึ ก บัญ ชี
เปล่ียนจากสัญญา
เช่าด าเนินการ  ท่ีไม่
เ ค ย มี ร า ยก า ร ใน
บญัชีสินทรัพย ์และ 
หน้ีสิน  ก็จะมีการ
บัน ทึ ก สิ นท รัพ ย์
และหน้ีสินจ านวน
มากเกิดข้ึนมา  

การรับรู้รายการเร่ิมแรก
จะต้องรับรู้ สินทรัพย์
ด้วยราคา PV ของ
จ า นวน เ งิ น ท่ี จ ะ จ่ า ย
ช าระตามสัญญา และ
รับรู้หน้ีสินตามภาระ
ผูกพนัในสัญญา ท าให้
งบการเ งินต้องแสดง
มู ล ค่ า ท า ง ก า ร เ งิ น
เพิ่มข้ึนทั้งสองฝ่ัง 

การรับรู้หน้ีสินจากสัญญาเช่า 
เป็นการเพิ่มภาระหนีสินทาง
บญัชี ซ่ึงจะกระทบโดยตรง
ต่ออตัราส่วนทางการเงิน เช่น 
Debt Ratio 

ผูเ้ช่าจะบนัทึกรับรู้สิทธิ
ก ารใช้ สิ นท รัพย์แล ะ
หน้ีสินในงบการเงิน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

4. การรับรู้ค่าเช่า 
 

เงินงวดค่าเช่า จะรับรู้
เป็นการจ่ายหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าการเงิน (จ่าย
ตน้) และตน้ทุนทางการ
เ งิ น  ( จ่ า ย ด อ ก เ บ้ี ย ) 
ส าหรับสัญญาเ ช่าทุก
ประเภท 

เกิดความแตกต่าง
ระหว่ า งบัญ ชีกับ
ภาษี 

ตามนิยามของ  TFRS  
16 จะไม่มีการรับรู้ค่า
เช่า แต่จะเป็นการรับรู้
ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า ( ข อ ง
สินท รัพย์)  และ รับ รู้
ดอกเบ้ียจ่ายในงบก าไร
ขาดทุน 

มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ม า ก ข้ึ น 
เน่ืองจาก มีการรับรู้ดอกเบ้ีย 
แยกออกมาจากท่ีเคยรับรู้เป็น
ค่าเช่าทั้งจ  านวน 

ด้านผูเ้ช่าเม่ือถึงก าหนด
ในการช าระค่ า เ ช่ าจะ
ทยอยตดัจ่ายสิทธ์ิการใช้
สินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย   
และลดยอดหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

5. ก า ร ท บ ท ว น
ถอ้ยค า  
 

คาดว่าถ้อยค าในสัญญา
จ ะ ย ัง ค ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
วตัถุประสงค์ของธุรกิจ 
อย่ า งไรก็ ดีกรณี ท่ี เ กิด
ค ว า ม ไม่ ชั ด เ จ น ข อ ง
ถอ้ยค าตามสัญญา จนเกิด
การตีความต่าง ๆ ในทาง
บัญ ชี  เ ช่ น  เ ข้ า นิ ย า ม
สั ญ ญ า เ ช่ า ห รื อ ไ ม่ 
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 
หรือจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า สายงาน
บญัชีอาจให้ขอ้สังเกตต่อ
สัญญา เพื่ อ ให้ มี ความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ไม่มี ไม่มี ท าให้การพิจารณาประเภท
สัญญาเช่าทีความชดัเจน และ
ง่ายในการพิจารณามากข้ึน_ 

N/A 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

6. ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
ขอ้มูล 
 

จะต้อง เ ปิดเผยข้อมูล
มากข้ึน เช่น ค่าเช่าท่ีเกิด
จากสัญญาเช่าระยะสั้ น 
ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญา
เช่าท่ีสินทรัพย์มีมูลค่า
ต ่ า  ค่ า เ ช่ า ผ ัน แ ป ร ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละงวดซ่ึง
ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ในการ
ค า น วณห น้ี สิ น ต า ม
สัญญาเช่า เป็นตน้ 

เปิดเผยรายละเอียด
มากข้ึน  ใช้เวลาใน
การจดัเตรียมขอ้มูล
มากข้ึน 

การเปิดเผยข้อมูลตาม 
TFRS  16 

การเปิดเผยข้อมูลจะเปิดเผย
มากข้ึน เน่ืองจากตอ้งเปิดเผย
ทั้ งสินทรัพย์จากสัญญาเช่า 
หน้ีสินจากสัญญาเช่า  

กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
สินทรัพย์ท่ีเช่าเป็นสิทธ์ิ
ในงบเงินแยกออกจาก
สินทรัพยอ่ื์นของกิจการ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

7. ผลกระทบของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
รายงานทางการเงิน 
TFRS ฉบับท่ี 16 
สัญญาเช่า ท่ีมีต่องบ
การเงิน 
 

มีสินทรัพย ์และหน้ีสิน
เพิ่มมากข้ึน ค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าด า เ นินงาน
เดิม จะรับรู้ในรูปของ
ตน้ทุนทางการเงิน และ
ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิ
การใชสิ้นทรัพย ์
 

อัตรา ส่วน(Ratio) 
ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร
วิเคราะห์งบการเงิน
จะปล่ียนแปลงไป
อัตราส่วนทางการ
เงินบางอยา่งอาจจะ
ก ร ะ ท บ กั บ ค า
สัญญาท่ีเคยท าไว ้
(เช่น สัญญาเงินกู ้ท่ี
มีการระ บุว่ าต้อง
ด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินระบุไว ้เป็น
ตน้)  
 

TFRS 16 มีการมุ่งเน้น
ให้สัญญาเช่าทุกฉบับ
ต้องรับรู้สินทรัพย์และ
ห น้ี สิ น ใ น อ น า ค ต
ทั้ งหมดเข้างบการเงิน 
ซ่ึ งอาจท า ให้ ผู ้ใ ช้ งบ
ก า ร เ งิ น เ ข้ า ใ จ ผิ ด
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน
มาก รวมทั้งการค านวณ 
ratio จากงบการเงินอาจ
มีความคาดเคล่ือนไม่
ถูกตอ้งได ้   การปฏิบติั
ทางบัญ ชียุ่ ง ย ากต้อง
อาศยัการประมาณการ  

ทรัพยสิ์นจากสัญญาเช่า และ
หน้ี สินจากสัญญา เ ช่ า  จะ
เพิ่ ม ข้ึนในงบการ เ งินการ
เปิดเผยข้อมูลจะเปิดเผยมาก
ข้ึน เน่ืองจากต้องเปิดเผยทั้ง
สิ นท รัพ ย์ จ า กสัญญ า เ ช่ า 
หน้ีสินจากสัญญาเช่า 

ก า ร น า ม า ต ร ฐ า น 
TFRS16อาจมีผลกระทบ
ต่องบการ เ งิน  กิจการ 
เ น่ืองจากรายการตาม
สัญญาเช่าอาจท าให้ผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
กิจการแตกต่างไปจาก
ก า ร ร า ย ง า น ต า ม
มาตรฐานเดิมอย่างเป็น
สาระส าคญั เช่น ต้อง
แสดงภาระหน้ีสินเพิ่มใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ก ร ะ ท บ อั ต ร า ส่ ว น
ทางการเงิน  
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 

   เ ข้ า ม า เ ก่ี ย วข้อ ง  เ ช่ น  ก า ร
ค านวณหา PV ของจ านวนเงิน
ท่ีจะจ่ายช าระตามสัญญา  การ
ค านวณดอกเบ้ียคิดลด รวมทั้ง
การประมาณการ PV ของ
หน้ีสินอนัอาจเกิดเม่ือจบสัญญา   
ซ่ึ ง ก า รบัน ทึ กบัญ ชี ด้ว ย วิ ธี
ดงักล่าวเหมาะส าหรับสัญญาท่ี
มีสาระส าคญักบังบการเงิน แต่
ไม่ เหมาะส าหรับสัญญาท่ีท า
เป็นจ านวนมาก มูลค่าแต่ละ
สัญญาค่อนข้างต ่ า และมีการ
เปล่ียนแปลงสัญญาบ่อย  

  

ท่ีมา.  จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
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จากตาราง 12 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้  าบญัชีทั้ง 5 ราย ไดใ้ห้ความเห็นตามขอ้สรุป 8 
ขอ้ สอดคลอ้งกนัในดา้นผลกระทบการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า ก าหนดใหป้ฏิบติั ในปี พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้การบงัคบัใช ้ผูท้  าบญัชีทั้ง 5 ราย 
ได้แสดงความเห็นตามตาราง 12 และสรุปว่ามีผลกระทบทางการปฏิบติัแต่จะมีผลดีกบัผูใ้ช้งบ
การเงินของบริษทัซ่ึงจะแสดงตวัเลขท่ีชดัเจนดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่า และการ
ใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพื่อการวเิคราะห์ดา้นสินเช่ือและการลงทุน 

   5.ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจากแบบบนัทึกขอ้มูลจ านวน 28 ราย 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนขอ้มูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์
เจาะลึก แสดงขอ้มูลพนกังาน การจดทะเบียน การใชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการร่วมทุน 
เพื่อเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ใหง้านวจิยัคร้ังน้ี ตามตาราง 13 ดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 13 สรุปข้อมูลของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงแสดงข้อมูลพนักงาน การจด
ทะเบียนและการร่วมทุน 

ขอ้มูลธุรกิจ ก1 ก2 ก3 ก4 ก5 ก6 ก7 
พนกังานบริษทั(คน) 11,884 5,751 14,423 8,328 126,341 4,658 4,185 
ปี จดทะเบียน(พ.ศ.) 2529 2526 2523 2515 2521 2523 2532 
ทุนจดทะเบียน(ลา้นหุน้) 4,997 5,165 1,350 1,694 9,292 4,488 2,368 
ทุนจดทะเบียน(ลา้นบาท) 4,997 5,165 1,350 1,694 9,292 2,244 4,744 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

2,973 5,162 1,350 1,694 8,611 4,488 2,368 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

2,973 5,162 1,350 1,694 8,611 2,244 4,736 

ผูบ้ริหารระดบัสูง(สัญชาติ) ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ต่างชาติ 
ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

√ √ √ √ √ √ √ 

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุ้น) 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ 40.45 20.78 62.70 69.07 53.44 53.0 42.62 
ผูถื้อหุน้สถาบนักองทุน 5.69 3.95 5.41 4.16 6.78 14.21 3.08 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 28.61 6.62 4.27 1.78 20.39 14.79 0.50 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 25.25 68.65 27.62 24.99 19.39 18.0 53.80 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ข้อมูลธุรกจิ ก8 ก9 ก10 ก11 ก12 ก13 ก14 
พนกังานบริษทั (คน) 776 7,771 800 31,142 16,021 11,979 791 
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.) 2535 2550 2536 2501 2537 2537 2536 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้) 530 4,001 1,483 6,338 5,666 9,292 2,331 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 5,300 4,001 14,829 6,338 5,666 4,646 2,331 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

527 4,001 1,463 5,280 5,245 7,418 2,265 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

5,265 4,001 14,629 5,280 5,245 3,709 2,265 

ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง 
(สัญชาติ) 

ไทย ไทย ไทย ไทย ต่างชาติ ไทย ไทย 

ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

√ X √ X √ √ √ 

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 25.41 37.72 51.53 38.20 70.71 71.16 45.85 
ผูถื้อหุน้สถาบนั กองทุน 3.74 6.04 4.27 1.91 6.41 0.53 0.62 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 25.86 0.00 24.87 0.90 5.38 3.74 0.00 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 44.99 56.24 19.33 58.99 82.50 24.57 53.53 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ข้อมูลธุรกจิ ก15 ก16 ก17 ก18 ก19 ก20 ก21 
พนกังานบริษทั (คน) 2,284 66,016 3,000 3,774 1,102 4,828 53,670 
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.) 2545 2510 2559 2536 2526 2532 2456 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้) 896 4,622 2,226 3,970 10,714 1,208 1,600 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 896 4,622 2,226 3,970 10,714 1208 1,600 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

895 4,619 2,187 3,970 10,714 1,007 1,200 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

895 4,619 2,187 3,970 10,714 1,007 1,200 

ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง 
(สัญชาติ) 

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 

ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

√ √ √ X √ √ √ 

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน (ร้อยละของจ านวนหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 34.28 36.00 77.65 73.24 34.16 51.50 38.76 
ผูถื้อหุน้สถาบนักองทุน 19.15 12.00 6.66 5.41 10.99 8.56 12.70 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 11.11 15.00 0.36 3.21 3.82 8.56 2.77 
ผูถื้อหุน้อ่ืน 35.46 37.00 15.33 18.11 51.03 39.94 45.77 
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ตาราง 13 (ต่อ)  

ข้อมูลธุรกจิ ก22 ก23 ก24 ก25 ก26 ก27 ก28 
พนกังานบริษทั (คน) 1,670 1,377 890 22,370 3,489 9,015 4,170 
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.) 2527 2505 2518 2503 2534 2530 2533 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้) 17,992 1,525 1,625 2,699 1,100 24,815 33,369 
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 19,251 1,525 406 26,989 5,500 24,815 133,47

5 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

14,863 1,525 1,625 2,183 1,097 20,190 33,368 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

15,903 1,525 406 21,828 5,480 20,190 133,47
3 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(สัญชาติ) 

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 

ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

√ √ √ X X √ √ 

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 27.04 30.84 44.96 55.17 47.10 62.42 57.95 
ผูถื้อหุน้สถาบนักองทุน 14.44 15.00 0.00 18.65 12.39 3.25 16.08 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 4.02 2.65 0.00 4.42 0.70 0.00 18.50 
ผูถื้อหุน้อ่ืน 54.50 51.53 55.04 21.76 39.81 34.33 47.00 

ท่ีมา. จากแบบบนัทึกขอ้มูล 
หมายเหตุ รายการส านกังานสอบบญัชี 
เคร่ืองหมาย “√” หมายถึงเป็นตามรายการท่ีระบุ 
เคร่ืองหมาย “X” หมายถึงแตกต่างจากรายการท่ีระบุ  
จากตาราง 13 ผูว้จิยัไดบ้นัทึกรายการจากแบบบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี. 
ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจ านวน 28 บริษทั โดยแสดงขอ้มูลพนกังาน การจดทะเบียนและการร่วมทุนทั้ง 28 
บริษทัได้จดทะเบียนก่อน ปี พ.ศ. 2554 และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ ส่ีร้อยหกล้านบาทข้ึนไป มี
พนกังานบริษทัตั้งแต่ 700 คนข้ึนไปจ านวน 24 บริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติ และมีผูถื้อหุ้นสถาบนัและ 
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จ านวน 23 บริษทั มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังานสอบบัญชีล าดบัใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ
ไทย รับรองงบการเงิน  

6. ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 
บริษทัจากแบบบนัทึกขอ้มูลเพื่อแสดงผลกระทบในการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าต่อผูใ้ชบ้ริการ
ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง เรียงล าดบัรายการตามงบแสดงฐานะการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน 
และรายการตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย ตามตาราง 14 ถึง ตาราง 18 

ตาราง 14 ผลประกอบการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 บริษทั ณ วนั
ส้ินงวดบญัชี 7 ปี เป็นอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.01 1.65 1.46 1.36 1.23 1.31 1.78 
อตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว 

เท่า 0.57 0.92 0.66 0.59 0.50 0.57 0.97 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.98 2.00 2.07 1.97 3.35 2.04 1.86 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย ์

เท่า 0.76 0.92 3.97 1.01 0.97 0.79 0.69 

อตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -9.90 23.99 34.73 37.7 19.66 20.45 20.94 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 21.85 25.90 27.01 25.67 26.32 24.69 23.47 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.24 8.14 9.11 9.15 10.02 10.25 9.47 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 3.71 8.17 11.44 9.49 10.93 11.73 11.38 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ 

% 9.30 13.35 13.04 14.23 14.51 16.64 14.66 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้ 

เท่า 37.75 45.13 60.75 79.90 81.53 73.78 66.27 

ระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ีย 

วนั 50.17 42.40 41.84 39.07 36.35 35.54 33.05 

อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินทรัพยถ์าวร 

เท่า 0.95 4.37 15.15 9.41 8.53 7.28 4.98 

อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินคา้คงเหลือ 

เท่า 12.01 12.47 10.65 12.87 13.29 16.85 18.79 

ระยะเวลาขายสินคา้
เฉล่ีย 

วนั 116.22 116.55 107.79 107.79 98.01 98.54 105.38 

อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินทรัพย ์

เท่า 0.58 0.64 0.72 0.79 0.83 0.92 0.91 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 

อตัราส่วนทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวเิคราะห์ฐานะการเงิน ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไรของกิจการ อตัราส่วนทางการเงินจะค านวณข้ึน
โดยการหารจ านวนเงินของรายการหรือกลุ่มรายการในงบการเงินหน่ึงด้วยจ านวนเงินของอีก
รายการหน่ึงหรือของอีกกลุ่มรายการหน่ึงในงบการเงิน(เดียวกันหรือต่างงบการเงินกัน)ของ
ช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงจะช่วยให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการ 2 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการตีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ และใช้ในการ
เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในอดีตของกิจการ อตัราส่วนเหล่าน้ีจะตอ้งน ามาพิจารณาร่วมกนัจึงจะ
สามารถสรุปผลวเิคราะห์ ท าใหม้องเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกิจการไดช้ดัเจนข้ึน   
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ภาพ 5 อตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย 

จากภาพ 5 การวิเคราะห์แนวตั้งเป็นการเปรียบเทียบตวัเลขของแต่ละรายการกบัยอดรวมในงบ
การเงินเดียวกนั รายการสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินจะค านวณเป็นร้อยละของยอดสินทรัพย์
รวม ส่วนผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการคิดเป็น
ร้อยละของยอดรายไดร้วม 

ตาราง 15 ผลประกอบการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 บริษทั ณ วนั
ส้ินงวดบญัชี 7 ปี เป็นอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียของ อตัราส่วนสภาพคล่อง 

      อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.01 1.65 1.46 1.36 1.23 1.31 1.78 
อตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว 

เท่า 0.57 0.92 0.66 0.59 0.50 0.57 0.97 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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อตัราส่วนหมุนเร็วเป็นการเปรียบเทียบสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วไม่
รวมสินคา้คงเหลือ เป็นจ านวนเท่าของหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้นควรจะอยูใ่นอตัรา 1:1 จะแสดงถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นแสดงโดยภาพรวมทั้ง 33 บริษทั อตัราโดยเฉล่ียจะอยู่ใน
ระดบัความสามารถช าระหน้ีไดป้านกลาง ในตาราง 15 

 

 

ภาพ 6 แสดงการวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง 

จากภาพ 6 อตัราส่วนหมุนเร็วตามตาราง 15  เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีสภาพ
คล่องสูง เช่นเงินสด ไม่รวมสินคา้คงเหลือ เป็นจ านวนเท่าของหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้นจะแสดง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ น อัตราส่วนน้ีควรอยู่ในอัตรา 1 ต่อ 1 จะแสดงถึง
ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นมาก 
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ตาราง 16  ผลประกอบการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 บริษทั ณ วนั

ส้ินงวดบญัชี 7 ปี เป็นอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียของ อตัราส่วนการช าระหน้ี 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.98 2.00 2.07 1.97 3.35 2.04 1.86 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย ์

เท่า 0.76 0.92 3.97 1.01 0.97 0.79 0.69 

อตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -9.90 23.99 34.73 37.70 19.66 20.45 20.94 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
การบริหารหน้ีสินคือประสิทธิภาพการลงทุนในสินทรัพยท์ั้งส้ินจากเงินทุนในรูปของ

หน้ีสิน ซ่ึงอตัราส่วนต ่า ความเส่ียงของเจา้หน้ีท่ีจะไม่ไดรั้บการช าระหน้ีคืนลดลงแสดงโดยภาพรวม
ทั้ง 33 บริษทั อตัราโดยเฉล่ียจะอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงถึงเจา้หน้ีมีความเส่ียงปานกลางในการท่ี
จะไดรั้บช าระหน้ี ในตาราง 16 

 
ภาพ 7  แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนการช าระหน้ี 
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จากภาพ 7  ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
อตัราส่วนหมุนเวียนเป็นการเปรียบเทียบสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวนเท่าของหน้ีสิน

หมุนเวียนระยะสั้ นควรจะอยู่ในอตัราสูงจะแสดงถึงความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นโดย
ภาพรวมทั้ง 33 บริษทั อตัราส่วนโดยเฉล่ียจะอยู่ในระดับความสามารถช าระหน้ีได้ปานกลาง 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี พ.ศ. 2560 อตัราส่วนเฉล่ียต ่าสุด 0.98 เท่า ปี พ.ศ. 2556 
อตัราส่วนเฉล่ียสูงสุด 3.35 เท่า  ปี พ.ศ. 2557 อตัราส่วนเฉล่ีย 3.35 เท่า 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ปี พ.ศ. 2554 อตัราส่วนเฉล่ียต ่าสุด 0.69 เท่า ปี พ.ศ. 2558 
อตัราส่วนเฉล่ียสูงสุด 3.97 เท่า  ปี พ.ศ. 2557 อตัราส่วนเฉล่ีย 1.01 เท่า 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย ปี พ.ศ. 2560 อตัราส่วนเฉล่ียต ่าสุด -9.90 
เท่า ปี พ.ศ. 2557 อตัราส่วนเฉล่ียสูงสุด 37.70 เท่า  ปี พ.ศ. 2557 อตัราส่วนเฉล่ีย 37.70 เท่า 

 
ตาราง 17 ผลประกอบการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 บริษทั ณ วนั
ส้ินงวดบญัชี 7 ปี เป็นอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ียของ อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 21.85 25.90 27.01 25.67 26.32 24.69 23.47 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.24 8.14 9.11 9.15 10.02 10.25 9.47 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 3.71 8.17 11.44 9.49 10.93 11.73 11.38 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ 

% 9.30 13.35 13.04 14.23 14.51 16.64 14.66 

ท่ีมา จากการวเิคราะห์ 
การวดัประสิทธิภาพการบริหารงานว่าบรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงพิจารณาจาก อตัราก าไร

ขั้นตน้  
อตัราก าไรสุทธิ เป็นการวดัประสิทธิภาพการบริหารงานในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ไดแ้ก่ความสามารถในการท าก าไร แสดงเป็นอตัราร้อยละ ถา้สูงจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการท า
ก าไรของธุรกิจสูงดว้ย แสดงโดยภาพรวมทั้ง 33บริษทั อตัราโดยเฉล่ียจะอยูใ่นระดบัสูงกวา่ดอกเบ้ีย
เงินฝาก ในตาราง 17 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นการเปรียบเทียบก าไรกับสินทรัพย์รวมเพื่อวดั
ความสามารถและประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการใช้สินทรัพยข์องกิจการไปก่อให้เกิดก าไร
กลบัมาและวดัผลตอบแทนทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้หน้ีและผูเ้ป็นเจา้ของกิจการจะไดรั้บจากการลงทุน
แสดงโดยภาพรวมทั้ง 33 บริษทั 

อตัราโดยเฉล่ียจะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง ดอกเบ้ียเงินฝาก แสดงความสามารถปานกลางใน
ตาราง 17 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเป็นการเปรียบเทียบก าไรกบัส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั
แสดงผลตอบแทนต่อสินทรัพยใ์นส่วนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัน ามาลงทุน ยิ่งค่าท่ีค  านวณสูงเท่าไรย่อม
แสดงถึงประสิทธิภาพในการท าก าไรสูงแสดงโดยภาพรวมทั้ง 33 บริษทั อตัราส่วนทางการเงินโดย
เฉล่ียจะอยูใ่นระดบัสูงกวา่ ดอกเบ้ียเงินฝาก แสดงถึงประสิทธิภาพสูงในตาราง 17 

 

 

ภาพ 8  แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการหาก าไร 

จากภาพ 8 ก าไรสุทธิ มียอดเป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดร้วมแต่ละปีรวม 7 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 
ถึง 2560  แนวโนม้ลดลง ในปี พ.ศ. 2560 ต ่าสุดร้อยละ 0.24  ปีพ.ศ. 2555 ก าไรสูงสุดร้อยละ 10.25 
ปี พ.ศ. 2557 ก าไร ร้อยละ 9.15 
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ตาราง 18 ผลประกอบการของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงจ านวนรวม 33 บริษทั ณ วนั

ส้ินงวดบญัชี 7 ปี เป็นอตัราส่วนทางการเงินเฉล่ีย ของ อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้ 

เท่า 37.75 45.13 60.75 79.90 81.53 73.78 66.27 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 50.17 42.40 41.84 39.07 36.35 34.54 33.05 
อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินทรัพยถ์าวร 

เท่า 0.95 4.37 15.15 9.41 8.53 7.28 4.98 

อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินคา้คงเหลือ 

เท่า 12.01 12.47 10.65 12.87 13.29 16.85 18.79 

ระยะเวลาขายสินคา้
เฉล่ีย 

วนั 116.22 116.55 107.79 107.79 98.01 98.54 105.38 

อตัราส่วนหมุนเวยีน
สินทรัพย ์

เท่า 0.58 0.64 0.72 0.79 0.83 0.92 0.91 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
 
อตัราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์ตามตาราง 18 เปรียบเทียบยอดรายได้กบั

สินทรัพยร์วม อตัราส่วนสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยก่์อใหเ้กิดรายได ้
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ภาพ 9  แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนการด าเนินงาน 

จากภาพ 9 และตาราง 18  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ แสดงเป็นจ านวนเท่า ยิ่งสูงยิ่งดีในปีพ.ศ. 2560  แสดง

อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียต ่าสุด 37.75 เท่า ปีพ.ศ. 2556 อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียสูงสุด 81.53 เท่า 
ปีพ.ศ. 2557 อตัราส่วนหมุนเวยีนเฉล่ีย 79.9 เท่า 

ระยะเวลาเก็บหน้ี เฉล่ีย แสดงเป็นจ านวนวนั ระยะเวลาสั้นยิ่งดีในปีพ.ศ. 2554 แสดง
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย สั้นท่ีสุด 33.05 วนั ปีพ.ศ. 2556 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสูงสุด 50.17 วนั ปี
พ.ศ. 2557 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 39.07 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวรแสดงเป็นจ านวนเท่า ยิ่งสูงยิ่งดีในปีพ.ศ. 2560 แสดง
อตัราส่วนหมุนเวยีนเฉล่ียต ่าสุด 0.95 เท่า ปีพ.ศ. 2558 อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียสูงสุด 15.15 เท่า ปี
พ.ศ. 2557 อตัราส่วนหมุนเวยีนเฉล่ีย 9.41 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ แสดงเป็นจ านวนเท่า ยิ่งสูงยิ่งดีในปีพ.ศ. 2560 แสดง
อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียต ่าสุด 12.31 เท่า ปีพ.ศ. 2554 อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียสูงสุด 18.79 เท่า 
ปีพ.ศ. 2557 อตัราส่วนหมุนเวยีนเฉล่ีย 12.87 เท่า 
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ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียแสดงเป็นจ านวนวนั ระยะเวลาสั้นยิ่งดีในปีพ.ศ. 2556 แสดง
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียสั้นท่ีสุด 98.01 วนั ปีพ.ศ. 2559 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียสูงสุด 116.55 วนั 
ปีพ.ศ. 2557 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 107.79 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย ์ แสดงเป็นจ านวนเท่า ยิ่งสูงยิ่งดีในปีพ.ศ. 2560 แสดง
อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียต ่าสุด 0.58 เท่า ปีพ.ศ. 2555 อตัราส่วนหมุนเวียนเฉล่ียสูงสุด 0.92 เท่า ปี
พ.ศ. 2557 อตัราส่วนหมุนเวยีนเฉล่ีย 0.79 เท่า 

ในบทน้ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 5 
บริษทั และแบบบนัทึกขอ้มูลซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์
รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 28 บริษทั เพื่อสรุปผลตอบวตัถุประสงคใ์นบทท่ี 5 ต่อไป 



บทที ่5 

 สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวทางมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ประมวลรัษฎากร กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์และงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศมาใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอสรุปผลการวิจยั 
การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามวตัถุประสงคด์งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

สรุปผลการวจิัย 

ผลการวิจัยของการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยขอน าเสนอการสรุปผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัซ่ึงปรากฏผลวเิคราะห์ดงัน้ี 

โดยสรุปไม่เกิดผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 

อภิปรายผล 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 
การบนัทึกบญัชีส่วนของสัญญาเช่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า ก่อนปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557 (ตามตาราง 11) เน่ืองจากไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั
ทางการบญัชี แต่ปรับปรุงถอ้ยค าและความหมายให้ชดัเจนข้ึน โดยผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบ
ลีสซ่ิง ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหากสัญญานั้นโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่าและตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหากสัญญานั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงหรือผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ปให้แก่ผูเ้ช่าและจ าแนกประเภท
ของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และขอ้บ่งช้ี
ในย่อหน้า 10 และ 11 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558) 
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(ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาเช่า รวมเป็นขอ้ยอ่ย 8 ขอ้ ตามตาราง 10 นอกจากน้ี
ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) (ปรับปรุง 2558)(รับปรุง 
2559) (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาเช่า จะพบว่าสินทรัพย ์และ หน้ีสินของกิจการสูงข้ึน จึงมี
แนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบให้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ลดต ่าลงและอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
สูงข้ึนไดใ้นขณะท่ีก าไรสุทธิและ ส่วนของเจา้ของมีค่าเท่าเดิม 

แต่ผลการวิเคราะห์จากตาราง 14 ตาราง 15 ตาราง 16 ตาราง 17 ตาราง 18 และ ภาพ 5 
ภาพ 6 ภาพ 7 ภาพ 8 ภาพ 9 แสดงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
ก าไรสุทธิ ส่วนของเจา้ของ ของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:ศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ 100 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 บริษัท ช่วง
ระยะเวลา ปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ.2560 ได้แสดงอัตราส่วนก่อนและหลัง ปี พ.ศ.2557 เพื่อ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง จะพบว่าหลงัการฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) (ปรับปรุง 2558) (ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาเช่า อตัราส่วนทางการเงิน
เฉล่ียท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่เป็นสาระส าคญัของผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจ านวน 33 
บริษทันั้น  เป็นการสนบัสนุนผลสรุปของงานวิจยัคร้ังน้ีจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้ง 5 บริษทั 
(วภิาดา ตนัติประภา, 2560) 

ส่วนดา้นภาษีอากรมีการบนัทึก ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เพิ่มเติมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ตาม
ประมวลรัษฏากร“เร่ือง การหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย กรณีสัญญาให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง ตามท่ี
กรมสรรพากรไดอ้อกค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. ๒๕๙/๒๕๕๙ เร่ือง สั่งใหผู้จ่้าย เงินไดพ้ึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๑๐พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  ซ่ึงให้ยกเลิกความในวรรคสองและ วรรคสามของขอ้ ๖  ของค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 
๔/๒๕๒๘ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหัก
ภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งกรมสรรพากรท่ี 
ท.ป. ๑๗๖/๒๕๕๒ เร่ือง สั่งให้ผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มี
หนา้ท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒โดยให้ใชบ้งัคบัส าหรับการจ่ายเงิน
ไดพ้ึงประเมินตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป”  

ในดา้นภาษีอากร เร่ืองสัญญาเช่า ผูท้  าบญัชี มีความเห็นเพิ่มเติม วา่ประมวลรัษฎากรควร
ปรับให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี เพื่อให้การเสียภาษีอากรไดถู้กตอ้งครบถว้น และไม่ตอ้ง
ปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบญัชีเน่ืองจาก ดา้นภาษีอากรมีความแตกต่างกบัมาตรฐานการบญัชีมากในเร่ือง
ของสัญญาเช่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suzuki, K. (1997) pp.1,2 
ในกรณีของผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (ร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าก าหนดให้ปฏิบติั ในปี พ.ศ. 2563) 
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นั้นผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อประกอบงานวิจยัให้ไดป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน ซ่ึงไดผ้ลสรุปจากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัทั้ง 5 บริษทั ดงัน้ี 

1. เก่ียวกบั เอกสารสัญญาเช่า 
การปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ส าหรับผูใ้ชบ้ริการธุรกิจ

การให้เช่าแบบลีสซ่ิงเร่ืองเก่ียวกับการปรับเปล่ียนเอกสารสัญญาเช่าไม่มีผลกระทบเน่ืองจาก 
เอกสารสัญญาเช่า จดัท าตามขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า ไม่มีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานฉบบัใหม่ และปรกติผูใ้ห้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงจะบริการและด าเนินการ 
และคาดวา่สัญญาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการมีผลบงัคบัใชส้ัญญาจะสะทอ้นธุรกรรมการเช่าท่ีชดัเจนข้ึน 

2. ลกัษณะสินทรัพยท่ี์เช่า 
มีผลกระทบกบัสัญญาเช่าอยา่งไร จะมีผลกระทบในกรณี สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า กรณี

การให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุและส่ิงตอบแทนท่ีตกลงกนัในสัญญา เพื่อประเมินว่ามี
ผลกระทบกบัสัญญาเช่าหรือไม่ กรณีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน กรณีสินทรัพยมี์มูลค่าสูงซ่ึงปกติจะมีอายุ
สัญญาเช่าเกิน 12 เดือนตอ้งจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) และท าให้ความยืดหยุน่ในการ
เปล่ียนสินทรัพยจ์ะนอ้ยลง 

3. ผลกระทบดา้นการปฏิบติัทางบญัชี การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
ผูเ้ช่าจะตอ้งรับรู้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยพ์ร้อมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับสัญญา

เช่าทุกประเภท (ไม่มีการแบ่งเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป) ซ่ึงการบนัทึก
บญัชีเปล่ียนจากสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่เคยมีรายการในบญัชีสินทรัพย ์และหน้ีสินเป็นการเพิ่ม
ภาระ การบนัทึกสินทรัพยแ์ละการรับรู้หน้ีสินจากสัญญาเช่า ท าให้หน้ีสินจ านวนมากเกิดข้ึนและจะ
กระทบโดยตรงต่ออตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วนหน้ีสิน 

4. การรับรู้ค่าเช่า 
ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า จะไม่มีการ

รับรู้ค่าเช่า แต่จะเป็นการรับรู้ค่าเส่ือมราคา (ของสินทรัพย)์ และรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายในงบก าไรขาดทุน 
และเงินงวดค่าเช่า จะรับรู้เป็นการจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (จ่ายตน้) และตน้ทุนทางการเงิน 
(จ่ายดอกเบ้ีย) ส าหรับสัญญาเช่าทุกประเภทในดา้นผูเ้ช่าเม่ือถึงก าหนดในการช าระค่าเช่า จะทะยอย
ตดัจ่ายสิทธ์ิการใชสิ้นทรัพยเ์ป็นค่าใชจ่้าย   และลดยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ีท าให้ เกิด
ความแตกต่างระหวา่งบญัชีกบัภาษีอากร แต่มีความชดัเจนมากข้ึนเน่ืองจากมีการรับรู้ดอกเบ้ีย แยก
ออกมาจากท่ีเคยรับรู้เป็นค่าเช่าทั้งจ  านวน 
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5. การทบทวนถอ้ยค า 
คาดว่าถอ้ยค าในสัญญาจะยงัคงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของธุรกิจอย่างไรก็ดีกรณีท่ี

เกิดความไม่ชดัเจนของถอ้ยค าตามสัญญาจนเกิดการตีความต่างๆ ในทางบญัชี เช่น เขา้นิยามสัญญา
เช่าหรือไม่ ระยะเวลาของสัญญาเช่า หรือจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า สายงานบญัชีอาจให้
ขอ้สังเกตต่อสัญญาเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนท าให้การพิจารณาประเภทสัญญาเช่ามีความ
ชดัเจน และง่ายในการพิจารณามากข้ึน 

6. การเปิดเผยขอ้มูล 
การเปิดเผยขอ้มูลตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

การเปิดเผยขอ้มูลจะเปิดเผยมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งเปิดเผยทั้งสินทรัพยจ์ากสัญญาเช่า หน้ีสินจาก
สัญญาเช่า เช่น ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้น ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 
ค่าเช่าผนัแปรท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นการค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า และกิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นสิทธ์ิในงบการเงินแยกออกจากสินทรัพยอ่ื์นของกิจการเป็นตน้ 
การเปิดเผยรายละเอียดมากข้ึน ท าใหใ้ชเ้วลาในการจดัเตรียมขอ้มูลมากข้ึน 

7. ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าท่ีมีต่องบ
การเงิน 

การปฏิบ ัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า อาจมี
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ เน่ืองจากรายการตามสัญญาเช่าอาจท าให้ผลการด าเนินงานของ
กิจการแตกต่างไปจากการรายงานตามมาตรฐานเดิมอย่างเป็นสาระส าคญั เช่น ตอ้งแสดงภาระ
หน้ีสินเพิ่มในงบแสดงฐานะการเงินกระทบอตัราส่วนทางการเงิน 

มีสินทรัพย ์และหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานเดิมจะรับรู้ในรูป
ของตน้ทุนทางการเงิน และค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์

อัตราส่วน (Ratio) ต่างๆในการวิเคราะห์งบการเงินจะปล่ียนแปลงไปอัตราส่วน
ทางการเงินบางอย่างอาจจะกระทบกบัค าสัญญาท่ีเคยท าไว ้(เช่น สัญญาเงินกู ้ท่ีมีการระบุว่าตอ้ง
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินระบุไว ้เป็นตน้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มีการมุ่งเนน้ให้สัญญาเช่า
ทุกฉบบัตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในอนาคตทั้งหมดเขา้งบการเงิน ซ่ึงอาจท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจผิดเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนจ านวนมาก รวมทั้งการค านวณ อตัราส่วนทาง
การเงิน จากงบการเงินอาจมีความคลาดเคล่ือนไม่ถูกตอ้งได ้ การปฏิบติัทางบญัชียุง่ยากตอ้งอาศยั
การประมาณการเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะจ่ายช าระตาม
สัญญา การค านวณดอกเบ้ียคิดลด รวมทั้งการประมาณการมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินอนัอาจเกิดข้ึน
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เม่ือจบสัญญา ซ่ึงการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีดงักล่าวเหมาะส าหรับสัญญาท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน 
แต่ไม่ เหมาะส าหรับสัญญาท่ีท าเป็นจ านวนมาก มูลค่าแต่ละสัญญาค่อนข้างต ่ า  และมีการ
เปล่ียนแปลงสัญญาบ่อย 

สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 5 บริษทั การปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า จะมีผลกระทบต่อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงทั้ง
ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการอย่างมีสาระส าคญัในดา้นเอกสารสัญญา ลกัษณะสินทรัพยท่ี์เช่า การ
ปฏิบติัในด้านการบนัทึกบญัชี งบการเงินและการเปิดเผยขอัมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากสัญญาเช่า แต่จะท าให้งบการเงินแสดง
ขอ้มูลจากการท าธุรกรรมตามสัญญาเช่าได้ครบถ้วนชัดเจนข้ึนและจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบ
การเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Theodoridis, A. (2017). (วภิาดา ตนัติประภา,2560). 

อยา่งไรก็ดีขอ้สรุปผลกระทบน้ีเป็นการแสดงความคิดเห็นซ่ึงจะมีผลบงัคบัให้ปฏิบติัในปี 
พ.ศ. 2563 การปฏิบติัใชอ้าจมีผลกระทบเปล่ียนแปลงไปจากความเห็นดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
1.1 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ควร พิจารณาเร่ืองการปรับปรุงมาตรฐาน

การบญัชีให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจในประเทศไทย การออกมาตรฐานการบญัชีควรจดัท าให้ทนั
เหตุการณ์และประเภทธุรกิจควรให้มีการทดลองปฏิบติัใช้ก่อนประกาศใช้เป็นทางการเพื่อลด
จุดบกพร่องของมาตรฐานการบญัชีส าหรับมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีจะประกาศใชใ้นอนาคต ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า เป็น
ตน้ 

1.2 กรมสรรพากร ในเร่ืองเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานของการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค านวณจากราคาสินคา้หรือการใหบ้ริการ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการขายสินคา้ มาตรา 78/1 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 78/3   
ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ แต่เน่ืองจากธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
เป็นบริการทางการเงินสมยัใหม่ โดยให้สินเช่ือกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจทุกประเภทด้วย
สินทรัพยแ์ทนตวัเงิน ดงันั้นควรพิจารณาการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากส่วนของดอกเบ้ียรับเช่นเดียวกบั
กลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 บริษทัผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง พิจารณาแหล่งสินเช่ือให้เหมาะสมกบัการ

ด าเนินงานและพิจารณาวิธีการปฏิบติัทางดา้นการบนัทึกบญัชีในช่วงระยะเวลาก่อนมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า มีผลบงัคบัใช ้

ข้อจ ากดัในการวจิัยคร้ังนี้ 

ด้านข้อมูล 
1. การรวบรวมตวัเลขผลการด าเนินงานของบริษทัผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย.์ แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 
2.  เน่ืองจากขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงบางส่วนไม่ได้
แสดงรายละเอียดเป็นความลบัทางการคา้ ไดแ้ก่ จ  านวนเงินการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเช่า ดงันั้นจึง
ใชข้อ้มูลโดยรวมในงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับรองแลว้ 

ด้านระยะเวลา 
1. ผูท้  าบญัชีซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั มีภารกิจส าคญัของบริษทั ช่วงปิดงวดบญัชีประจ าไตรมาสและ
ประจ าปีเน่ืองจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท าให้เกิดความล่าช้าในการสรุปผล 
งานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ร่ิม สัมภาษณ์เจาะลึกและส ารวจขอ้มูล ตั้งแต่ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 
2. มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชี
ระหวา่งประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560  

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยต่อไป 
 เร่ือง “ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซ่ึงใช้ปฏิบติัแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
เร่ืองสัญญาเช่า”  
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ชุดแบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สัญญา
เช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย:ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100 ( THE EFFECTED FROM THAI ACCOUNTING STANDARD 
NO.17 (ADJUSTED 2014) LEASING TO LESSEE IN THE STOCK MARKET OF THAILAND 
: SET 100 
ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการ
ให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์
100 กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าขอ้มูลไปประกอบการวิเคราะห์ปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย  

แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูและสถานภาพของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ เป็นการตอบแบบสัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบั 
ต าแหน่งงานและประสบการณ์ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 แนวการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สญัญาเช่า เป็นการตอบแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัและแสดงความเห็นในเร่ืองของการบนัทึก
รายการบญัชีในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดา้นสินทรัพย ์หน้ีสิน 
การรับรู้รายได ้ และค่าใชจ่้ายตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
และการแสดงรายการกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในกรณีการใหเ้ช่าส าหรับสัญญาเช่า
ด าเนินงาน (Operating Lease) และกรณีการให้เช่าส าหรับสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และ 
เร่ือง การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีและมาตรการทางภาษีอากร  
ส่วนท่ี  3 ปัญหา อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัและประโยชน์ในการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
เป็นการตอบแบบสัมภาษณ์ในเร่ือง ปัจจัยท่ีท าให้เกิด ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ตลอดจน
ประโยชน ์ของการใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 
 
 
 



187 
 

เคร่ืองหมายถูก  (  √   ) ลงในช่อง ส่ีเหล่ียม    (       ) และใหข้อ้มูล ต าแหน่งงานและประสบการณ์
ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์   ดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อมลูผู้ท าบัญชี 
ช่ือบริษัท : ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

1. ต าแหน่งงาน …………………………………………………………………………… 
2. ประสบการณ์การท างานของผูท้  าบญัชีในต าแหน่งงานปัจจุบนั………………ปี 

   1-5ปี  มากกวา่ 5 ปี ถึง 10 ปี  มากกวา่ 10 ปี 
3. บริษทัของท่านใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิงประเภทใด 

สัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)       สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease)        
 ทั้งสองประเภท 

 
ส่วนท่ี 2 ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า มีความแตกต่างกบัการปฏิบัติทางภาษีอากรในกรณีการให้เช่าส าหรับสัญญา
เช่าด าเนินงาน (Operating Lease) และกรณีการให้เช่าส าหรับสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) 
และ เร่ือง การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรการทางภาษอีากร กรุณาแสดงความเห็นครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปนี ้

1. ท่านปฏิบัติและ มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และท่ีมีความแตกต่างกับการปฏิบัติทางภาษีอากร กรณีการเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1.1 ด้านสินทรัพย์ ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  
  

1.2 ด้านหนีสิ้น 
  
  
1.3 ด้านค่าใช้จ่าย 
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2. ท่านปฏิบัตแิละมคีวามเห็นอย่างไรเกีย่วกบัการปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 
2557) เร่ือง สัญญาเช่า และท่ีมีความแตกต่างกับการปฏิบัติทางภาษีอากร กรณีเป็นการเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าการเงนิ (Financial Lease) ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

2.1 ด้านสินทรัพย์  ตามสัญญาเช่าการเงนิ 
  

2.2 ด้านหนีสิ้น 
  
  
2.3 ด้านค่าใช้จ่าย 

  

3. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรในเร่ืองการจ าแนกประเภทของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และข้อบ่งช้ีในย่อหน้า 10 และ 11 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า รวมเป็นข้อย่อย 8  ข้อ ในกรณีเห็นด้วยให้ใส่ 
เคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่องส่ีเหลี่ยม (       ) หน้า “เห็นด้วย” หรือกรณีไม่เห็นด้วยให้ใส่ 
เคร่ืองหมาย ถูก (√) ลงในช่องส่ีเหลี่ยม (      ) หน้า “ไม่เห็นด้วย”  และให้เหตุผลประกอบท้ังข้อที่
เห็นด้วยและข้อที่ไม่เห็นด้วย ดงันี ้

1).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่า จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน                เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  

2).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสิทธิเลือกเกิดข้ึนโดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยม์าก
เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน                                                                                                                    
 เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
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3).ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในกรณี  ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์ แมว้่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน จ าแนกเป็นสัญญาเช่า
การเงิน    

       เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  

4).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายตามมีจ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า จ าแนกเป็นสัญญา
เช่าการเงิน         

 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  

5).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  สินทรัพย์ท่ีเช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ี
สามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้นโดยไม่จ าเป็นตอ้งน าสินทรัพยด์งักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั จ าแนก
เป็นสัญญาเช่าการเงิน                                                                                                      

            เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  

6).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผล
เสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน        

          เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  
7).ท่านเห็นดว้ยหรือไมใ่นกรณี ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าเท่ากบัส่วน
ใหญ่ของจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 
จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

         เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย 
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เหตุผล  
  
8). ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ านวน
ต ่ากว่าค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

       เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
  
4.ท่านมข้ีอเสนอแนะอ่ืน ๆ อย่างไร (เกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชีและมาตรการทางภาษอีากร) 
(ตวัอย่าง เช่น การบนัทึกค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเร่ิมแรก การเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือสินทรัพยเ์ม่ือ
ส้ินสุดสัญญาหรือต่ออายสุญัญา) 
  
  
ส่วนท่ี 3 ท่านมคีวามเห็นอย่างไรในเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกดิ ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ของการใช้
บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในอนาคต 

1.ท่านคิดว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัในการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่า
แบบลีสซ่ิง 
  
  

2.ท่านมีความเห็นอย่างไรในเร่ือง แนวทางการก ากบั ดูแล พฒันาการในการใชบ้ริการธุรกิจการให้
เช่าแบบลีสซ่ิง __________________________________________________________________ 
3.ท่านมีความเห็นอย่างไรในเร่ือง ประโยชน์ของการใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง (ดา้นผู ้
เช่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน)______________________________________________ 
4. ท่านมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ อยา่งไร (เก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง แหล่งเงินทุน 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนและ รัฐบาล ปัญหาท่ีประสบ และอ่ืนๆ)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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5.การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในอนาคต (TFRS ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า) เปรียบเทียบกบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั (TAS ฉบบัท่ี 17 สญัญาเช่า)  
เ ก่ียวกับ เอกสารสัญญาเช่า  การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่___________________________________________________________________________ 
ลกัษณะสินทรัพยท่ี์เช่า  มีผลกระทบกบัสญัญาเช่าอยา่งไร_________________________________ 
ผลกระทบดา้นการปฏิบติัทางบญัชี  _________________________________________________ 
การรับรู้รายการเร่ิมแรก___________________________________________________________ 
การรับรู้ค่าเช่า __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
การทบทวนถอ้ยค า ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
การเปิดเผยขอ้มูล _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า ท่ีมีต่องบการเงิน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ชุดแบบสอบถาม 
                                                             
เร่ือง ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สัญญา
เช่า ต่อผูใ้ช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์100  
ค าชีแ้จง   แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตาม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า ต่อผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการ
ให้เช่าแบบลีสซ่ิง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ศึกษากลุ่มหลกัทรัพย ์
100 และน าขอ้มูลไปประกอบการวิเคราะห์  

แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี1 แนวการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
สัญญาเช่า เป็นการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัและแสดงความเห็นในเร่ืองของการบนัทึก
รายการบญัชีในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดา้นสินทรัพย ์หน้ีสิน 
การรับรู้รายได ้ และค่าใชจ่้ายตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
และการแสดงรายการกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในกรณีการใชบ้ริการส าหรับสัญญา
เช่าด าเนินงาน (Operating Lease) และกรณีการใชบ้ริการส าหรับสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) 
และ เร่ือง การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชีและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชีและมาตรการทางภาษีอากร  
ส่วนท่ี 2 ปัญหา อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัของการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิงและประโยชน์
ในการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง เป็นการตอบแบบสอบถามในเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกิด 
ปัญหา อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั ประโยชน์ ของการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ตลอดจน
ผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีในอนาคต 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูของบริษทัและเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั  
______________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ี 1 
ท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณี ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีความแตกต่างกับการ
ปฏิบติัทางภาษีอากร ขอใหท้ าเคร่ืองหมายถูก ( √ ) ลงในช่องส่ีเหล่ียม (      ) หนา้ขอ้ความขา้งล่าง 
ในกรณีเห็นดว้ยใหใ้ส่เคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในช่องส่ีเหล่ียม   (       ) หนา้ “นโยบายบญัชีเดียวกนั” 
ส่วนกรณีไม่เห็นดว้ยใหใ้ส่เคร่ืองหมายถูก(  √  ) ลงในช่องส่ีเหล่ียม (       )  หนา้ “นโยบายบญัชี
แตกต่างกนั” พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และ เร่ือง การจ าแนกประเภทสัญญาเช่าตามมาตรฐาน
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การบญัชีและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  เก่ียวกบัมาตรฐานการบัญชีและมาตรการทางภาษีอากร กรุณา
แสดงความเห็นครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีที่มคีวามแตกต่างกบัการ
ปฏิบัตทิางภาษอีากร กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1.1ด้านสินทรัพย์ 

สินเช่ือตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

มาตรฐานการบญัชี 

ผู้เช่า 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
การบนัทึกบญัชี          ไม่มีการบนัทึกรายการสินทรัพย ์

การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน     ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่มี 

ปรับปรุงในรูปบญัชี  ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
 

1.2 ด้านสินทรัพย์/หนีสิ้น 

1.2.1. กรณีท่ีมีการเรียกเกบ็เงินมดัจ าการเช่าเท่ากบัหรือเป็นบางส่วนของ Option Price 
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มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกเป็นเงินมดัจ าจ่ายและเป็นสินทรัพย ์เพ่ือรอรับคืนจากผูใ้หเ้ช่าและปรับปรุงรายการออกจาก
บญัชีเงินมดัจ าจ่ายเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง   
เดบิต เงินมดัจ า  
          ภาษีซ้ือ  

              เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  เงินมดัจ า  แสดงเงินมดัจ า ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค านวณเงินมดัจ าเป็นค่าใชจ่้ายของก าไรสุทธิทางภาษีอากรโดยจะน ามา
ค านวณเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีทั้งจ านวน ณ งวดบญัชีท่ีจ่าย หรือจะเฉล่ียตามอายสุัญญาเช่าก็ไดโ้ดยเร่ิม
ตั้งแต่งวดบญัชีท่ีจ่าย 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าจ่ายทั้งจ านวน  

  ปรับปรุงในรูปบญัชี  
เดบิต เงินมดัจ า 
          ภาษีซ้ือ  
           เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                       



195 
 

        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
 
1.2.2. กรณีมีการคืนเงินมดัจ าการเช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 

  ปรับปรุงบญัชีเงินมดัจ าท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ว ้ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ า  

  โดยลดยอดสินทรัพยเ์งินมดัจ าท่ีบนัทึกไวใ้น  
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร            
           เครดิต เงินมดัจ า 
                       ภาษีขาย 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  แสดง ลดยอดเงินมดัจ าในงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นสินทรัพยภ์ายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง                  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค านวณเงินมดัจ าท่ีเป็นค่าใชจ่้าย มาเป็นรายได ้ของก าไรสุทธิ ทางภาษีอากร
โดยจะน ามาค านวณเป็นรายไดใ้นส่วนท่ีค านวณไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายและช าระคืนเท่านั้น 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ลดยอดภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าทั้งจ านวน  
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  ปรับปรุงในรูปบญัชี  
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต เงินมดัจ า  
                      ภาษีขาย  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

1.3 ด้านค่าใช้จ่าย 
1.3.1. การช าระเงินค่าเช่าแต่ละงวด 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
 บนัทึกรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ 
และดอกเบ้ีย     

  เดบิต ค่าเช่า  

            ภาษีซ้ือ  
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร     
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงรายการค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเต็มจ านวนเป็นค่าใชจ่้ายจาก
การด าเนินงาน  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไร
สุทธิทางภาษีอากร ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย    

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้งจ านวน 

  ปรับปรุงในรูปบญัชี 

เดบิต ค่าเช่า 

         ภาษีซ้ือ  
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
                  
  การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี   
  การแสดงรายการในบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีสามารถน ามาค านวณรายการในการเสียภาษี   
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
1.3.2. กรณีการช าระเงินค่าเช่าไม่ตรงกบัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
  การบนัทึกรายการปรับปรุง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หรือ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ จะตอ้งถูกบนัทึกตาม
มาตรฐานการบญัชี ในกรณีการช าระเงินค่าเช่าไม่ตรงกบัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต  ค่าเช่า               
     เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
          ภาษีซ้ือ 
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
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กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
      ภาษีซ้ือ     
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
 
เดบิต  ค่าเช่า                             
     เครดิต  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีค่าเช่าคา้งจ่ายน ามาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตร้ายการ
หน้ีสินหมนุเวียนและ บญัชีค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้น ามาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตร้ายการ
สินทรัพยห์มุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใชจ่้ายจากรายการปรับปรุง เป็นค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น   
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไร
สุทธิทางภาษีอากรตามเกณฑสิ์ทธ์ิ ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย    

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้งจ านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 

ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต  ค่าเช่า               
     เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
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เดบิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
          ภาษีซ้ือ 
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
      ภาษีซ้ือ     
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
เดบิต  ค่าเช่า                             
     เครดิต  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
1.3.3. กรณีท่ีคา้งช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
  บนัทึกค่าเช่าท่ีคา้งช าระของงวดบญัชีนั้น เป็นค่าใชจ่้ายจากสญัญาเช่าการด าเนินงานคา้งจ่าย และ
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าจากสัญญาเช่าจากการด าเนินงาน 
เดบิต  ค่าเช่า               
     เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
การแสดงรายการในงบการเงิน  
 งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีค่าใชจ่้ายจากสญัญาเช่าการด าเนินงานคา้งจ่าย น ามาแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน    งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าเช่า เป็นค่าใชจ่้ายจากการ
ด าเนินงาน   
 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
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กฎหมายภาษีอากร 

ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไร
สุทธิทางภาษีอากรตามเกณฑสิ์ทธ์ิ ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย    

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้งจ านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 

ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดรั้บค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต  ค่าเช่า               
     เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
          ภาษีซ้ือ 
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

 
1.3.4. กรณีเป็นการขายและเช่ากลบัคืน 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
ณ วนัขายสินทรัพย ์
เดบิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                               
     เครดิต  สินทรัพย ์
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                 ภาษีขาย 
 การแสดงรายการในงบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน ลดยอดสินทรัพยท่ี์ขาย    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
 

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่มี (ค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีและใชอ้ตัรา
ตามประมวลรัษฎากร และถือ เป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร) 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย  ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีซ้ือค านวณจากยอดสินทรัพยท่ี์ขาย 
เดบิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                               
     เครดิต  สินทรัพย ์
                 ภาษีขาย 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
 

1.3.5. กรณีช าระค่าเบ้ียปรับเน่ืองจาก ผิดนดัช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่าเช่า 
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เดบิต  ค่าเบ้ียปรับ               
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บนัทึกเป็น ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

_____________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 
 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่าเช่าเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณ
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร ตามเกณฑเ์งินสด 

 ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือ     ไม่มี 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
 
1.4 ด้านค่าใช้จ่าย 
 1.4.1 ค่าใชจ่้ายทางตรงเร่ิมแรก (Initial Direct Costs) กรณีผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงผูใ้หเ้ช่าจ่ายให้
ก่อน เช่น ค่าจดทะเบียนเคร่ืองจกัร ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและเจา้หน้ีการคา้รอคืนใหผู้ใ้หเ้ช่า 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย 
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     เครดิต  เจา้หน้ีการคา้ 
เม่ือจ่ายช าระ 
เดบิต  เจา้หน้ีการคา้ 
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  
การแสดงรายการในงบการเงิน  
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นเจา้หน้ีการคา้ภายใตร้ายการหน้ีสินหมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงเป็นรายการค่าใชจ่้าย 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั            นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 
 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล บนัทึกค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร ตามเกณฑ์
สิทธ์ิ 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย    ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีซ้ือ ไม่มี 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
1.4.2.กรณีผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ เช่น ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ค่านายหนา้ ค่าใชจ่้ายในการ
จดัเตรียมกระบวนการ    ต่าง ๆ 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี                        ไม่บนัทึกรายการ  
แสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน               ไม่แสดง  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ           ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 
 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย  ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ไม่มี 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
1.4.3. ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินทรัพย ์(Executory Costs) เช่น ค่าบ ารุงรักษาสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี             ไม่บนัทึกรายการ 

การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน            ไม่แสดง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        ไม่แสดง 
       นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 

กฎหมายภาษีอากร 
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ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย  ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                  ไม่มี 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________ 
1.4.4. ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี                    ไม่บนัทึกรายการ         
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน           ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       ไมแ่สดง  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      ไมมี่ 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                ไม่มี 

ปรับปรุงในรูปบญัชี    ไม่บนัทึกรายการ        
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
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ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
   
2. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีที่มคีวามแตกต่างกบัการ
ปฏิบัตทิางภาษอีากร กรณีเป็นการให้เช่าส าหรับสัญญาเช่าการเงนิ (Financial Lease) ด้านต่าง ๆ 
ต่อไปนี ้

2.1 ด้านสินทรัพย์ สินเช่ือตามสัญญาเช่าการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
เดบิต  สินทรัพยใ์หเ้ช่า                              
     เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว              
เดบิต  ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้  
       เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว            
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยใ์หเ้ช่าจะแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจะแสดงยอดสุทธิโดยหกัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาว
รอรับรู้ 

 ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย         ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                        ไม่มี 

ปรับปรุงในรูปบญัชี   ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

 

2.2 ด้านสินทรัพย์/หนีสิ้น 

2.2.1. กรณีท่ีมีการเรียกเกบ็เงินมดัจ าการเช่าจากผูเ้ช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกเป็นเงินมดัจ าจ่ายและเป็นสินทรัพย ์เพ่ือรอรับคืนจากผูใ้หเ้ช่าและปรับปรุงรายการออกจาก
บญัชีเงินมดัจ าจ่ายเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง   
เดบิต เงินมดัจ า  
          ภาษีซ้ือ  

              เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  เงินมดัจ า  แสดงเงินมดัจ า ดา้นสินทรัพยภ์ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค านวณเงินมดัจ าเป็นค่าใชจ่้ายของก าไรสุทธิทางภาษีอากรโดยจะน ามา
ค านวณเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีทั้งจ านวน ณ งวดบญัชีท่ีจ่าย หรือจะเฉล่ียตามอายสุัญญาเช่าก็ไดโ้ดยเร่ิม
ตั้งแต่งวดบญัชีท่ีจ่าย 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าจ่ายทั้งจ านวน  

  ปรับปรุงในรูปบญัชี  
เดบิต เงินมดัจ า 
          ภาษีซ้ือ  
           เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร  

        นโยบายบญัชีเดียวกนั              นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
2.2.2. กรณีมีการคืนเงินมดัจ าการเช่าใหผู้เ้ช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 

  ปรับปรุงบญัชีเงินมดัจ าท่ีไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยไ์ว ้ณ วนัท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ า  

  โดยลดยอดสินทรัพยเ์งินมดัจ าท่ีบนัทึกไวใ้น  
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร            
           เครดิต เงินมดัจ า 
                       ภาษีขาย 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  แสดง ลดยอดเงินมดัจ าในงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นสินทรัพยภ์ายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง                  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
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กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค านวณเงินมดัจ าท่ีเป็นค่าใชจ่้าย มาเป็นรายได ้ของก าไรสุทธิทางภาษีอากร
โดยจะน ามาค านวณเป็นรายไดใ้นส่วนท่ีค านวณไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายและช าระคืนเท่านั้น 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ลดยอดภาษีซ้ือค านวณจากยอดเงินมดัจ าทั้งจ านวน  

  ปรับปรุงในรูปบญัชี  
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต เงินมดัจ า  
                      ภาษีขาย  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย/รายได้ 
2.3.1. การช าระค่าเช่าแต่ละงวด 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลา้งยอดเจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจากสญัญาเช่าการเงิน และการบนัทึกค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะ
บนัทึกทุกส้ินงวดบญัชีเดือนหรือปีแลว้แต่นโยบายการปิดงวดบญัชีของบริษทัโดยจะบนัทึก
ค่าใชจ่้ายเฉพาะส่วนของดอกเบ้ียจ่ายหกัออกจากบญัชีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าระยะยาวรอ
รับรู้ ซ่ึงไดบ้นัทึกบญัชีไว ้ณ วนัท่ีลงนามรับมอบสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า  

เดบิต เจา้หน้ีสญัญาเช่าระยะยาว   

          ภาษีซ้ือ  
          เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร          
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เดบิต ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ียจ่าย)     
          เครดิต  ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่าระยะยาวรอรับรู้  
                            
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน  ลดยอดเจา้หน้ี และ ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
 

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่า การเงินเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไรสุทธิ
ทางภาษีอากร ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย    

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้งจ านวน 

ปรับปรุงในรูปบญัชี 

เดบิต ค่าเช่า 

         ภาษีซ้ือ  
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
                  
   (บนัทึกเหมือนการช าระค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงาน)  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
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2.3.2. กรณีวนัท่ีรับช าระค่าเช่าไม่ตรงกบัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลา้งยอดเจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจากสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ีจ่ายช าระ ส่วนการบนัทึก
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะบนัทึกทุกส้ินงวดบญัชีเดือนหรือปีแลว้แต่นโยบายการปิดงวดบญัชีของบริษทั  

เดบิต เจา้หน้ีสญัญาเช่าระยะยาว   

          ภาษีซ้ือ  
          เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร          
 การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกลา้งยอดเจา้หน้ีจากสัญญาเช่าการเงิน เม่ือจ่ายช าระ 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 
การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณก าไร
สุทธิทางภาษีอากรตามเกณฑสิ์ทธ์ิ ซ่ึงค่าเช่าประกอบดว้ย เงินตน้ และดอกเบ้ีย    
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือค านวณจากยอดค่าเช่าจ่ายทั้งจ านวนเม่ือจ่ายช าระตามเกณฑเ์งินสด 

ปรับปรุงในรูปบญัชี 
กรณีไม่ไดจ่้ายค่าเช่าเม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต  ค่าเช่า               
     เครดิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เม่ือจ่ายช าระ 
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เดบิต  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
          ภาษีซ้ือ 
       เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
กรณีจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 
เดบิต ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
      ภาษีซ้ือ     
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                      
เม่ือถึงก าหนดช าระ 
เดบิต  ค่าเช่า                             
     เครดิต  ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

 
2.3.3. กรณีผูเ้ช่าคา้งช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี  ไม่มีการบนัทึกบญัชี ขอ้มูลเจา้หน้ีถูกเกบ็ไวใ้นระบบแสดงรายละเอียดการช าระค่า
เช่า 
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงยอดเจา้หน้ีโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจากยอดเดิม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไม่แสดง  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
 

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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การค านวณค่าใชจ่้ายใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิเพ่ือค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย    ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม     ใชเ้กณฑเ์งินสดจะเกิดรายการเม่ือมีการช าระจริง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
2.3.4. รายไดจ้ากการขายและผลต่างก าไรกรณีผูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลิตหรือขาย 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
            ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ไม่มี 

 ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่มี 
การปรับปรุงในรูปบญัชี ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

2.3.5. ก าไร/ขาดทุนกรณีเป็นการขายและเช่ากลบัคืน 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
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การบนัทึกบญัชี 
ณ วนัขายสินทรัพย ์
เดบิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                               
     เครดิต  สินทรัพย ์
                 ภาษีขาย 
เดบิต  สินทรัพยใ์หเ้ช่า                              
     เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว              
เดบิต  ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาวรอรับรู้  
       เครดิต  เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาว            
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ลดยอดสินทรัพยท่ี์ขาย   และ สินทรัพยใ์หเ้ช่าจะแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
เจา้หน้ีสัญญาเช่าระยะยาวจะแสดงยอดสุทธิโดยหกัค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าระยะยาวรอรับรู้                       
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีขายค านวณจากยอดสินทรัพยท่ี์ขาย 

การปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร                               
           เครดิต  สินทรัพย ์
                       ภาษีขาย 
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        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

2.3.6. กรณีผูเ้ช่าช าระค่าเบ้ียปรับเน่ืองจากผูเ้ช่าผิดนดัช าระค่าเช่า 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 
การบนัทึกบญัชี 
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่าเช่า 
เดบิต  ค่าเบ้ียปรับ               
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  
การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
 

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ค่าใชจ่้ายจากการผิดนดัช าระค่าเช่าเป็นค่าใชจ่้ายเต็มจ านวนในการค านวณ
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร ตามเกณฑเ์งินสด 

 ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซ้ือไม่มี 

การปรับปรุงในรูปบญัชี 
เดบิต  ค่าเบ้ียปรับ               
     เครดิต  เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
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ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
 
2.4 ด้านค่าใช้จ่าย 
2.4.1.  ค่าใชจ่้ายทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหนา้ และ ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี  ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน  ไม่แสดง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            ไม่แสดง  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           ไม่มี  

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย       ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                      ไม่มี 

การปรับปรุงในรูปบญัชี       ไม่บนัทึกรายการ 

 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
2.4.2. ตน้ทุนขายกรณีผูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลิตหรือขาย 
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มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี  ไม่บนัทึกรายการ 

 การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน  ไม่แสดง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            ไม่แสดง 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย    ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                   ไม่มี 

การปรับปรุงในรูปบญัชี    ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

 
2.4.3. การคิดค่าเส่ือมราคา 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ก าหนดวิธีการค านวณตามมาตรฐานการบญัชีและใชห้ลกัความสม ่าเสมอ 
เดบิต ค่าเส่ือมราคา   
        เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม         
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ค่าเส่ือมราคาสะสมแสดงเป็นรายการหกัจากสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่า ภายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าเส่ือมราคาแสดงเป็นค่าใชจ่้าย  
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

 

กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      ไมมี่ 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                ไม่มี 

ปรับปรุงในรูปบญัชี       ไม่บนัทึกรายการ        
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  
2.4.4. การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
มาตรฐานการบญัชี 
การบนัทึกบญัชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
ผูเ้ช่า 

การบนัทึกบญัชี                    ไม่บนัทึกรายการ 
การแสดงรายการในงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    ไมแ่สดง     
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 
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กฎหมายภาษีอากร 
ผูเ้ช่า 

การแสดงรายการภาษีอากร 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    ไม่มี 

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย  ไม่มี 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม                 ไม่มี 

การปรับปรุงในรูปบญัชี   ไม่บนัทึกรายการ 
        นโยบายบญัชีเดียวกนั นโยบายบญัชีแตกต่างกนั 
ลกัษณะของความแตกต่าง 

  

3. ท่านมคีวามเห็นอย่างไรในเร่ืองการจ าแนกประเภทของสัญญาเช่าเป็นประเภทสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าด าเนินงานตามสถานการณ์และข้อบ่งช้ีในย่อหน้า 10 และ 11 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า รวมเป็นข้อย่อย 8  ข้อ ในกรณีเห็นด้วยให้ใส่ 
เคร่ืองหมายถูก (√) ลงในช่องส่ีเหลี่ยม (       ) หน้า “เห็นด้วย” หรือกรณีไม่เห็นด้วยให้ใส่ 
เคร่ืองหมาย ถูก (√) ลงในช่องส่ีเหลี่ยม (      ) หน้า “ไม่เห็นด้วย” และให้เหตุผลประกอบทั้งข้อท่ี
เห็นด้วยและข้อที่ไม่เห็นด้วย ดงันี ้

1).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาเช่า จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน               

       เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล 

2). ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสิทธิเลือกเกิดข้ึนโดยราคาตามสิทธิเลือกนั้นมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยม์าก
เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน                                                                                                                     
 เห็นด้วย                  ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล   
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3).ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในกรณี  ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์ แมว้่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน จ าแนกเป็นสัญญาเช่า
การเงิน          

       เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  

4).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายตามมีจ านวนเท่ากบัหรือเกือบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า จ าแนกเป็นสัญญา
เช่าการเงิน       

        เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  

______________________________________________________________________________  
 

5).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  สินทรัพย์ท่ีเช่ามีลกัษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ี
สามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้นโดยไม่จ าเป็นตอ้งน าสินทรัพยด์งักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั จ าแนก
เป็นสัญญาเช่าการเงิน                                                                            

        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  

6).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได ้และผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบผล
เสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการยกเลิกนั้น จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน                      

      เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  

7).ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่า
ยุติธรรมของมูลค่าคงเหลือ (ตวัอย่างเช่น ในรูปแบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าเท่ากบัส่วน
ใหญ่ของจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า) 
จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

        เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  
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8). ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ในกรณี  ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ านวน
ต ่ากว่าค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็นนยัส าคญั จ าแนกเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล  

  
4.ท่านมข้ีอเสนอแนะอ่ืน ๆ อย่างไร (เกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชีและมาตรการทางภาษอีากร) 
(ตวัอย่าง เช่น การบนัทึกค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเร่ิมแรก การเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือสินทรัพยเ์ม่ือ
ส้ินสุดสัญญาหรือต่ออายสุญัญา) 
  

ส่วนท่ี 2 ท่านมคีวามเห็นอย่างไรในเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกดิ ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ของการใช้
บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในอนาคต 

1.ท่านคิดวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดั ของการใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่า
แบบลีสซ่ิง 

  

2.ท่านมีความเห็นอย่างไรในเร่ือง แนวทางการก ากบั ดูแล พฒันาการประกอบธุรกิจการของการใช้
บริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง  
  

3.ท่านมีความเห็นอย่างไรในเร่ือง ประโยชน์ของการใชบ้ริการธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง (ดา้นผู ้
เช่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน) 
  
4. ท่านมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ อยา่งไร (เก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง แหล่งเงินทุน 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชนและ รัฐบาล ปัญหาท่ีประสบ และอ่ืนๆ)  
  

5.การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีในอนาคต (TFRS ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า) เปรียบเทียบกบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั (TAS ฉบบัท่ี 17 สัญญาเช่า) เก่ียวกบั เอกสารสัญญา
เช่า การปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่
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______________________________________________________________________________ 
ลกัษณะสินทรัพยท่ี์เช่า  มีผลกระทบกบัสญัญาเช่าอยา่งไร_________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ผลกระทบดา้นการปฏิบติัทางบญัชี   
การรับรู้รายการเร่ิมแรก___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
การรับรู้ค่าเช่า___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
การทบทวนถอ้ยค า ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
การเปิดเผยขอ้มูล________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า ท่ีมีต่องบการเงิน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ส่วนท่ี 3 ขอให้ท่าน ใส่เคร่ืองหมายถูก (  √  ) ลงในช่องส่ีเหล่ียม   ( (  )     และเติมขอ้มูลการ
ด าเนินการและผลประกอบการของบริษทั ต าแหน่งงานและประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ดงัต่อไปน้ี 
ข้อมลูบริษทั   
ช่ือบริษัท : _____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           
สถานที่ตั้ง(จดทะเบียน) : __________________________________________________________ 
เลขทะเบียนบริษทั________________________เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร_________________
  
 
ข้อมลูผู้ท าบัญชี 

1. ต าแหน่งงาน …………………………………………………………………………. 
2. ประสบการณ์การท างานของผูท้  าบญัชีในต าแหน่งงานปัจจุบนั………………ปี 

   1-5ปี  มากกวา่ 5 ปี ถึง 10 ปี  มากกวา่ 10 ปี 
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ล าดบัที่ รายการ รายละเอยีด 

1 ปีท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

2 ปีท่ีเปิดด าเนินการ  

3 ทุนที่จดทะเบียน  

4 จ านวนสาขา  

5 ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ (ร้อยละ)  

6 จ านวนพนักงาน ณ ส้ินปี (คน)  

7 วธีิการบันทึกบัญชี(มาตรฐานการบญัชีฉบบัใด)  

8 วธีิการค านวณค่าเส่ือมราคา 
(เช่น เสน้ตรง(strieght line)... จ านวนผลรวมปี
(sum of the year digit)…….ฯลฯ) 

 

9 วธีิการค านวณดอกเบีย้จ่าย 
(เช่น ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง(effective)…..ฯลฯ) 

 

10 ส านักงานสอบบัญชี  

11 ประเภทสินทรัพย์ สัญญาเช่าการเงนิ 
(แสดงรายการ เช่น เคร่ืองจกัร รถยนต ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร....โดยแยกรายการเป็นกลุ่มตาม
นโยบายของบริษทั กรณีพ้ืนท่ีกระดาษไม่พอใช้
เอกสารแนบเพ่ิมเติมได)้ 

 

12 ประเภทสินทรัพย์ สัญญาเช่าด าเนินงาน 
(แสดงรายการ เช่น เคร่ืองจกัร รถยนต ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร....โดยแยกรายการเป็นกลุ่มตาม
นโยบายของบริษทั กรณีพ้ืนท่ีกระดาษไม่พอใช้
เอกสารแนบเพ่ิมเติมได)้ 
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ตัวเลขงบแสดงฐานะการเงิน
และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ้างอิงจากงบการเงินท่ีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
แล้ว 

2559  
(ล้านบาท) 

2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

2556 
(ล้านบาท) 

2555 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

สินทรัพย์      

เ งินสดในมือและ เงินฝาก
ธนาคาร 

     

สินท รัพ ย์ต าม สัญญา เ ช่ า
การเงนิ 

     

สินทรัพย์ถาวร      

สินทรัพย์อ่ืน      

รวมสินทรัพย์      

หนีสิ้น      

เงนิกู้      

เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน      

เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ      

หนีสิ้นอ่ืน      

      

      

รวมหนีสิ้น      

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน      

ทุนช าระแล้ว      

ส ารองตามกฎหมาย      

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      
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ตัวเลขงบแสดงฐานะการเงิน
และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ้างอิงจากงบการเงินท่ีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
แล้ว 

2559  
(ล้านบาท) 

2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

2556 
(ล้านบาท) 

2555 
(ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

รายได้      

ขายสุทธิ      

รายได้อ่ืน      

รวมรายได้      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าเช่าสัญญาเช่าด าเนินงาน      

การขายและการบริหาร      

ดอกเบีย้จ่ายสัญญาเช่าการเงิน      

ดอกเบีย้จ่ายสัญญาเช่าซ้ือ      

ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้      

ภาษีเงินได้นิตบุิคคล      

รวมค่าใช้จ่าย      

ก าไรสุทธิก่อนหักภาษีฯ      

ก าไรสุทธิหลงัหักภาษฯี      

รายการที่เกดิในระหว่างปี 
(แสดงต้นทุนของสินทรัพย ์
อายแุละจ านวนสญัญาเช่า ) 

     

สัญญาเช่าการเงนิ      

สัญญาเช่าด าเนินงาน      

สัญญาเช่าซ้ือ      
 



226 
 

แบบบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 

ขอ้มลูธุรกิจ ก1 ก2 ก3 ก4 ก5 ก6 ก7 ก8 ก9 ก10 

พนกังานบริษทั (คน)           
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.)           
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้)           
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท)           
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

          

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

          

ผู ้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
(สัญชาติ) 

          

ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

          

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุน้) 
ผูถื้อหุน้ใหญ่           
ผูถื้อหุน้สถาบนักองทุน           
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ           
ผูถื้อหุน้อ่ืน           
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แบบบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 
ข้อมลูธุรกจิ ก11 ก12 ก13 ก14 ก15 ก16 ก17 ก18 ก19 

พนกังานบริษทั (คน)          
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.)          
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้)          
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท)          
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

         

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

         

ผูบ้ริหารระดบัสู (สัญชาติ)          
ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

         

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน(ร้อยละของจ านวนหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่          
ผูถื้อหุน้สถาบนั กองทุน          
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ          
ผูถื้อหุน้อ่ืน          
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แบบบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจการใหเ้ช่าแบบลีสซ่ิง 
ข้อมลูธุรกจิ ก20 ก21 ก22 ก23 ก24 ก25 ก26 ก27 ก28 

พนกังานบริษทั (คน)          
ปี จดทะเบียน (พ.ศ.)          
ทุนจดทะเบียน (ลา้นหุน้)          
ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท)          
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นหุน้) 

         

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

         

ผูบ้ริหารระดบัสู (สัญชาติ)          
ส านกังานสอบบญัชีล าดบั
ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ 

         

ลกัษณะของทุนจดทะเบียน (ร้อยละของจ านวนหุ้น) 

ผูถื้อหุน้ใหญ่          
ผูถื้อหุน้สถาบนักองทุน          
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ          
ผูถื้อหุน้อ่ืน          
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แบบบนัทึกขอ้มูล งบการเงิน 

ข้อมลูส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
ข้อมูล ณ วนัที ่        
เงนิสด        
สินทรัพย์รวม        
หนีสิ้นหมุนเวยีน        
หนีสิ้นรวม        
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

       

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ขายสุทธิ        
รายได้รวม        
ต้นทุนขาย        
ก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักภาษ ี

       

ดอกเบีย้จ่าย        
ก าไรสุทธิ        
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แบบบนัทึกขอ้มูล อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า        
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า        
อตัราส่วนการช าระหนี ้

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

เท่า        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า        
อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ีย 

เท่า        

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัราก าไรขั้นตน้ %        
อตัราก าไรสุทธิ %        
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ %        
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ %        
อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า        
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั        
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า        

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า        

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั        
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า        

 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลงบการเงนิ 

ข้อมูลอตัราส่วนทางการเงนิ 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก1 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 10,650,407.39 11,226,140.70 9,864,912.70 14,258,066.40 11,473,120.88 19,833,022.30 18,360,810.16 
สินทรัพย์รวม 284,067,354.27 275,670,350.56 181,761,273.17 126,350,563.02 112,025,710.32 100,967,897.19 86,672,318.92 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 69,600,775.68 69,328,028.22 181,761,273.17 126,350,563.02 112,025,710.32 100,965,897.19 86,672,318.92 
หนีสิ้นรวม 233,640,566.55 232,962,016.48 133,268,291.39 79,485,808.49 66,133,124.23 57,426,045.89 47,208,765.98 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

2,973,095.33 2,973,095.33 2,973,095.33 2,973,095.33 2,973,095.33 2,973,095.33 2,973,095.33 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 50.320,354.65 42,568,883.45 48,376,332.25 46,750,398.21 45,748,107.57 43,353,158.66 39,253,666.67 
ขายสุทธิ 157,721,800.35 152,149,866.56 155,276,440.55 149,329,047.13 142,782,884.64 141,568,298.93 126,437,234.50 
รายได้รวม 158,477,165.69 152,717,993.70 156,015,253.61 150,028,940.31 143,653,642.22 142,684,537.80 127,323,960.63 
ต้นทุนขาย 92,639.09 82,991,884,.23 84,819,013.38 83,548,270.23 81,141,221.64 83,969,968.67 76,219,950.37 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

41,222,984.21 40,101,082.82 51,113,581.35 47,609,759.91 47,239,916.32 46,706,378.07 38,374,921.24 

ดอกเบีย้จ่าย 5,301,632.49 4,236,138.99 1,959,562.80 1,526,869.92 1,002,278.16 1,092,793.80 1,665,626.98 
ก าไรสุทธิ 30,077,312.10 30,666,538.43 39,152,410.44 36,033,156.56 36,274,127.62 34,883,226.96 22,217,710.64 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก2 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 22,323,531.00 16,300,968.00 14,295,637.00 12,887,669.00 14,632,112.00 22,769,849.00 29,522,521.00 
สินทรัพย์รวม 268,751,366.00 249,849,888.00 236,484,814.00 227,434,230.00 236,670,981.00 222,046,726.00 225,010,327.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 45,743,110.00 41,354,136.00 37,877,944.00 33,030,896.00 40,744,513.00 32,502,947.00 37,604,731.00 
หนีสิ้นรวม 163,822,098.00 151,747,433.00 161,955,845.00 148,323,071.00 151,611,750.00 133,442,279.00 136,354,655.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

5,161,925.00 4,937,170.00 2,581,879.00 2,581,879.00 2,717,479.00 2,717,479.00 2,717,479,.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 85,314,882.00 78,737,479.00 63,206,925.00 67,774,461.00 73,556,630.00 77,302,270.00 75,891,133.00 
ขายสุทธิ 97323759.00 61,050,766.00 84,649,684.00 102,121,735.00 102,943,785.00 117,337,168.00 112,428,833.00 
รายได้รวม 105,826,808.00 85,092,291.00 88,168,037.00 106,461,155.00 108,338,547.00 125,738,426.00 127,428,833.33 
ต้นทุนขาย 68,868,875.00 61,050,766.00 65,330,895.00 79,272,395.00 79,859,476.00 84,414,726.00 74,330,430.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

20,883,330.00 10,464,404.00 7,175,055.00 12,388,988.00 12,433,956.00 24,220,295.00 37,299,486.00 

ดอกเบีย้จ่าย 4,743,647.00 4,590,324.00 4,458,648.00 4,271,308.00 3,897,071.00 3,800,011.00 3,395,935.00 
ก าไรสุทธิ 7.900,243.00 1,677,115.00 -1,534,248.00 2,679,632 3,150,997.00 9,293,195.00 20,059,830.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 



 
 

 234  

 

แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก3 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 701,414.23 1,089,295.41 448,313.67 645,650.17 741,517.86 356,281.15 315,941.99 
สินทรัพย์รวม 25,037,309.65 24,396,808.28 24,499,298.76 28,708,873.21 29,211,922.95 27,757,182.25 21,683,587.32 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 4,404,771.15 4,705,652.45 7,665,943.32 5,344,498.09 6,418,302.59 7,843,235.59 6,511,918.68 
หนีสิ้นรวม 12,978,939.53 13,279,528.25 14,545,036.01 16,992,720.33 18,060,145.01 17,698,359.69 15,634,947.82 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,540,852.25 10,404,244.44 9,257,805.06 10,914,879.31 10,344,374.42 9,377,086.84 5,795,974.23 
ขายสุทธิ 19,814,429.46 19,448,167.81 18,822,742.53 17,992,269.07 17,095,970.11 14,503,834.08 11,163,194.64 
รายได้รวม 20,345,337.39 19,940,260.24 19,291,378.63 18,486,389.61 17,578,884.45 15,439,490.66 11,652,212.53 
ต้นทุนขาย 11,531,569.01 11,455,476.90 11,066,512.18 10,772,059.11 10,218,573.14 8,669,724.26 5,124,021.30 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

2,722,834.91 2,669,169.25 2,574,210.19 2,119,053.55 2,335,822.96 2,322,808.74 1,259,660.89 

ดอกเบีย้จ่าย 223,877.72 298,537.24 379,549.37 455,314.25 506,575.64 486,342.15 414,072.56 
ก าไรสุทธิ 1,991,389.79 1,849,554.52 1,675,676.00 1,188,491.59 1,321,920.32 1,580,766.21 550,385.02 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก4 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 6,689,094.82 11,406,172.76 4,666,962.44 5,265,067.72 3,913,215.88 3,973,016.73 4,018,780.42 
สินทรัพย์รวม 79,274,460.90 94,928,374.82 93,065,896.47 80,872,239.84 72,034,226.06 51,184,836.05 36,639,520.98 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 25,097,367.15 29,345,481.05 30,555,349.14 29,604,305.92 29,551,117.45 24,209,873.29 14,460,330.38 
หนีสิ้นรวม 55,401,383.67 73,074,052.11 72,210,229.14 61,401,555.85 55,193,632.98 42,324,463.18 30,044,514.93 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

1,693,896.87 1,693,896.87 1,693,896.87 1,693,896.87 1,652,585.34 1,652,585.34 1,652,585.34 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 23,486,222.01 21,480,639.61 20,457,290.27 19,124,719.02 16,550,719.81 8,558,923.34 6,384,078.02 
ขายสุทธิ 35,922,809.97 45,768,287.39 34,911,983.07 32,951,043.46 32,787,728.18 20,894,845.29 11,012,201.25 
รายได้รวม 38,553,610.62 47,597,153.88 38,027,754.99 35,470,128.18 42,009,971.75 22,362,020.71 14,410,086.94 
ต้นทุนขาย 33,088,073.83 42,530,058.42 31,985,794.28 29,827,415.73 29,233,084.38 18,456,668.17 10,368,467.09 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

3,334,273.72 3,285,864.29 4,264,088.80 4,167,461.69 10,783,319.34 2,333,932.85 2,580,519.29 

ดอกเบีย้จ่าย 1,392,650.48 1,165,802.41 1,544,668.98 1,467,957.52 1,538,096.97 1,420,506.31 1,079,080.84 
ก าไรสุทธิ 1,810,006.51 2,002,402.05 2,192,644.66 2,296,256.83 7,673,853.66 568,403.85 927,400.55 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน กก3 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 28,878,805.81 33,443,165.71 21,518,251.58 32,204,375.27 24,632,252.85 23,084,975.81 14,201,712.21 
สินทรัพย์รวม 360,298,565.68 352,268,052.66 329,082,938.40 326,410,045.35 288,665,481.36 71,798,465.04 55,340,867.53 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 112,106,958.88 113,818,110.31 101,131,036.06 92,014,800.83 200,798,277.48 41,024,700.43 30,479,086.08 
หนีสิ้นรวม 280,069,785.41 292,664,848.55 287,407,200.90 291,352,204.82 255,658,055.13 44,812,372.78 33,642,013.71 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

8,983,101.35 8,983,101.35 8,983,101.35 8,983,101.35 8,983,101.35 8,983,101.35 4,493,148.02 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,332,915.60 55,196,167.48 37,349,441.46 30,782,206.48 28,780,947.07 26,743,766.15 21,490,604.78 
ขายสุทธิ 471,069,225.17 434,711,870.91 391,817,323.26 357,766,357.73 272,285,532.79 188,702,047.49 155,359,866.92 
รายได้รวม 489,403,249.77 451,938,847.78 405,893,238.57 371,301,075.83 284,670,289.59 197,815,602.21 161,889,782.03 
ต้นทุนขาย 366,002,294.77 339,688,047.96 306,518,667.37 281,443,425.13 210,656,757.73 140,091,167.67 116,862,567.47 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

31,498,686.96 28,584,747.73 25,469,223.93 21,048,422.31 15,134,665.67 13,988,149.11 10,994,783.45 

ดอกเบีย้จ่าย 7,992,599.23 8,442,319.83 8,585,503.36 8,518,494.74 2,214,030.39 2,251,450.26 11,870,510.87 
ก าไรสุทธิ 19,907,708.16 16,676,510.41 13,682,459.32 10,153,768.12 10,536,988.83 11023,231.09 8,007,568.68 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก5 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 22,971,716.00 34,100,378.00 36,460,815.00 33,551,551.00 19,457,298.00 12,258,401.00 24,341,345.00 
สินทรัพย์รวม 593,496,948.00 582,179,030.00 494,262,736.00 416,763,860.00 365,003,116.00 310,544,262.00 159,903,716.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 190,618,399.00 190,498,502.00 186,290,689.00 123,284,688.00 115,001,468.00 95,218,191.00 46,071,109.00 
หนีสิ้นรวม 366,855,092.00 388,472,620.00 320,537,786.00 252,797,610.00 235,430,546.00 189,763,462.00 93,385,148.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

8,611,242.00 7,742,942.00 7,742,942.00 7,742,942.00 7,742,942.00 7,742,942.00 7,519,938.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 168,015,198.00 133,697,683.00 116,364,675.00 117,532,260.00 109,794,600.00 104,521,811.00 63,596,865.00 
ขายสุทธิ 501,507,496.00 464,464,888.00 421,354,833.00 426,039,447.00 389,251,030.00 357,175,192.00 206,099,453.00 
รายได้รวม 523,179,985.00 476,682,693.00 439,413,853.00 438,370,733.00 404,524,578.00 378,991,316.00 212,670,766.00 
ต้นทุนขาย 441,421,552.00 391,822,154.00 363,287,019.00 368,759,673.00 350,393,921.00 315,837,823.00 172,487,738.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

29,892,310.00 38,498,827.00 29,641,777.00 26,758,929.00 17,472,729.00 30,071,180.00 21,274,058.00 

ดอกเบีย้จ่าย 11,743,356.00 10,601,235.00 9,613,774.00 8,880,135.00 7,937,354.00 6,377,490.00 2,431,830.00 
ก าไรสุทธิ 15,259,320.00 14,702,819.00 11,058,741.00 10,561,703.00 7,065,249.00 18,789,930.00 15,837,006.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก6 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,418,138.80 2,488,945.22 2,577,733.66 2,487,781.57 1,752,178.40 2,893,635.04 833,058.06 
สินทรัพย์รวม 120,573,590.46 104,527,348.17 103,044,632.15 89,035,187.73 77,538,774.24 70,283,818.97 64,059,164.98 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 14,353,979.04 14,878,403.47 15,529,897.64 14,126,491.38 15,458,231.94 14,491,661.13 15,355,490.06 
หนีสิ้นรวม 56,693,803.68 51,522,546.60 56,243,515.36 47,287,266.65 40,715,132.97 44,383,844.72 43,610,987.67 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

2,244,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 2,244,000.00 2,178,816.00 2,178,816.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 61,801,022.97 52,037,047.13 45,936,593.54 41,020,708.61 36,178,421.01 25,351,430.15 19,962,786.21 
ขายสุทธิ 28,785,006.20 27,633,700.45 24,282,565.41 22,307,541.69 19,913,175.83 16,761,773.21 11,950,730.19 
รายได้รวม 35,455,993.17 30,113,835.18 26,621,153.16 24,766,596.83 22,395,147.08 20,125,211.32 13,498,114.28 
ต้นทุนขาย 14,518,159.73 14,040,598.22 12,633,722.53 11,616,240.87 10,541,623.65 9,433,399.83 7,783,446.22 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

15,827,894.82 11,666,823.97 9,956,964.87 9,483,138.53 8,407,786.25 7,950,884.34 3,304,544.04 

ดอกเบีย้จ่าย 363,859.11 633,460.34 508,714.09 676,751.11 812,532.82 1,057,395.44 874,265.60 
ก าไรสุทธิ 13,567,644.89 9,243,796.65 7,880,309.77 7,306,952.64 6,292,529.05 6,188,698.12 2,058,123.35 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก7 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 26,047,621.91 18,293,445.74 10,120,533.38 5,823,199.99 5,472,408.76 4,554,660.40 21,873,144.99 
สินทรัพย์รวม 115,368,718.79 110,965,412.48 110,965,412.48 106,426,102.93 105,053,828.51 101,018,316.34 103,846,858.97 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 36,438,260.52 38,222,012.17 49,843,097.21 44,902,718.48 45,140,501.09 37,800,040.27 64,850,055.26 
หนีสิ้นรวม 85,265,674.28 88,223,531.14 83,741,833.02 73,827,672.62 72,333,797.65 66,074,400.81 68,959,166.87 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

4,735,622.00 4,735,622.00 4,735,622.00 4,735,622.00 4,735,622.00 4,735,622.00 4,735,622.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,234,298.65 27,144,448.96 27,221,451.93 32,591,322.91 32,708,063.72 34,929,385.06 34,870,665.29 
ขายสุทธิ 78,274,804.47 82,477,605.16 87,752,756.21 90,414,605.92 94,616,988.13 89,497,360.74 79,298,124.81 
รายได้รวม 21,544,218.27 82,800,135.27 88,053,563.56 90,868,425.26 94,984,322.66 90,261,163.07 80,144,385.33 
ต้นทุนขาย 59,528,836.58 60,845,806.64 62,521,574.12 61,386,787.61 64,593,850.37 62,564,836.74 50,918,695.76 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

3,890,297.81 4,158,232.26 8,829,069.30 14,611,500.79 16,011,157.45 15,918,189.14 17,509,121.75 

ดอกเบีย้จ่าย 1,557,214.96 1,566,647.37 1,384,314.11 1,336,865.89 2,154,110.26 1,118,669.52 430,950.05 
ก าไรสุทธิ 2,114,974.83 2,085,830.10 5,893,114.10 10,728,745.49 10,569,384.80 11,278,078.18 11,812,850.44 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก8 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 6,786,801.69 4,487,429.45 8,750,562.82 6,859,020.38 6,983,790.39 4,147,493.53 8,401,866.38 
สินทรัพย์รวม 200,332,544.87 197,254,503.35 179,812,210.64 160,687,084.77 130,937,305.10 109,324,074.19 72,956,072.48 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 17,471,657.78 13,393,390.70 15,918,938.61 18,733,880.59 10,787,869.51 14,771,705.08 1,716,061.79 
หนีสิ้นรวม 113,476,065.42 114,656,830.33 102,062,455.01 86,468,397.53 60,793,708.79 41,003,851.81 14,423,020.31 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

5,264,650.00 5,264,650.00 5,264,650.00 5,264,650.00 5,264,650.00 5,264,650.00 5,264,650.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 82,238,326.90 81,972,783.00 77,242,157.08 73,264,007.57 69,269,215.06 67,433,359.93 57,978,025.26 
ขายสุทธิ 30,017,962.56 22,794,416.25 15,913,766.15 17,200,799.04 18,686,230.43 14,056,539.18 7,661,035.19 
รายได้รวม 38,058,710.02 30,921,904.23 24,833,572.95 24,659,171.90 26,054,320.84 24,564,227.33 13,331,816.98 
ต้นทุนขาย 21,331,842.66 14,840,135.71 9,933,564.70 10,309,986.55 12,059,532.02 9,672,800.11 5,588,768.66 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

12,227,923.70 13,030,816.83 11,699,095.61 11,393,362.72 11,129,411.90 12,529,735.80 6,064,730.81 

ดอกเบีย้จ่าย 149,255.60 3,609,521.02 6,657,458.38 2,794,028.42 2,824,422.79 703,268.57 694,204.86 
ก าไรสุทธิ 11,818,280.71 8,320,800.89 4,319,176.46 7,666,976.98 6,913,743.18 10,979,397.61 4,989,534.46 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก9 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 346,972.00 168,995.00 297,429.00 282,545.00 162,393.00 117,737.00 88,453.00 
สินทรัพย์รวม 28,229,562.00 27,953,087.00 23,036,583.00 21,173,601.00 16,046,406.00 12,006,354.00 8,317,876.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 13,636,954.00 10,648,696.00 4,037,343.00 2,973,828.00 5,370,030.00 2,733.637.00 2,972,008.00 
หนีสิ้นรวม 14,849,463.00 11698,763.00 8,118,812.00 7,090,784.00 5,745,623.00 2,752,219.00 3,895,454.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

3,841,414.00 3,658,492.00 3,484,281.00 3,048,750.00 2,613,217.00 2,151,672.00 1,449,927.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,349,815.00 16,254,324.00 14,917,771.00 14,082,817.00 10,300,783.00 9,254,135.00 4,422,422.00 
ขายสุทธิ 20,941,145.00 18,986,140.00 16,975,532.00 15,633,764.00 14,349,545.00 10,812,490.00 8,209,401.00 
รายได้รวม 38,058,710.02 19,474,108.00 17,410,930.00 16,055,009.00 14,736,689.00 11,098,819.00 8,391,217.00 
ต้นทุนขาย 16,543,649.00 14,980,409.00 14,044,597.00 13,205,140.00 12,113.494.00 9,166,102.00 6,877,494.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

2,146,973.00 2,028,112.00 1,243,739.00 1,010,472.00 1,178,078.00 974,086.00 810,853.00 

ดอกเบีย้จ่าย 184,080.00 169,058.00 144,474.00 133,028.00 70,969.00 157,708.00 130,324.00 
ก าไรสุทธิ 1,608,567.00 1,494,972.00 880,591.00 701,710.00 885,020.00 609,004.00 490,604.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก10 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 8,736,570.91 7,251,991.39 8,702,713.87 4,364,184.33 4,870,648.15 11,861,163.62 4,888,575.68 
สินทรัพย์รวม 106,030,890.90 110,075,953.10 117,168,656.61 120,322,165.78 125,005,915.36 129,618,887.77 120,235,418.94 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 14,421,714.69 15,043,003.38 16,822,292.39 20,195,079.68 21,548,468.00 23,874,670.08 12,822,683.01 
หนีสิ้นรวม 48,022,315.63 53,304,871,54 61,210,312.08 67,751,506.42 77,746,179.68 86,671,297.84 81,003,420.36 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

14,628,650.35 14,628,650.35 14,628,650.35 14,628,650.35 14,628,650.35 14,628,650.35 14,628,650.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 49,420,005.74 48,971,284.13 48,537,681.56 45,329,520.12 40,576,303.33 36,780,962.88 34,251,703.74 
ขายสุทธิ 50,311,193.71 51,901,872.62 63,431,376.39 71,715,769.81 69,206,970.40 57,203,822.82 40,358,970.46 
รายได้รวม 21,552,182.00 53,092,133.22 65,369,325.27 73,323,703.41 69,771,529.22 59,072,839.69 41,084,642.78 
ต้นทุนขาย 37,720,762.71 38,479,103.51 49,370,901.50 57,255,860.61 55,692,970.72 48,303,163.82 33,738,280.97 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

13,956,891.61 13,643,451.61 14,011,708.00 15,226,721.72 12,306,827.16 9,460,375.42 5,952,121.48 

ดอกเบีย้จ่าย 2,379,507.10 2,599,094.52 3,243,590.29 3,385,680.14 3,388,690.81 2,354,159.43 1,678,516.50 
ก าไรสุทธิ 9,075,946.97 8,953,131.44 8,355,416.01 9,138,886.11 7,214,437.90 5,559,568.57 3,494,369.20 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน กก2 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,504,912.54 3,720,584.48 2,698,062.77 2,434,763.38 807,459.37 1,290,618.68 1,977,324.15 
สินทรัพย์รวม 50,949,346.42 51,746,232.06 46,991,035.13 44,312,818.78 35,941,683.13 25,800,998.38 20,678,003.56 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 20,377,780.34 22,491,414.05 19,474,348.55 16,776,561.85 14,331,296.03 11,587,854.37 9,115,898.03 
หนีสิ้นรวม 32,314,554.40 34,255,863.14 30,088,406.06 28,611,185.15 23,225,299.34 15,941,098.52 12,556,707.77 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

13,151,198.03 13,151,198.03 13,151,198.03 12,329,315.45 9,589,550.99 7,041,430.02 5,836,721.42 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,634,788.39 17,490,365.29 16,902,621.34 15,701,623.49 12,716,379.26 9,859,893.73 8,121,292.51 
ขายสุทธิ 59,888,318.92 58,634,226.86 53,989,954.88 49,155,566.30 41,110,275.50 35,434,967.65 29,176,871.60 
รายได้รวม 64,234,485.10 61,144,071.73 56,243,173.94 51,208,589.23 42,830,233.72 36,969,296.68 30,502,430.84 
ต้นทุนขาย 44,049,761.24 42,404,650.46 38,999,730.08 35,472,881.52 29,346,060.31 25,559,391.31 21,073,977.41 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

6,434,439.49 5,598,602.76 4,960,484.60 4,616,996.55 4,133,850.16 3,628,767.37 3,044,189.47 

ดอกเบีย้จ่าย 447,681.59 503,683.58 543,681.25 466,015.52 276,620.57 146,168.84 117,613.12 
ก าไรสุทธิ 4,886,387.49 4,125,195.54 3,498,810.51 3,313,328.49 3,068,477.59 2,679,465.77 2,005,360.88 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน กก4 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,144,860.27 2,042,210.93 3,575,852.75 2,008,634.17 5,124,204.58 6,524,025.39 2,955,619.08 
สินทรัพย์รวม 184,543,829.38 172,377,851.35 163,173,674.55 162,798,389.15 162,607,675.02 141,976,763.67 132,176,443.42 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 49,364,613.55 52,428,574.34 36,209,961.66 46,829,145.40 49,530,457.34 22,351,863.94 27,642,250.69 
หนีสิ้นรวม 96,893,830.15 91,372,882.98 87,295,725.08 94,894,463.52 87,081,078.95 67,815,252.14 56,245,880.65 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

20,434,419.25 20,434,419.25 20,434,419.25 20,434,419.25 20,434,419.25 20,434,419.25 20,434,419.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 85,512,689.94 80,919,866.34 75,804,421.86 67,833,697.32 75,458,421.60 74,099,587.11 75,877,741.66 
ขายสุทธิ 214,100,958.80 185,040,666.24 214,171,787.90 281,589,437.34 292,592,523.70 292,430,488.96 246,887,842.53 
รายได้รวม 216,845,733.59 186,068,579.41 218,519,358.88 287,395,627.62 296,554,016.55 295,787,102.44 248,336,400.37 
ต้นทุนขาย 192,946,285.70 164,900,251.98 197,913,497.72 287,930,221.47 287,695,252.60 289,769,694.27 235,491,021.27 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

15,608,167.66 11,432,877.31 14,249,766.02 -6,117,528.09 3,325,269.03 319,108.92 5,992,837.62 

ดอกเบีย้จ่าย 2,067,386.19 1,398,790.23 2,480,814.80 1,493,650.27 2,469,441.70 1,191,940.21 1,789,796.39 
ก าไรสุทธิ 11,354,483.81 9,720,831.14 9,401,762.64 -5,234,637.22 826,271.98 -958,878.89 4,106,766.76 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก11 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 3,434,053.00 2,588,430.00 2,501,742.00 2,292,111.00 1,586,299.00 2,203,875.00 2,067,385.00 
สินทรัพย์รวม 87,829,375.00 78,119,718.00 78,095,140.00 73,756,823.00 65,150,761.00 58,513,271.00 52,404,105.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 44,519,247.00 37,090,369.00 40,649,242.00 38,529,813.00 35,440,765.00 31,580,807.00 25,426,662.00 
หนีสิ้นรวม 73,056,678.00 63,786,324.00 63,518,629.00 58,331,654.00 52,767,334.00 48,997,746.00 43,521,670.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

5,279,841.00 5,279,841.00 5,279,841.00 5,279,814.00 4,860,473.00 4,193,678.00 4,193,678.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,225,807.00 12,972,172.00 13,316,813.00 14,059,563.00 11,554,131.00 8,736,972.00 8,055,467.00 
ขายสุทธิ 55,096,308.00 47,369,108.00 51,297,495.00 47,973,281.00 43,913,078.00 46,290,862.00 44,247,253.00 
รายได้รวม 56,139,629.00 48,389,177.00 52,044,965.00 49,186,636.00 45,055,180.00 46,977,377.00 44,945,343.00 
ต้นทุนขาย 48,523,380.00 42,700,909.00 46,888,684.00 43,618,370.00 39,258,219.00 41,164,796.00 41,089,487.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

3,464,390.00 2,559,098.00 2,091,798.00 3,212,631.00 3,532,622.00 2,606,164.00 750,256.00 

ดอกเบีย้จ่าย 2,346,331.00 2,409,792.00 2,589,057.00 2,518,130.00 2,204,412.00 2,285,960.00 2,171,353.00 
ก าไรสุทธิ 412,649.00 109,271.00 -361,744.00 522,153.00 907,373.00 126,162.00 -1,698,458.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก12 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 6,877,049.00 4,025,648.00 3,232,476.00 5,419,582.00 4,114,350.00 4,375,310.00 12,018,021.00 
สินทรัพย์รวม 282,358,368.00 258,380,479.00 221,640,615.00 195,488,084.00 189,041,848.00 170,475,294.00 145,826,106.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 65,621,553.00 65,861,511.00 57,383,151.00 48,065,723.00 52,980,497.00 47,286,121.00 43,201,338.00 
หนีสิ้นรวม 163,371,676.00 166,565,547.00 138,687,653.00 119,933,327.00 127,474,084.00 110,590,335.00 87,049,248.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

5,245,411.00 4,814,272.00 4,814,272.00 4,814,257.00 4,814,257.00 4,814,257.00 4,814,257.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 117,061,651.00 89,055,375.00 79,825,243.00 73,481,036.00 60,505,520.00 59,552,744.00 58,637,746.00 
ขายสุทธิ 286,332,272.00 254,619,539.00 234,697,949.00 243,907,218.00 229,120,448.00 210,784,740.00 186,095,914.00 
รายได้รวม 291,267,661.00 263,445,086.00 240,133,577.00 247,736,867.00 232,356,621.00 215,187,430.00 195,768,771.00 
ต้นทุนขาย 240,888,589.00 218,197,747.00 208,177,200.00 222,069,975.00 211,779,029.00 193,479,650.00 165,754,211.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

23,542,597.00 22,643,654.00 12,421,340.00 6,939,558.00 6,621,426.00 8,847,912.00 18,541,334.00 

ดอกเบีย้จ่าย 3,864,471.00 4,222,321.00 3,652,131.00 3,554,524.00 3,810,954.00 3,448,584.00 2,370,063.00 
ก าไรสุทธิ 20,882,861.00 16,197,103.00 6,609,264.00 1,485,385.00 1,325,867.00 4,611,238.00 15,567,966.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก13 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 3,037,949.26 2,481,799.98 7,879,720.05 1,500,914.89 2,997,079.33 1,478,529.89 1,581,033.14 
สินทรัพย์รวม 50,548,593.19 47,594,117.92 50,795,571.19 22,981,807.76 21,733,389.17 19,400,465.48 19,460,074.32 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 15,992,593.36 11,990,294.38 18,278,992.68 8,559,458.73 6,667,161.27 5,867,950.36 9,380,041.05 
หนีสิ้นรวม 35,919,902.84 36,326,753.06 33,785,367.19 10,055,074.83 9,264,137.00 9,689,096.65 11,360,499.88 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

3,335,312.80 2,968,478.26 3,566,736.13 3,568,697.19 3,568,697.19 3,622,125.69 3,622,125.69 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,584,388.45 10,236,064.37 15,881,681.09 11,886,202.28 11,391,332.38 8,691,640.50 7,114,152.26 
ขายสุทธิ 17,432,340.63 15,619,264.09 13,982,677.63 12,268,494.32 11,122,974.86 10,369,488.28 9,497,853.49 
รายได้รวม 18,288,482.10 18,150,841.63 33,427,139.81 12,411,194.02 11,260,207.66 10,501,849.92 9,582,643.84 
ต้นทุนขาย 11,031,250.02 9,711,218.33 8,406,506.20 4,713,232.20 4,474,844.61 4,686,019.59 4,637,774.99 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

3,929,286.61 4,249,352.30 22,120,016.54 4,299,105.86 3,993,756.54 2,992,013.55 2,007,026.62 

ดอกเบีย้จ่าย 692,416.02 395,046.77 197,436.69 296,881.71 311,644.13 403,968.56 467,841.79 
ก าไรสุทธิ 2,693,393.19 3,001,605.51 15,710,408.06 3,270,859.21 3,002,513.30 2,136,501.63 1,072,497.85 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก14 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 1,099,928.82 833,668.00 734,810.00 1,757,053.00 758,569.00 558,287.00 976,243.23 
สินทรัพย์รวม 16,209,638.16 15,709,873.00 14,282,993.00 13,765,074.00 13,330,055.00 13,329,966.00 12,251,856.58 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 6,959,004.81 6,953,818.00 5,607,625.00 6,066,907.00 6,427,396.00 6,699,617.00 6,242,568.08 
หนีสิ้นรวม 9,915,591.83 9,085,277.00 7,689,582.00 7,353,764.00 7,941,269.00 8,528,151.00 7,846,271.09 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

2,264,955.00 2,264,955.00 2,264,955.00 2,264,955.00 2,099,955.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,198,075.09 6,295,386.00 6,160,461.00 6,103,448.00 5,076,393.00 4,600,152.00 4,197,044.24 
ขายสุทธิ 15,639,450.50 13,709,772.00 11,472,070.00 14,475,880.00 14,928,653.00 14,134,697.00 14,126,634.54 
รายได้รวม 16,411,599.11 14,509,025.00 12,250,025.00 15,286,878.00 15,962,359.00 14,979,741.00 14,627,279.01 
ต้นทุนขาย 13,550,402.17 11,770,195.00 9,552,848.00 12,195,498.00 12,703,763.00 12,093,060.00 12,087,414.82 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

243,017.37 409,605.00 418,893.00 674,504.00 949,123.00 870,156.00 578,505.73 

ดอกเบีย้จ่าย 187,818.30 189,732.00 154,910.00 162,743.00 215,823.00 232,216.00 158,447.78 
ก าไรสุทธิ 50,492.91 172,423.00 209,922.00 352,512.00 590,268.00 526,057.00 298,072.20 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก15 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 573,030.00 530,873.00 312,060.00 577,249.68 495,681.69 480,733.00 460,800.25 
สินทรัพย์รวม 13,807,711.00 14,724,913.00 14,246,024.00 13,932,423.34 13,629,758.35 11,501,992.00 10,987,835.61 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 3,945,867.00 6,419,947.00 5,479,836.00 4,542,359.95 4,351,552.85 3,473,766.00 3,505,361.32 
หนีสิ้นรวม 7,308,951.00 8,007,175.00 7,597,701.00 7,545,647.52 7,530,430.11 5,117,179.00 4,931,419.87 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

894,533.00 894,533.00 892,520.00 890,058.84 887,576.34 887,576.00 881,897.22 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,413,547.00 6,636,894.00 6,580,830.00 6,330,814.51 6,102,977.97 6,297,668.00 5,899,539.73 
ขายสุทธิ 8,971,611.00 8,745,369.00 8,580,445.00 8,622,938.78 7,710,537.35 6,965,261.00 6,748,127.83 
รายได้รวม 9,937,459.00 9,580,108.00 9,201,970.00 9,053,503.56 8,239,428.46 7,555,148.00 7,098,378.55 
ต้นทุนขาย 5,957,914.00 5,580,451.00 5,552,689.00 5,474,934.04 5,011,048.66 4,717,427.00 4,417,457.69 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

1,616,689.00 1,587,874.00 1,636,639.00 1,515,847.29 1,449,668.15 1,170,830.00 1,163,945.82 

ดอกเบีย้จ่าย 139,885.00 144,032.00 154,909.00 172,938.74 149,013.47 133,087.00 144035.42 
ก าไรสุทธิ 1,193,337.00 1,188,221.00 1,170,922.00 1,086,279.00 1,051,627.49 811,142.00 781,670.90 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก16 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 5,336,158.90 4,398,761.43 4,002,801.12 5,372,355.61 3,370,478.75 3,702,393.56 1,145,782.13 
สินทรัพย์รวม 118,443,554.04 108,453,146.49 95,737,446.31 74,279,146.86 59,936,265.99 50,974,983.15 40,865,204.34 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 16,602,688.07 18,009,158.59 13,579,857.38 13,572,918.91 10,958,464.60 8,909,327.89 8,586,728.99 
หนีสิ้นรวม 68,422,625.62 67,656,320.23 59,822,054.15 44,254,683.47 33,061,597.22 31,628,453.57 25,930,697.27 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

4,618,914.29 4,410,368.44 4,402,311.61 4,001,556.66 4,001,355.46 3,686,766.69 3,275,224.58 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,328,593.58 37,401,725.58 32,802,523.01 28,056,711.61 25,090,406.54 18,133,394.84 14,367,351.18 
ขายสุทธิ 55,001,015.03 51,151,632.11 42,432,225.49 36,988,963.11 34,668,721.48 31,310,157.67 26,136,794.31 
รายได้รวม 58,643,669.46 56,972,778.11 48,149,028.47 39,787,068.05 36,936,237.85 32,993,505.69 28,331,860.08 
ต้นทุนขาย 22,646,434.08 21,761,173.22 17,829,468.31 15,320,988.18 14,548,653.45 13,790,230.05 11,267,321.02 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

8,163,753.43 9,447,071.80 8,846,107.88 6,043,752.30 5,883,770.82 4,888,005.56 4,220,759.90 

ดอกเบีย้จ่าย 1,756,739.22 1,605,814.93 1,300,940.80 1,145,173.00 1,027,098.36 1,085,377.36 879,402.38 
ก าไรสุทธิ 5,415,397.01 6,589,995.87 7,040,164.75 4,401,785.70 4,101,382.27 3,408,551.67 2,880,142.74 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก17 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 1,347,534.97 1,334,958.75 1,334,958.75 523,694.62 1,036,163.46 715,679.29 837,374.70 
สินทรัพย์รวม 72,243,690.76 65,308,935.91 65,308,935.91 61,033,481.40 56,194,348.31 43,820,918.35 41,982,299.86 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 17,638,911.92 16,209,012.30 16,209,012.30 13,976,697.34 16,996,919.03 15,281,323.84 13,826,575.48 
หนีสิ้นรวม 33,584,147.41 31,090,906.27 31,090,906.27 31,326,343.98 31,261,727.64 23,739,132.93 24,985,954.68 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

2,186,796.58 2,231,071.00 2,231,071.00 2,226,675.70 2,222,832.60 2,213,222.00 2,209,407.20 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,909,090.21 34,227,017.28 34,227,017.28 29,706,047.39 24,930,861.08 20,081,431.37 16,995,841.23 
ขายสุทธิ 43,934,799.38 51,239,782.15 51,239,782.15 42,781,025.50 38,847,725.46 27,023,451.03 23,262,984.55 
รายได้รวม 44,112,895.05 51,441,043.17 51,441,043.17 43,026,971.10 39,041,123.39 27,140,736.01 23,422,314.76 
ต้นทุนขาย 28,221,940.66 33,984,260.29 33,984,260.29 27,094,617.52 25,349,908.98 17,890,439.67 14,724,493.76 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

7,353,907.58 9,796,043.49 9,796,043.49 8,841,402.44 7,614,441.39 5,325,565.85 4,043,676.92 

ดอกเบีย้จ่าย 197,350.22 327,764.44 327,764.44 375,865.95 415,062.21 304,676.50 137,437.56 
ก าไรสุทธิ 5,456,416.10 7,680,356.32 7,680,356.32 6,654,515.61 5,801,817.56 3,898,143.40 2,834,816.20 

ท่ีมา.จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน กก1 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 166,189,023.66 215,566,411.13 239,977,946.79 203,785,431.25 157,683,491.13 136,917,577.89 116,132,054.67 
สินทรัพย์รวม 2,232,314,157.00 2,232,331,083.36 2,173,996,186.03 1,779,179,162.86 1,801,721,573.60 1,631,319,940.07 1,402,412,091.72 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 354,396,704.54 339,592,213.00 315,385,064.45 344,450,314.78 406,407,780.77 380,896,584.49 335,515,903.14 
หนีสิ้นรวม 983,758,416.37 1,060,734,074.0 1,086,308,812.24 911,837,040.86 978,543,366.54 899,655,887.94 758,463,517.69 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

28,562,996.25 28,562,996.25 28,562,996.25 28,562,996.25 28,562,996.25 28,562,996.25 28562,996.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 818,671,751.12 762,947,649.19 697,147,025.23 697,578,410.66 682,646,659.43 605,783,870.32 555,920,213.95 
ขายสุทธิ 1,995,722,067.63 1,718,846,040.0 2,026,911,568.27 2,834,732,184.95 2,842,688,000.24 2,793,833,064.40 2,428,164,676.90 
รายได้รวม 2,044,951,638.83 1,737,144,574.13 2,063,727,440.60 2,866,883400.44 2,883,905,982.41 2,845,717,789.12 2,475,494,574.70 
ต้นทุนขาย 1,702,338,788.63 1,476,612,954.64 1,818,795,582.01 2,634,814,896.70 2,618,297,972.96 2,561,317,279.82 2,208,895,705.62 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

242,013,873.26 184,183,346.43 85,663,518.28 125,744,417.72 183,211,681.08 191,895,055.01 186,498,230.63 

ดอกเบีย้จ่าย 29,085,932.42 28,887,254.08 30,089,106.14 22,218,277.56 20,394,347.91 19,762,720.44 18,041,630.29 
ก าไรสุทธิ 135,179,602.65 94,609,078.24 19,936,417.11 55,794,933.01 94,652,272.10 104,665,812.95 105,296,408.82 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก18 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 49,419,466.00 73,076,515.99 108,099,811.79 129,739,774.33 77,342,817.87 70,205,143.80 42,799,902.17 
สินทรัพย์รวม 628,121,291.52 676,889,533.80 708,863,563.27 767,725,019.50 707,866,940.49 601,513,292.27 447,842,040.97 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 52,330,497.86 39,442,944.16 50,804,430.53 94,925,774.98 86,383,408.04 72,749,322.94 99,503,939.19 
หนีสิ้นรวม 251,746,565.71 268,905,611.17 300,052,526.27 354,105,104.62 323,012,433.23 273,409,035.94 247,817,867.74 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

3,969,985.40 3,969,985.40 3,969,985.40 3,969,985.40 3,969,985.40 3,969,985.40 3,319,985.40 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 376,374,725.81 407,983,922.63 408,811,037.01 413,619,878.89 384,854,507.26 328,104,256.33 200,024,173.23 
ขายสุทธิ 147,724,657.86 150,217,051.28 185,770,568.16 247,817,117.01 224,972,687.26 212,536,693.21 169,645,802.47 
รายได้รวม 153,526,454.19 153,046,649.97 193,578,616.52 260,388,924.79 228,931,212.99 218,281,583.92 173,449,782.70 
ต้นทุนขาย 12,472,102.48 12,464,246.98 14,320,318.60 25,508,120.95 25,077,211.30 46,389,425.00 38,752,435.19 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

34,245,253.84 30,301.762.61 -6.129,747.55 65,460,028.71 109,041,596.36 105,248,568.35 83,563,786.04 

ดอกเบีย้จ่าย 7,676,494.06 8,274,219.51 8,591,727.88 8,433,547.48 6,175,112.09 5,812,483.39 3,770,867.06 
ก าไรสุทธิ 20,579,464.72 12,859,718.57 -31,590,488.31 21,490,451.26 56,154,766.44 57,315,962.59 44,748,056.54 

ท่ีมา.จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก19 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 3,809,085.84 2,887,781.98 2,836,947.82 1,458,191.03 1,630,327.01 1,649,810.18 1,113,322.28 
สินทรัพย์รวม 53,059,158.55 53,014,303.99 52,997,541.12 48,633,734.43 41,651,776.74 41,564,762.64 37,966,154.63 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 11,912,315.89 11,082,911.91 12,671,366.19 10,123,871.49 7,480,859.95 10,186,229.26 11,269,423.44 
หนีสิ้นรวม 28,145,944.07 30,074,726.33 31,452,330.05 29,485,046.05 24,374,480.51 26,075,873.91 24,798,556.47 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

10,714,381.65 10,714,381.65 10,714,381.65 9,183,767.55 9,183,767.55 9,183,767.55 8,477,339.72 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,802,214.48 22,939,577.66 21,545,211.07 19,148,688.38 17,277,296.23 15,488,888.73 13,167,598.16 
ขายสุทธิ 17,106,377.93 19,125,441.45 20,358,179.46 21,219,548.21 19,698,922.54 13,076,809.73 9,849,031.76 
รายได้รวม 19,743,932.62 20,908,053.25 21,788,196.16 22,437,029.60 20,941,774.91 15,213,482.85 10,671,177.44 
ต้นทุนขาย 12,011,264.01 13,355,937.63 14,000,457.54 14,312,658.08 13,311,684.57 9,027,500.71 6,980,540.84 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

4,161,366.14 3,860,655.15 3,961,006.98 4,212,338.17 4,171,233.99 3,470,770.83 1,344,327.91 

ดอกเบีย้จ่าย 356,551.06 335,467.42 329,232.03 254,772.03 228,061.82 294,807.11 309,096.64 
ก าไรสุทธิ 3,462,236.02 3,084,974.04 3,106,463.92 3,329,198.98 3,307,329.17 2,385,668.75 852,920.46 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน กก5 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 9,287,457.75 9,419,212.35 7,464,524.52 10,623,059.47 7,437,781.55 8,260,581.18 10,698,628.91 
สินทรัพย์รวม 94,224,831.24 96,391,091.32 92,605,054.32 96,235,036.70 88,903,252.45 96,810,760.31 95,899,067.14 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 9,541,634.95 10,945,809.83 11,658,067.99 16,049,968.51 22,951,025.44 15,238,048.19 12,747,235.91 
หนีสิ้นรวม 30,943,652.92 33,938,323.20 32,185,214.37 35,035,641.60 33,364,389.49 43,079,109.57 47,287,928.48 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 63,265,288.23 62,321,473.87 60,189,519.69 60,781,674.56 54,700,982.92 52,965,989.99 47,917,347.52 
ขายสุทธิ 42,240,633.38 47,836,624.53 57,434,870.94 55,257,545.96 50,849,665.62 55,591,333.20 43,645,405.97 
รายได้รวม 46,890,804.54 51,437,546.88 59,326,289.31 59,048,314.07 54,197,908.90 60,011,398.27 45,726,072.97 
ต้นทุนขาย 36,847,369.41 41,623,271.51 50,616,659.41 47,913,682.33 43,327,251.29 47,269,494.93 35,814,583.50 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

8,357,174.79 8,338,230.11 5,808,671.81 8,927,987.06 9,108,754.54 11,223,835.29 8,482,687.05 

ดอกเบีย้จ่าย 1,502,501.81 1,402,436.05 1,386,026.22 1,518,453.07 1,633,389.72 2,400,016.00 1,936,921.02 
ก าไรสุทธิ 6,106,700.20 6.165,722.47 3,187,867.04 6,279,034.71 6,186,849.94 7,726,269.62 4,840,642.02 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก20 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,646,113.00 2,210,502.76 1,998,626.00 1,632,084.45 1,677,223.50 1,235,114.00 1,069,104.00 
สินทรัพย์รวม 22,209,9200.00 25,216,008.90 27,317,052.00 26,135,592.61 23,761,931.48 21,117,581.00 18,351,580.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 13,821,772.00 13,699,482.50 15,317,805.00 17,408,789.88 14,181,248.99 12,515,110.00 10,770,957.00 
หนีสิ้นรวม 16.060,107.00 17,309,487.54 18,999,152.00 17,874,040.50 15,469,230.96 14,243,901.00 12,356,208.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

1,006,503.91 1,006,503.91 1,006,504.00 1,006,503.91 1,002,095.91 990,647.00 985,629.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,580,515.00 5,773,977.31 6,009,161.00 5,859,268.67 6,304,409.09 5,405,432.00 4,693,687.00 
ขายสุทธิ 13,022,761.00 13,675,526.42 18,366,092.00 23,879,691.16 22,315,307.27 16,732,896.00 19,766,877.00 
รายได้รวม 13,129,938.00 13,883,734.42 18,586,432.00 24,195,809.07 22,433,561.92 17,099,571.00 19,964,276.00 
ต้นทุนขาย 10,842,726.00 11,040,180.12 14,335,122.00 18,653,118.85 16,933,038.69 13,040,798.00 15,986,873.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

1,312,901.00 518,999.17 1,634,363.00 2,750,290.08 2,830,173.01 2,048,162.00 1,797,761.00 

ดอกเบีย้จ่าย 486,338.00 502,318.12 540,535.00 451,973.81 509,712.64 485,991.00 390,941.00 
ก าไรสุทธิ 947,960.00 71,184.82 807,688.00 1,484,138.77 1,468,147.61 1,071,290.00 835,785.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก21 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 43,936,645.00 27,709,352.00 16,077,796.00 19,030,720.00 17,433,924.00 25,063,843.00 22,679,806.00 
สินทรัพย์รวม 573,412,032.00 539,687,987.00 509,980,644.00 465,822,628.00 440,435,809.00 395,573,136.00 374,738,115.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 116,007,350.00 118,068,008.00 127,317,175.00 95,517,548.00 89,735,260.00 98,730,603.00 106,451,843.00 
หนีสิ้นรวม 271,587,119.00 258,069,868.00 266,974,929.00 256,505,594.00 253,413,704.00 234,450,477.00 211,769,550.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 261,097,570.00 240,023,008.00 206,161,027.00 177,283,050.00 161,791,752.00 143,186,106.00 140,198,937.00 
ขายสุทธิ 450,920,997.00 423,442,369.00 439,613,704.00 487,545,097.00 434,251,224.00 407,600,540.00 368,578,679.00 
รายได้รวม 482,449,474.00 450,573,260.00 460,041,163.00 503,577,248.00 453,938,481.00 419,897,844.00 386,246,759.00 
ต้นทุนขาย 349,306,959.00 319,021,053.00 341,511,031.00 409,431,192.00 363,096,020.00 353,695,396.00 315,810,547.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

80,566,269.00 81,320,704.00 68,869,251.00 49,194,008.00 50,809,861.00 29,684,813.00 37,297,854.00 

ดอกเบีย้จ่าย 7,112,414.00 5,983,586.00 9,076,244.00 7,266,427.00 8,193,177.00 6,320,793.00 6,048,104.00 
ก าไรสุทธิ 55,041,247.00 56,084,194.00 45,399,712.00 33,615,327.00 36,522,249.00 23,579,991.00 27,280,656.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก22 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,977,567.82 3,540,857.50 2,671,766.92 3,051,293.40 2,119,572.99 3,408,456.95 2,863,358.20 
สินทรัพย์รวม 80,149,699.54 72,774,039.08 69,451,023.08 73,147,164.37 60,039,889.37 46,106,288.15 36,237,679.15 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 30,499,759.61 21,290,177.05 19,949,303.33 27,568,462.53 19,388,327.34 18,173,045.17 14,868,291.85 
หนีสิ้นรวม 49,671,867.69 44,678,017.42 42,252,573.23 48,330,964.28 42,972,288.55 31,270,340.86 24,859,951.83 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

15,903,125.72 15,285,486.36 15,285,486,.36 14,581,886.19 10,200,884.17 8,434,257.77 7,546954.44 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,507,259.15 28,095,410.98 27,197,610.06 24,814,998.54 17,067,413.20 14,835,166.72 11,377,249.18 
ขายสุทธิ 30,915,528.64 33,810,616.38 36,955,288.39 28,093,388.95 28,596,812.34 29,820,801.15 20,541,842.99 
รายได้รวม 31,799,681.71 34,395,079.36 38,455,254.04 29,528,718.62 29,004,337.81 30,086,781.10 20,692,165.05 
ต้นทุนขาย 21,332,634.29 23,493,106.08 26,114,067.71 18,905,157.38 19,267,554.91 19,876,561.56 13,509,417.78 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

4,011,005.12 4,939,636.04 5,475,686.36 4,976,024.97 2,929,131.76 4,220,885.56 3,016,844.34 

ดอกเบีย้จ่าย 410,509.63 615,146.70 728,129.60 645,785.90 616,114.99 327,764.57 222,381.27 
ก าไรสุทธิ 2,824,705.41 3,380,431.09 3,505,920.71 3,393,137.13 1,929,666.38 3,018,528.60 2,015,081.29 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 



 
 

 259  

 

แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก23 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,363,034.82 633,481.89 1,038,830.90 2,133,798.62 2,340,998.73 1,343,234.96 848,229.59 
สินทรัพย์รวม 33,159,956.78 24,999,956.96 22,661,350.27 25,003,720.61 25,009,590.13 20,295,529.91 16,073,528.75 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 22,907,175.25 13,698,977.35 12,648,581.76 15,926,768.59 16,694,096.82 13,663,892.56 10,006,068.49 
หนีสิ้นรวม 23,704,898.35 14,415,437.96 13,153,200.03 16,454,484.62 17,232,944.92 13,944,015.47 10,235,877.51 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

1,525,106.54 1,525,106.54 1,525,106.54 1,525,106.54 1,525,106.54 1,186,208.62 1,186,208.62 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,215,683.66 10,352,766.94 9,291,760.63 8,350,949.49 7,587,867.66 6,148,029.28 5,634,595.23 
ขายสุทธิ 20,074,862.65 17,952,743.76 18,330,652.25 21,651,965.24 22,294,044.59 19,871,609.00 14,853,625.29 
รายได้รวม 21,190,575.80 18,649,805.33 18,927,111.34 21,955,490.32 22,947,924.67 20,195,668.22 15,045,830.42 
ต้นทุนขาย 21,545,759.84 16,349,196.86 16,599,438.72 19,434,996.44 20,168,036.09 18,197,790.34 13,621,829.97 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

774,206.86 1,746,792.72 1,879,615.06 1,937,361.38 2,219,190.71 1,436,435.33 941,725.26 

ดอกเบีย้จ่าย 23,268.88 13,484.32 13,460.02 18,226.13 29,199.77 17,733.55 12,091.83 
ก าไรสุทธิ 610,826.28 1,380,754.53 1,526,522.25 1,520,507.82 1,733,200.17 1,165,317.85 903,500.74 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก24 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 786,029.59 1,970,331.81 926,070.67 602,207.16 359,052.05 373,945.00 85,194.39 
สินทรัพย์รวม 10,101,959.91 12,565,228.23 12,740,221.15 14,023,178.96 10,867,008.64 7,232,791.00 3,522,893.35 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 1,737,141.70 905,501.78 2,621,302.29 5,627,093.59 4,652,564.47 2,666,908.00 185,476.83 
หนีสิ้นรวม 2,007,066.36 1,328,368.07 2,847,286.92 5,978,389.68 4,956,210.15 2,922,199.00 423,972.60 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

406,295.37 406,295.37 406,295.37 369,361.00 369,361.00 368,492.00 367,873.23 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,551,620.67 10,678,994.78 9,892,934.23 8,044,789.28 5,910,798.48 4,310,592.00 3,098,920.75 
ขายสุทธิ 1,005,328.44 9,689,759.74 13,361,891.60 11,737,196.12 5,668,940.62 3,140,034.00 1,001,027.51 
รายได้รวม 1,158,315.95 10,020,062.29 13,562,797.62 12,054,089.01 5,949,997.93 3,352,897.00 1,497,363.37 
ต้นทุนขาย 1,811,221.04 8,149,455.72 9,430,553.49 8,689,277.72 3,637,880.06 1,883,343.00 970,886.22 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

2,471,307.36 1,641,637.92 3,076,176.87 3,057,586.58 2,162,871.80 1,348,724.00 404,001.17 

ดอกเบีย้จ่าย 3,950.17 3,824.17 3,822.53 3,280.07 6,654.91 3,960.00 1,368.29 
ก าไรสุทธิ 2,495,795.21 1,365,884.03 2,594,783.50 2,627,447.74 1,908,519.58 1,089,759.00 399,505.95 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก25 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 15,299,686.32 13,389,710.77 20,781,350.72 23,346,551.30 11,757,473.08 20,048,374.72 16,666,025.02 
สินทรัพย์รวม 280,774,545.30 283,123,865.01 302,471,057.76 307,267,177.97 307,084,734.40 304,095,881.61 274,444,700.68 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 105,450,406.94 87,520,765.28 96,022,810.24 102,109,111.30 82,368,578.59 82,682,669.09 70,675,347.59 
หนีสิ้นรวม 248,761,747.31 249,535,673.22 269,545,366.94 265,971,245.59 250,165,995.32 234,277,443.65 2,111,009,484.1 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

21,827,719.17 21,827,719.17 21,827,719.17 21,827,719.17 21,827,719.17 21,827,719.17 21,827,719.17 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,911,083.69 33,501,374.28 32,855,947.57 41,215,115.78 56,829,644.21 68,919,953.13 63,168,943.36 
ขายสุทธิ 189,856,980.46 178,312,499.44 182,727,357.02 188,367,611.18 206,336,243.80 209,122,509.04 190,997,191.98 
รายได้รวม 190,534,628.98 181,446,205.58 192,723,202.13 203,966,623.46 212,441,680.93 213,893,188.70 194,525,545.69 
ต้นทุนขาย 149,665,153.22 140,708,741.06 150,793,004.32 167,987,703.69 169,768,855.75 166,868,906.24 160,213,486.91 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

1,822,271.34 3,921,743.95 -8,218,563.53 -10,664,110.81 -6,872,083.33 12,939,954.96 -2,261,487.22 

ดอกเบีย้จ่าย 4,717,217.64 5,339,160.85 5,897,739.74 6,073,282.91 6,057,267.67 5,836,287.79 -56555587 
ก าไรสุทธิ 2,107,345.04 15,139.58 -13,067,671.94 -15,611,620.79 -12,047,374.02 6,228,972.72 -10,196,972. 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก26 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 1,960,770.86 2,683,685.05 3,401,140.97 2,564,9.4.18 2,152,258.27 2,267,621.30 2,865,910.28 
เงนิสด 25,939.194.15 32,839,764.70 33,591,758.43 30,975,224.18 27,374,052.50 25,810,707.92 27,215,562.46 
สินทรัพย์รวม 2,929,344.91 3,612,174.21 4,379,931.11 3,570,937.38 27,374,052.27 3,852,760.95 6,781,087.65 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 10,659,484.72 13,918,592.54 15,480,977.78 14,049,296.07 7,059,091.02 11,572,193.08 13,039,115.33 
หนีสิ้นรวม 5,480,333.20 5,479,969.40 5,479,687.70 5,479,687.70 11,792,589.40 5,479,687.70 5,479,687.70 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

14,822,093.06 18,509,606.11 17,683,825.00 16,887.361.88 5,479,687.70 14,202,676.29 5,479,687.70 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,689,029.67 11,516,735.20 12,453,633.87 10,176,326.45 15,543,071.64 7,265,912.94 14,139,368.80 
ขายสุทธิ 7,424,599.39 12,069,339.10 13,136,399.59 6,023,941.73 7,895,857.67 7,555,700.31 7,253,870.82 
รายได้รวม 5,290.743.97 7.354,006.92 7,354,336.4 13,375,955.81 8,286,125.97 7,555,700.31 7,545,073.88 
ต้นทุนขาย 2,858,872.86 2,489651 3,069,000.71 6.023,941.73 4,695,006.97 4,484,371.140 5,472,757.16 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

2,858,872.86 2,489,651.72 3,069,000.71 2,432,068.471 1,782,760.94 1,448,590.10 459,355.53 

ดอกเบีย้จ่าย 382427.41 358,781.09 306,037.48 381,205.84  265,143.35 419,778.23 478,885.56 
ก าไรสุทธิ 26,49,777.29 1,611,773.14 2,122,147.08 1,600,883.84 1,127,261.61 173,900.38 490,025.93 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก27 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 2,918,980.00 3,465,595.00 1,695,178.00 1,002,035.00 844,933.00 417,000.00 516,880.00 
สินทรัพย์รวม 103,177,635.00 115,534,273.00 107,645,042.00 99,456,644.00 82,411,821.00 76,535,350.00 71,683,298.00 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 16,12,936.00 17,068,947.00 11,670,571.00 11,138,469.00 9,923,524.00 8,261,093.00 6,780,154.00 
หนีสิ้นรวม 51,091,501.00 60,459,869.00 51,679,355.00 42,128,191.00 24,698,654.00 11,240,751.00 10,317,243.00 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

20,190,000.00 20,190,000.00 20,190,000.00 20,190,000.00 20,190,000.00 20,190,000.00 20,190,000.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,882,616.00 55,068,406.00 55,957,612.00 57,312,410.00 57,712,185.00 65,293,617.00 61,365,073.00 
ขายสุทธิ 29,088,352.00 29,128,215.00 27,135,163.00 28,917,866.00 26,872,174.00 26,357,797.00 24,544,210.00 
รายได้รวม 31,015,466 31,540,555.00 29,289,936.00 31,624,548.00 28,863,165.00 28,427,044.00 33,510,055.00 
ต้นทุนขาย 24,495,256 24,315,714.00 22,894,808.00 24,324,617.00 22,866,044.00 22,552,765.00 17,940,987.00 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

710,102 565,744.00 1,314,380.00 2,171,945.00 1,017,026.00 585,444.00 10,931,086.00 

ดอกเบีย้จ่าย 1,647,192.00 1,649,248 1,018,145.00 460,879.00 251,799.00 219,784.00 233,331.00 
ก าไรสุทธิ 1,259,738.00 -521,314.00 363,673.00 1,332,113.00 606,013.00 248,240.00 9,751,342.00 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทึกข้อมูล  งบการเงิน ก28 
ข้อมูลส าคัญ 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 31/12/2560 31/12/2559 31/12/2558 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555 31/12/2554 
เงนิสด 18,226,744.15 50,183,812.76 10,590,381.64 6,611,593.95 14,726,283.45 6,103,166.79 11,447,692.30 
สินทรัพย์รวม 465,310,935.60 448,960,460.11 282,844,266.85 234,570,462.19 205,852,168.48 180,363,369.73 151,518,169.18 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 197,913,195.25 160,843,807.86 11,1800,594.58 117,649,301.44 107,347,656.15 62,987,187.16 40,809,061.63 
หนีสิ้นรวม 331,108,180.55 317,232,520.69 207,637,734.30 163,629,737.25 201,120,030.59 166,358,992.03 130,048,825.95 
มูลค่าหุ้นทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

133,472,781.20 133,472,781.20 98,431,712.60 246,079,281.50 145,302,152.66 145,031,791.51 145.031,791.51 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 133,533,200.37 131,052,210.27 74,547,448.81 70,349,638.08 4,081,113.06 13,346,820.28 20,777,345.16 
ขายสุทธิ 141,290,464.74 124,719198.35 118,780,681.86 109,216,039.33 96,213,695.51 89,381,914.46 71,937,627.42 
รายได้รวม 147,602,796.94 131,157,900.59 112,949,393.29 117,659,990.23 104,398,411.04 90,271,167.03 84,822,627.42 
ต้นทุนขาย 102,096,023.46 95599650.25 90,577,401.03 84,520,151.53 77,369,630.16 68,671,604.31 51,926,832.86 
ก าไรจากการด าเนิน 
งานก่อนหกัภาษ ี

11,925,853.70 3,848,994.69 8,180,364.71 5,753,922.92 2,156,832.47 305,464.16 15,674,832.82 

ดอกเบีย้จ่าย 8,293,982.71 6,166,384.27 3,528,841.81 6,442429.22 8,401,651.72 6,154,421.66 14,971,145.95 
ก าไรสุทธิ 2,322,526.34 2,814,347.92 4,411,521.51 1425277.32 -9,062,746.00 -7,427,765.24 -2,693,687.33 

ท่ีมา. จากรายงานประจ าปี ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก1 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.46 0.46 0.66 0.91 0.77 1.05 1.12 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.40 0.37 0.46 0.75 0.62 0.81 0.88 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 3.26 5.47 2.75 1.70 1.45 1.32 1.20 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.82 0.85 0.73 0.63 0.59 0.54 0.54 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 7.78 9.47 26.08 31.18 47.13 42.74 23.04 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 41.15 45.45 45.38 44.05 43.17 40.69 39.72 
อตัราก าไรสุทธิ % 19.07 20.08 25.10 24.02 25.25 24.45 17.45 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 10.59 17.53 33.18 39.95 44.36 49.78 41.68 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 59.77 67.44 82.32 77.91 81.42 84.46 55.25 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 9.24 9.98 9.50 9.50 12.32 18.75 20.00 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 38.96 33.40 38.44 38.41 29.63 19.47 18.25 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.62 1.51 2.15 3.11 6.10 15.21 16.99 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 23.35 26.90 22.38 31.03 37.82 66.81 75.49 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 15.63 13.57 16.31 11.76 9.65 5.46 4.83 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.56 0.67 1.01 1.26 1.35 1.52 1.38 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก1 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก2 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.83 0.89 0.98 1.35 1.22 1.67 1.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.72 0.59 0.60 0.73 0.60 1.02 1.07 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.38 1.92 2.56 2.19 2.06 1.73 1.80 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.61 0.61 0.68 0.65 0.64 0.60 0.61 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 4.40 2.28 1.61 2.90 3.19 6.37 10.98 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 23.44 29.24 22.82 22.37 22.42 28.06 33.87 
อตัราก าไรสุทธิ % 8.12 1.97 -1.74 2.52 2.91 7.39 15.74 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 2.94 4.30 3.09 5.34 5.42 10.84 17.82 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 9.26 4.30 -2.34 3.79 4.18 12.13 29.31 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 10.72 11.09 10.07 10.57 10.86 11.47 12.78 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 38.80 34.65 36.25 34.52 33.62 31.82 28.57 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.42 1.92 2.04 2.32 2.26 2.71 3.00 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 13.19 15.51 10.35 11.45 10.79 11.00 11.64 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 27.68 23.53 35.26 31.88 33.83 33.19 31.37 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.38 0.35 0.38 0.46 0.47 0.56 0.61 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก2 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก3 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.54 0.65 0.30 0.46 0.38 0.25 0.27 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.35 0.44 0.12 0.31 0.26 0.15 0.09 
อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

เท่า 0.74 1.28 1.57 1.56 1.75 1.89 2.70 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.52 0.54 0.59 0.59 0.62 0.64 0.72 
อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 12.16 8.94 6.78 4.65 4.61 4.78 3.04 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 41.80 41.10 41.12 40.13 40.23 40.22 54.10 
อตัราก าไรสุทธิ % 10.05 9.28 8.69 6.43 7.52 10.24 4.72 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 7.95 10.92 9.68 7.32 8.20 9.40 5.95 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 17.26 18.81 16.61 11.18 13.41 20.84 9.50 
อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 22.04 27.19 24.70 18.29 19.29 26.25 36.31 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 15.63 17.36 14.78 19.96 18.92 13.91 10.05 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.87 1.07 0.93 0.81 0.78 0.81 0.71 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 14.29 14.67 16.89 17.24 18.78 19.86 14.56 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 25.55 24.88 21.6 21.18 19.44 18.38 25.07 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.79 0.82 0.73 0.64 0.62 0.62 0.55 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก3 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก4 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.62 1.14 1.47 1.49 1.39 1.27 1.53 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.48 0.70 0.36 0.38 0.33 0.45 0.65 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 2.39 3.40 3.53 3.21 3.33 4.95 4.71 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.70 0.77 0.78 0.76 0.77 0.83 0.82 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 2.39 2.82 2.76 2.84 7.01 1.64 2.39 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 14.18 7.08 8.38 9.48 10.84 11.67 5.85 
อตัราก าไรสุทธิ % 4.69 4.21 5.77 6.47 18.27 2.54 6.44 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 2.28 3.50 4.90 5.45 17.50 5.32 7.69 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 7.71 9.55 11.08 12.87 61.12 7.61 15.01 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 5.76 6.49 6.07 6.85 6.82 4.27 3.67 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 51.00 62.30 60.17 53.31 53.50 85.39 99.48 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.60 5.97 5.32 4.90 6.88 5.88 5.54 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 9.80 15.33 3.00 5.39 15.38 15.83 15.06 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 37.24 23.82 121.81 67.66 23.73 23.06 24.23 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.49 0.51 0.44 0.46 0.68 0.51 0.43 
ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก4 

 
 
ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  กก3 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.52 0.61 0.56 0.70 0.27 1.19 1.19 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.27 0.31 0.24 0.37 0.13 0.87 0.81 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 2.23 5.30 7.70 9.46 8.88 1.68 1.57 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.78 0.83 0.87 0.89 0.89 0.62 0.61 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 3.94 3.39 2.97 2.47 6.84 5.54 9.26 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 22.30 21.86 21.77 21.33 22.63 25.76 24.78 
อตัราก าไรสุทธิ % 4.23 3.69 3.37 2.73 3.70 5.57 4.95 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 5.53 8.39 7.77 6.84 8.40 22.00 21.30 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 26.43 36.04 40.16 34.09 37.95 45.71 40.81 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 358.54 462.35 444.18 406.92 391.94 370.79 327.02 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 1.22 0.85 0.82 0.90 0.93 0.98 1.12 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.56 4.79 4.79 4.90 6.37 11.96 10.97 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 13.37 12.72 12.98 13.38 14.50 15.75 15.42 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 27.30 28.69 28.13 27.29 25.18 23.18 23.67 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 1.31 1.33 1.24 1.21 1.58 3.11 3.14 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน กก3 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก5 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.60 0.87 0.86 1.19 1.08 1.15 1.70 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.31 0.38 0.38 0.52 0.41 0.37 0.87 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.43 2.91 2.75 2.15 2.14 1.82 1.47 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.62 0.67 0.65 0.61 0.65 0.61 0.58 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 3.55 4.63 3.08 3.01 2.20 4.72 8.75 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 11.98 15.64 13.78 13.44 9.98 11.57 16.31 
อตัราก าไรสุทธิ % 3.04 3.08 2.52 2.41 1.75 4.96 7.45 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 2.57 7.15 6.51 6.85 5.17 12.78 14.87 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 11.41 11.76 9.46 9.29 6.59 22.35 26.05 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 15.01 16.34 16.49 17.32 16.38 18.33 13.26 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 25.94 23.78 22.14 21.07 22.28 19.91 27.52 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.05 2.93 3.21 3.72 4.01 5.31 4.29 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 8.01 7.13 7.18 7.56 7.24 7.52 4.96 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 45.58 51.23 50.81 48.26 50.42 48.54 73.57 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.85 0.89 0.96 1.12 1.20 1.61 1.49 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก5 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก6 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.51 0.45 0.47 0.50 0.36 0.44 0.21 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.26 0.29 0.36 0.37 0.20 0.33 0.12 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

s 0.69 0.99 1.22 1.15 1.13 1.75 2.18 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.47 0.49 0.55 0.53 0.53 0.63 0.68 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 44.50 19.42 19.57 14.01 10.35 7.52 3.78 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 49.56 49.19 47.97 47.93 47.06 43.72 34.87 
อตัราก าไรสุทธิ % 47.13 30.70 29.60 29.50 28.10 30.75 15.25 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 11.25 11.24 10.37 11.39 11.38 11.84 5.61 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 21.95 18.87 18.12 18.93 20.45 27.31 10.69 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 23.88 23.50 18.30 16.94 21.45 22.23 15.57 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 16.36 14.36 19.95 21.55 17.01 16.42 23.44 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.25 16.12 13.05 11.02 9.30 8.24 0.61 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 4.03 32.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 90.66 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.24 0.29 0.28 0.30 0.30 0.30 0.23 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก6 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก7 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.00 0.83 0.53 0.53 0.47 0.45 0.48 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.95 0.71 0.40 0.36 0.35 0.35 0.44 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.67 3.25 3.08 2.27 2.21 1.89 1.98 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.74 0.80 0.75 0.69 0.69 0.65 0.66 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 3.50 3.65 6.38 10.93 7.43 14.23 40.63 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 23.95 26.23 28.75 32.11 31.73 30.09 35.79 
อตัราก าไรสุทธิ % 2.70 2.52 6.69 11.81 11.13 12.49 14.74 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 1.83 3.67 8.12 13.82 15.54 15.54 17.24 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 7.23 7.67 19.71 32.86 31.25 32.32 22.78 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 8.91 8.82 8.70 8.69 10.10 11.96 12.11 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 39.51 39.17 41.96 41.99 36.14 30.51 30.13 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.99 2.40 3.22 4.41 6.98 8.51 9.41 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 30.47 29.49 18.62 22.02 49.93 97.13 159.16 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 11.98 12.38 19.61 16.57 7.31 3.76 2.29 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.68 0.73 0.81 0.86 0.92 0.88 0.79 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก7 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก8 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.82 1.49 1.22 1.25 2.11 1.34 11.72 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.68 0.66 0.73 0.52 0.94 0.45 6.49 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.11 1.40 1.32 1.18 0.88 0.61 0.25 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.57 0.58 0.57 0.54 0.46 0.38 0.20 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 82.93 4.61 1.76 4.08 3.94 17.82 8.74 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 28.94 26.91 37.58 40.06 35.46 31.19 27.05 
อตัราก าไรสุทธิ % 39.37 6.91 17.39 31.09 26.54 44.70 37.43 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 5.90 10.45 6.87 7.81 9.26 13.75 8.75 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 13.70 10.15 5.74 10.76 10.12 17.51 8.89 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 12.45 10.83 6.36 6.13 6.81 8.76 9.67 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 60.12 59.36 57.36 59.53 53.63 41.66 37.76 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.16 0.46 0.39 0.47 0.60 0.95 1.01 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 8.46 6.45 4.40 3.67 3.87 3.68 2.68 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 43.15 56.58 82.88 99.48 94.27 99.17 136.19 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.15 0.16 0.15 0.17 0.22 0.27 0.19 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก8 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก9 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.95 1.09 2.18 2.66 1.38 2.02 1.14 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.03 0.03 0.15 0.10 0.03 0.05 0.03 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.09 0.72 0.54 0.50 0.56 0.30 0.88 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.53 0.42 0.35 0.33 0.36 0.23 0.47 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 12.66 13.00 8.61 7.60 16.60 6.18 6.22 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 21.00 21.10 17.27 15.53 15.58 15.23 16.22 
อตัราก าไรสุทธิ % 7.87 7.68 5.06 4.37 6.01 5.49 5.85 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 5.70 7.95 5.63 5.43 8.40 9.59 11.43 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 12.50 9.59 6.07 5.76 9.05 8.91 13.89 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 1.83 2.13 293.50 965.94 1000.70 760.61 734.29 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 0.91 2.21 1.24 0.38 0.36 0.48 0.50 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.38 1.32 1.30 1.48 1.95 1.94 2.14 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 1.31 1.46 1.92 1.93 2.08 2.27 2.38 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 249.73 278.07 189.99 189.41 175.35 160.65 153.23 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.74 0.76 0.79 0.86 1.05 1.09 1.18 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 



284 

 

 
 

เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก9 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก10 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.51 1.43 1.46 1.25 1.18 1.14 1.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 11.11 1.06 1.13 0.96 0.87 0.91 1.06 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.68 1.09 1.26 1.49 1.92 2.36 2.36 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.45 0.48 0.52 0.56 0.62 0.67 0.67 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 6.87 6.25 4.32 4.50 3.63 4.02 3.55 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 25.03 25.86 22.17 20.16 19.53 15.56 16.40 
อตัราก าไรสุทธิ % 18.04 16.86 12.78 12.46 10.34 9.41 8.51 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 8.56 12.01 11.80 12.41 9.67 7.57 5.23 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 18.36 18.36 17.80 21.28 18.65 15.65 10.27 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 6.50 5.78 5.47 5.41 6.36 8.32 9.48 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 57.34 51.63 66.76 67.44 57.43 43.85 38.49 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.60 0.64 0.76 0.79 0.70 0.59 0.44 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 6.47 7.03 10.26 11.00 10.71 10.37 9.81 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 56.43 51.91 35.56 33.19 34.08 35.19 37.23 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.47 0.47 0.55 0.60 0.55 0.47 0.36 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 



286 

 

 
 

เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก10 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน กก2 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.71 0.69 0.76 0.64 0.70 0.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.71 0.25 0.23 0.24 0.15 0.22 0.33 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.64 1.96 1.78 1.82 1.83 1.62 1.55 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.63 0.66 0.64 0.65 0.65 0.62 0.61 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 15.37 12.12 9.12 9.91 14.94 24.83 25.88 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 26.45 27.68 27.76 27.84 28.62 27.87 27.77 
อตัราก าไรสุทธิ % 8.16 6.75 6.22 6.47 7.16 7.25 6.57 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 9.59 11.34 10.87 11.51 13.39 15.61 16.34 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 26.22 23.99 21.46 23.32 27.18 29.80 27.93 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 32.44 32.58 32.48 32.44 30.88 31.67 50.72 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 10.80 11.64 11.24 11.25 11.82 11.53 7.20 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.65 2.14 2.08 2.07 2.25 2.88 2.98 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 4.26 4.38 4.76 4.88 4.95 5.25 5.21 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 85.70 83.25 76.72 74.79 73.74 69.51 70.12 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 1.18 1.24 1.23 1.28 1.39 1.59 1.64 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน กก2 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน กก4 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.91 0.76 0.99 0.94 1.29 2.46 2.01 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.30 0.23 0.35 0.28 0.52 0.92 0.47 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.00 1.13 1.15 1.40 1.15 0.92 0.74 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.53 0.53 0.53 0.58 0.54 0.48 0.43 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 8.55 9.17 5.74 -4.10 1.35 0.27 3.35 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 9.88 10.88 7.59 -2.25 1.67 0.91 4.62 
อตัราก าไรสุทธิ % 5.30 5.22 4.30 -1.82 0.28 -0.32 1.62 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 6.15 6.81 8.74 -3.76 2.18 0.23 4.74 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 12.97 12.41 13.09 -7.31 1.10 -1.28 5.42 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 18.82 19.57 21.27 17.62 16.76 24.30 23.54 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 21.50 19.39 17.16 20.71 21.77 15.02 15.51 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.53 1.58 2.03 3.12 3.79 4.13 3.65 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 6.42 6.40 8.48 9.57 8.71 8.27 6.83 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 56.85 57.07 43.02 38.12 41.90 44.13 53.41 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 1.16 1.11 1.34 1.77 1.95 2.16 1.97 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน กก4 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก11 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.41 1.12 1.07 1.06 1.00 1.06 1.23 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.32 0.30 0.31 0.33 0.32 0.36 0.50 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 2.16 4.92 4.77 4.15 4.57 5.61 5.40 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.83 0.82 0.81 0.79 0.81 0.84 0.83 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 2.48 2.06 0.81 1.28 1.60 1.14 0.35 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 11.93 9.85 8.59 9.08 10.60 11.07 7.14 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.75 -0.23 -0.70 1.06 2.01 0.27 -3.78 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 0.39 3.28 2.76 4.63 5.71 4.70 1.45 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 3.12 -0.83 -2.64 4.08 8.94 1.50 -17.95 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 5.67 5.04 4.99 4.84 4.72 4.67 4.41 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 70.30 65.96 73.15 75.49 77.26 78.20 82.73 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.63 2.67 3.01 3.29 3.51 3.84 3.51 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 12.24 11.20 12.12 10.07 9.11 9.30 10.53 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 29.81 32.58 30.11 36.24 40.06 39.26 34.66 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.52 0.62 0.69 0.71 0.73 0.85 0.87 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการ ก11 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก12 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.30 1.28 1.23 1.50 1.29 1.27 1.57 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.59 0.53 0.54 0.76 0.63 0.64 0.98 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.84 1.87 1.74 1.63 2.11 1.86 1.48 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.58 0.64 0.63 0.61 0.67 0.65 0.60 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 7.09 6.36 3.40 1.95 1.74 2.57 7.82 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 15.87 14.30 11.30 8.95 7.57 8.21 10.93 
อตัราก าไรสุทธิ % 7.29 6.15 2.75 0.60 0.57 2.14 7.95 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 7.40 9.43 5.96 3.61 3.68 5.59 16.57 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 17.84 19.18 8.62 2.22 2.21 7.80 34.33 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 9.06 8.69 8.74 8.86 8.42 8.41 10.26 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 40.36 43.95 41.76 41.18 43.36 43.39 35.58 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.45 2.05 2.19 2.54 2.54 2.81 3.39 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 5.23 5.39 6.83 7.65 7.90 8.39 10.10 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 69.76 67.68 53.41 47.73 46.21 43.49 36.12 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 1.01 1.10 1.15 1.29 1.29 1.36 1.75 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 



294 

 

 
 

เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก12 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก13 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.39 0.62 0.93 1.08 1.24 1.24 0.78 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.39 0.49 0.67 0.65 1.13 1.03 0.63 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.47 3.55 2.13 0.85 0.81 1.11 1.60 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.71 0.76 0.67 0.44 0.43 0.50 0.58 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 6.67 11.76 112.04 14.48 12.82 7.41 4.29 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 36.72 37.83 39.88 61.58 59.77 54.81 51.71 
อตัราก าไรสุทธิ % 15.45 16.54 47.00 26.35 26.66 20.34 11.19 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 5.33 8.64 59.96 19.23 19.42 15.40 10.36 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 19.83 22.99 113.16 28.10 29.90 27.03 15.68 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 5.63 5.11 4.47 3.59 3.02 2.71 2.47 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 65.54 69.61 81.67 101.79 120.73 134.72 148.01 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.39 0.77 2.13 1.00 0.96 0.96 0.90 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 0.00 0.00 346.13 140.91 101.20 78.55 25.61 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 0.00 0.00 1.05 2.59 3.61 4.65 14.25 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.34 0.37 0.91 0.56 0.55 0.54 0.49 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก13 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก14 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.12 1.34 1.47 1.39 1.27 1.18 1.16 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.88 0.86 0.85 0.76 0.63 0.36 0.83 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.48 1.44 1.25 1.20 1.56 1.85 1.87 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.61 0.58 0.51 0.53 0.60 0.64 0.64 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 1.29 3.16 2.70 4.14 4.40 3.75 3.65 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 13.36 14.15 16.73 15.75 14.90 14.44 14.44 
อตัราก าไรสุทธิ % 0.32 1.19 1.71 2.31 3.70 3.51 2.04 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 0.31 2.73 2.99 4.98 7.12 6.80 5.25 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 0.81 2.77 3.42 6.31 12.20 11.96 7.26 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 3.50 3.76 4.01 5.16 5.81 4.65 4.28 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 115.20 103.44 90.99 70.79 62.82 78.52 85.36 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.86 8.27 8.98 13.37 13.48 13.70 14.33 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 7.93 8.82 8.08 9.39 10.12 9.49 12.21 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 46.01 41.37 45.15 38.86 36.06 38.47 29.91 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.96 0.97 0.87 1.13 1.20 1.17 1.33 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก14 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก15 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.41 0.37 0.37 0.52 0.49 0.66 0.57 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.38 0.24 0.23 0.41 0.38 0.41 0.46 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.52 1.21 1.15 1.19 1.23 0.81 0.84 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.53 0.54 0.53 0.54 0.55 0.44 0.45 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 12.56 12.02 10.57 8.76 9.73 8.80 8.08 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 33.59 3619 35.29 36.51 35.01 32.27 34.54 
อตัราก าไรสุทธิ % 13.30 12.40 12.72 12.00 12.76 10.74 11.01 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 8.64 10.96 11.62 10.99 11.54 10.41 10.57 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 18.61 17.98 18.14 17.47 16.96 13.30 13.67 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 2.01 2.40 7.61 6.99 7.37 6.88 7.15 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 36.48 40.93 47.96 52.19 49.55 53.04 51.06 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.74 1.28 1.31 1.35 1.37 1.44 1.34 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 42.29 57.05 32.95 33.25 32.63 32.98 30.63 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 8.63 6.40 11.08 10.98 11.19 11.07 11.92 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.65 0.66 0.65 0.66 0.66 0.67 0.64 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก15 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก16 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.12 0.89 1.46 0.96 0.97 1.15 0.89 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.82 0.53 0.66 0.64 0.61 0.74 0.45 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.09 1.81 1.82 1.58 1.32 1.74 1.80 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.58 0.62 0.62 0.60 0.55 0.62 0.63 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 5.65 6.88 6.80 5.28 5.73 4.50 4.80 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 58.83 57.46 57.98 58.58 58.04 55.96 56.89 
อตัราก าไรสุทธิ % 9.85 11.57 14.62 11.06 11.10 10.33 10.17 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 4.57 9.25 10.41 9.01 10.61 10.64 11.46 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 11.44 18.77 23.14 16.56 18.98 20.98 21.11 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 8.26 10.21 10.24 11.11 11.03 11.00 13.80 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 54.07 35.60 35.64 32.85 33.09 33.19 26.44 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.55 1.38 1.66 1.74 1.85 1.87 2.03 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 4.53 4.10 2.83 5.11 5.04 4.82 3.44 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 80.64 89.09 128.85 71.50 72.47 75.76 106.09 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.46 0.56 0.57 0.59 0.67 0.72 0.77 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก16 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก17 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.69 3.64 3.73 4.01 3.08 2.68 2.81 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.08 0.08 0.10 0.07 0.11 0.10 0.15 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.42 0.43 0.91 1.05 1.25 1.18 1.47 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.46 0.48 0.48 0.51 0.56 0.54 0.60 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 38.26 30.89 29.89 23.52 18.35 17.48 29.42 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 35.76 33.68 33.68 36.67 34.57 33.80 36.70 
อตัราก าไรสุทธิ % 18.41 14.99 14.93 15.47 14.86 14.36 12.10 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 7.55 11.76 15.51 15.08 15.23 12.41 10.61 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 14.39 22.44 24.03 24.36 25.78 21.03 17.58 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 6.18 8.03 13.25 13.05 15.86 11.58 10.12 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 0.44 0.59 0.61 0.53 0.59 0.48 0.46 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 825.0 818.3 598.3 690.5 622.8 754.64 792.75 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.44 0.59 0.81 0.73 0.78 0.63 0.61 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 



304 

 

 
 

เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก17 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน กก1 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.26 2.18 2.16 1.43 1.29 1.24 1.14 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.92 1.58 1.55 1.17 1.08 1.02 0.89 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.77 1.39 1.56 1.31 1.43 1.49 1.36 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.44 0.48 0.50 0.51 0.54 0.55 0.54 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 9.32 7.38 2.85 5.66 8.98 9.71 10.34 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 14.7 14.09 10.27 7.05 7.89 8.32 9.03 
อตัราก าไรสุทธิ % 6.77 5.45 0.97 1.95 3.28 3.68 4.25 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 6.06 8.36 4.33 7.02 10.67 12.65 14.07 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 16.31 12.96 2.86 8.08 14.69 18.02 20.12 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 11.55 12.09 12.61 12.41 10.91 13.48 15.58 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 28.69 29.99 28.94 29.42 33.44 27.09 23.43 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.12 1.54 2.18 3.75 3.94 4.3 4.14 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 13.97 12.63 32.60 73.51 60.59 75.05 77.14 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 26.13 28.89 11.2 4.97 6.02 4.86 4.73 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.89 0.79 1.04 1.60 1.68 1.88 1.87 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน กก1 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก18 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.02 4.71 3.34 1.94 1.56 1.70 0.87 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 1.01 3.72 2.38 1.42 0.95 1.40 0.63 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.53 0.66 0.73 0.86 0.84 0.83 1.24 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.40 0.40 0.42 0.46 0.46 0.45 0.55 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 5.46 4.66 -0.71 7.76 17.66 18.11 22.16 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 91.56 91.70 92.29 89.71 88.85 78.17 77.16 
อตัราก าไรสุทธิ % 13.39 8.40 -16.32 8.25 24.53 26.26 25.80 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 3.28 4.37 -0.83 8.87 16.66 20.06 21.15 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 5.47 3.15 -7.68 5.38 15.75 21.71 24.04 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 46.90 52.13 45.71 49.17 12.20 8.18 10.66 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 6.53 8.72 7.99 7.42 29.91 44.63 34.24 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.26 0.47 0.53 0.65 0.61 0.69 4.38 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 19.89 9.26 10.49 20.29 4.40 4.87 4.38 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 18.35 39.40 34.78 17.99 83 74.98 83.31 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.24 0.22 0.26 0.35 0.35 0.42 0.44 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก18 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก19 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.47 2.92 2.61 2.74 3.33 2.40 1.61 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.32 0.27 0.23 0.15 0.23 0.17 0.10 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.66 1.31 1.46 1.54 1.41 1.68 1.88 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.53 0.57 0.59 0.61 0.59 0.63 0.65 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 12.67 12.51 12.03 16.53 18.29 11.77 4.35 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 29.78 30.17 31.23 32.55 32.42 30.97 29.12 
อตัราก าไรสุทธิ % 20.24 14.75 14.26 14.84 15.79 15.68 7.99 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 6.53 7.28 7.79 9.33 10.03 8.73 3.92 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 13.96 13.87 15.27 18.28 20.19 16.65 6.43 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 320.3 355.5 308.84 256.9 220.16 168.63 200.28 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 1.20 0.94 1.18 1.42 1.66 2.16 1.82 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.72 38.02 37.87 49.09 49.58 15.69 5.19 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 0.47 0.46 0.52 0.60 0.60 0.47 0.51 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 776.4 788.0 704.52 605.7 606.72 770.72 713.28 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.32 0.39 0.43 0.50 0.50 0.38 0.31 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก19 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน กก5 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.99 2.40 2.23 1.96 0.91 1.38 1.50 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 1.76 1.86 1.78 1.56 0.79 1.20 1.28 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.34 0.54 0.53 0.58 0.61 0.81 0.99 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.33 0.35 0.35 0.36 0.38 0.44 0.49 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 6.56 6.95 4.19 5.88 5.58 4.68 4.38 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 12.77 12.99 11.87 13.29 14.79 14.97 17.94 
อตัราก าไรสุทธิ % 14.46 11.99 5.37 10.63 11.42 12.87 10.59 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 6.48 8.82 6.15 9.64 9.81 11.65 10.26 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 9.65 10.07 5.27 10.87 11.49 15.32 10.25 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 5.54 5.67 5.75 5.64 7.71 15.79 14.56 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 64.24 58.03 63.49 64.76 47.33 23.12 25.08 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.56 3.77 4.24 2.10 1.23 1.24 1.07 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 17.32 20.27 22.29 18.53 18.38 21.38 17.94 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 21.07 18.01 16.38 19.07 19.86 17.07 20.35 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.45 0.54 0.63 0.64 0.58 0.62 0.55 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน กก5 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก20 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.66 1.24 1.27 1.10 1.23 1.16 1.21 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.61 0.82 0.82 0.60 0.67 0.56 0.57 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.49 3.00 3.16 3.05 2.45 2.64 2.63 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.72 0.69 0.70 0.68 0.65 0.67 0.67 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -1.70 2.03 3.02 6.09 5.55 4.21 4.60 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 16.74 19.27 21.95 21.89 24.12 22.06 19.12 
อตัราก าไรสุทธิ % -7.28 0.51 4.35 6.13 6.54 6.27 4.19 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -4.27 1.98 6.12 11.02 12.61 10.38 11.28 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -20.7 1.21 13.61 24.40 25.08 21.22 18.44 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 1.75 1.40 1.90 2.88 3.27 3.06 4.35 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 161.7 236.8 191.90 126.8 111.74 119.20 83.96 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1 2.49 3.57 5.04 4.42 3.65 5.12 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 16.71 8.97 5.11 6.21 9.72 9.61 9.82 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 21.84 40.70 71.48 58.79 37.53 37.96 37.17 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.59 0.53 0.70 0.97 1.00 0.87 1.25 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก20 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก21 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.35 1.32 1.17 1.44 1.51 1.31 1.10 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.86 0.75 0.70 0.83 0.82 0.77 0.60 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.60 1.08 1.29 1.45 1.57 1.64 1.51 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.47 0.48 0.52 0.55 0.58 0.59 0.57 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 12.33 14.59 7.59 6.77 6.20 4.70 6.17 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 22.53 24.66 22.32 16.02 16.39 13.22 14.32 
อตัราก าไรสุทธิ % 12.21 12.45 9.87 6.68 8.05 5.62 7.06 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 9.60 15.49 14.12 10.86 12.16 7.71 10.16 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 21.08 25.14 23.68 19.83 23.95 16.64 19.96 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 8.69 8.25 8.28 9.63 9.38 10.61 12.49 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 44.24 41.09 44.06 37.92 38.93 34.39 29.23 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 1.08 1.89 2.11 2.59 2.6 2.61 2.51 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 6.06 5.98 6.47 7.56 6.95 7.80 8.02 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 60.24 61.02 56.46 48.28 52.50 46.81 45.51 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.79 0.86 0.94 1.11 1.09 1.09 1.05 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก21 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก22 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.53 2.69 2.96 2.37 2.73 2.26 2.17 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.10 0.17 0.14 0.13 0.11 0.19 0.20 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.63 1.59 1.55 1.95 2.52 2.11 2.19 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.62 0.61 0.61 0.66 0.72 0.68 0.69 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 10.77 9.03 7.52 7.71 4.75 12.88 13.57 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 31.00 30.52 29.34 32.71 32.62 33.35 34.23 
อตัราก าไรสุทธิ % 9.14 9.83 9.12 11.49 6.65 10.03 9.74 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 3.52 6.95 7.68 7.47 5.52 10.25 8.95 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 9.26 12.23 13.48 16.20 12.10 23.03 19.35 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 188.9 268.7 558.67 587.4 667.23 672.09 419.42 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 1.83 1.82 0.65 0.62 0.55 0.54 0.87 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.92 15.22 15.78 11.50 11.47 14.20 12.65 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 0.49 0.48 0.48 0.37 0.48 0.66 0.56 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 742.3 762.2 755.43 991.1 756.69 549.82 647.83 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.39 0.48 0.54 0.44 0.55 0.73 0.61 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก22 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก23 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.38 1.14 1.23 1.17 1.19 1.17 1.17 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.30 0.39 0.41 0.52 0.69 0.66 0.57 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.09 1.39 1.42 1.97 2.27 2.27 1.82 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.71 0.58 0.58 0.66 0.69 0.69 0.64 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -32.3 130.5 139.64 106.3 76.00 81.00 77.88 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % -7.33 8.93 9.44 10.24 9.54 8.42 8.29 
อตัราก าไรสุทธิ % -3.04 7.69 8.07 6.93 7.55 5.77 6.00 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -1.84 7.33 7.89 7.75 9.80 7.90 7.17 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -6.63 14.06 17.30 19.08 25.24 19.78 17.86 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 5.02 5.53 6.29 7.64 9.40 9.92 9.45 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 82.11 68.43 58.02 47.75 38.81 36.81 38.62 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.82 613 5.95 7.55 9.54 9.54 6.41 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 11.83 5.29 7.87 12.50 17.29 16.82 9.27 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 30.86 68.94 46.37 29.20 21.11 21.69 39.39 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.61 0.78 0.79 0.88 1.01 1.11 1.14 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก23 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก24 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.00 9.97 3.73 1.93 1.65 1.90 9.44 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.93 8.80 2.77 1.48 1.30 1.35 8.30 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.04 0.12 0.29 0.74 0.84 0.68 0.14 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.20 0.11 0.22 0.43 0.46 0.40 0.12 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -625. 430.3 804.75 932.2 325.00 340.59 295.26 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % -80.2 15.9 29.42 25.97 35.82 40.02 3.01 
อตัราก าไรสุทธิ % -248. 13.63 19.13 21.80 32.08 32.50 26.68 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -24.7 12.97 22.99 24.57 23.90 25.08 10.38 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -33.1 13.28 28.93 37.65 37.34 29.24 12.61 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 3.58 8.53 7.97 9.12 7.14 8.92 7.04 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 294.1 63.81 45.78 40.03 51.13 40.91 51.85 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.12 4.66 5.93 5.24 3.13 2.55 1.33 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 13.26 19.19 6.35 8.91 7.41 13.60 6.06 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 27.53 19.02 57.49 40.95 49.24 26.83 60.26 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.10 0.79 1.01 0.97 0.66 0.62 0.38 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์4 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก24 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก25 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.30 0.68 0.73 0.63 0.71 0.87 0.84 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.26 0.27 0.34 0.35 0.31 0.45 0.48 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 4.49 7.45 8.20 6.45 4.40 3.40 3.34 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.89 0.88 0.89 0.87 0.81 0.77 0.77 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 1.39 1.73 -1.39 -1.76 -1.13 2.22 -0.40 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 21.17 21.09 17.48 10.82 17.72 20.21 16.12 
อตัราก าไรสุทธิ % -1.11 0.01 -2.70 -3.47 -2.25 4.47 -0.80 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -0.75 1.34 -2.70 -3.47 -2.25 4.47 -0.80 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -0.60 0.05 -35.28 -31.9 -19.16 9.43 -13.99 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 17.21 16.17 14.98 14.31 14.05 12.91 11.34 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 22.19 20.91 24.36 25.51 25.98 28.26 32.18 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.76 0.90 0.89 0.90 0.94 1.01 0.95 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 29.93 28.22 24.49 24.14 22.18 21.54 21.83 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 12.19 12.94 14.90 15.12 16.45 16.95 16.72 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.68 0.62 0.63 0.66 0.70 0.74 0.68 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก25 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน  ก26 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.28 2.53 1.83 1.78 0.77 1.51 0.69 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 1.24 2.39 1.70 1.65 0.69 0.89 0.62 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.52 0.75 0.88 0.83 0.76 0.81 0.92 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.41 0.42 0.46 0.45 0.43 0.45 0.48 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า -6.48 7.94 10.03 6.38 6.72 3.45 0.96 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 20.09 36.15 40.95 40.80 40.58 38.28 24.55 
อตัราก าไรสุทธิ % -39.6 14.00 16.15 15.43 13.61 2.30 -6.49 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -10.2 7.50 9.51 8.34 6.70 5.46 1.73 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -17.9 8.91 12.28 9.87 7.58 1.23 -3.41 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 3.27 4.75 6.22 6.76 6.07 5.75 6.12 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 89.71 75.90 58.73 54.02 60.09 63.44 59.65 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.30 1.31 1.45 0.76 0.47 0.41 0.39 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 42.33 22.71 32.32 25.27 16.21 15.76 16.73 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 8.61 16.08 11.29 14.45 22.52 23.16 21.82 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.26 0.36 0.41 0.36 0.31 0.28 0.28 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก26 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก27 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.18 1.15 1.45 1.25 1.27 1.31 1.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.37 0.38 0.42 0.33 0.35 0.36 0.36 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 0.78 1.10 0.92 0.74 0.43 0.17 0.17 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.50 0.52 0.48 0.42 0.30 0.15 0.14 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 1.43 1.34 1.29 4.71 4.04 2.66 46.85 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 15.79 16.52 15.63 15.88 14.91 14.44 26.90 
อตัราก าไรสุทธิ % -4.33 -1.65 1.24 4.21 2.10 0.87 29.10 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% -1.22 0.51 1.27 2.39 1.28 0.79 15.39 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% -2.81 -0.94 0.64 2.32 0.99 0.39 16.84 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 9.55 10.51 10.50 11.02 10.63 12.20 13.25 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 38.08 37.26 34.78 33.11 34.34 29.92 27.54 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.35 0.35 0.35 0.42 0.44 0.47 0.57 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 1.87 2.07 2.25 2.76 2.95 2.99 2.79 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 195.7 176.0 161.99 132.3 123.66 121.89 130.93 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.28 0.28 0.28 0.35 0.36 0.38 0.47 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก27 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
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แบบบันทกึข้อมูล อตัราส่วนทางการเงิน ก28 

อตัราส่วน หน่วย 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราส่วนทางการเงนิ   
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.43 0.76 0.70 0.75 0.66 0.64 0.91 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว 

เท่า 0.34 0.52 0.39 0.56 0.46 0.40 0.68 

อตัราส่วนการช าระหนี ้
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

เท่า 1.00 2.42 2.79 2.33 4.93 12.46 6.26 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.71 0.71 0.73 0.70 0.98 0.92 0.86 
อตัราส่วนความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ีย 

เท่า 2.44 1.62 2.32 0.89 0.26 0.05 1.05 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ % 27.74 23.35 23.74 22.61 19.59 23.17 27.82 
อตัราก าไรสุทธิ % 1.64 -2.15 3.59 1.21 -8.68 -8.23 -3.18 
อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์

% 0.50 1.05 3.16 2.61 1.12 0.18 11.76 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ 

% 1.74 -2.74 6.09 3.83 -104.0 -43.53 -16.49 

อตัราส่วนแสดงการด าเนินงาน 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
การคา้ 

เท่า 3.44 3.80 2.59 2.34 3.60 5.12 5.88 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 126.0 94.53 140.84 156.1 101.51 71.24 62.07 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย์
ถาวร 

เท่า 0.37 1.08 1.42 1.60 1.31 1.12 1.22 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้
คงเหลือ 

เท่า 6.06 8.50 14.39 16.31 17.52 31.51 40.04 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 60.24 42.96 25.36 22.38 20.83 11.58 9.12 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินทรัพย ์ เท่า 0.30 0.36 0.48 0.53 0.54 0.54 0.64 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 



330 

 

 
 

เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน ก28 

 

ท่ีมา. จากการวเิคราะห์ 
 



ภาคผนวก ค 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

1. ช่ือ-สกุล  รศ.ดร. ธารินี  พงศสุ์พฒัน์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  

2. ช่ือ-สกุล  ดร.บณัฑิต  อุชชิน 

ต าแหน่งปัจจุบนั  นิติกร ช านาญการ ส านกักฎหมาย กรมสรรพกร 

 

3. ช่ือ-สกุล  ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข 

ต าแหน่งปัจจุบนั  หุน้ส่วนบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั 

 

4. ช่ือ-สกุล  อาจารยย์พุา  วจิิตรไกรสร 

ต าแหน่งปัจจุบนั  หุน้ส่วน บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

5. ช่ือ-สกุล  ดร.สราวุฒิ  เจษฎาค า 

ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการส านกังาน หจก เจษฎาซีพีเอ 
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ประวตัผู้ิท ำวจิยั 

ช่ือ – นำมสกุล ดร. สุรีย ์ โบษกรนฏั 
วนั เดือน ปีเกดิ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2494 
สถำนทีต่ิดต่อ คณะบญัชี มหาวทิยาลยั ศรีปทุม 
ประวตัิกำรศึกษำ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หน้ำทีก่ำรงำน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
 สาขาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยั ศรีปทุม 
ประสบการณ์ท างาน - อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการบญัชีหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 (วชิาภาษีอากรฯวชิาการบญัชีฯ) 2557 – ปัจจุบนั 
 - อาจารยพ์ิเศษ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม คณะบญัชี 
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (วชิาบญัชีชั้นสูง และตน้ทุน2) 
 2556 – 2557 
 - ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั 
 (มหาชน) ธุรกิจเดินเรือระหวา่งประเทศ 2555 – 2556 
 - ผูจ้ดัการทัว่ไป และกรรมการบริหาร 
 บริษทั แคปปิตอลลิงคลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 (เดิมบริษทั เอสซีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 2537-2555) 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
 2525-2537 
คุณวฒิุทางวชิาชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (2519 – ปัจจุบนั) 


