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วารสารวิชาชีพบัญชี ทิศทางการบัญชีสัญญาเช�า

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผานมา คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ไดเผยแพรรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของท่ัวโลก ไมวาจะเปนผูลงทุน ผูใหสินเช่ือ ผูจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินในอุตสาหกรรมตาง ๆ  (เชน อุตสาหกรรมคาปลีก สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ธุรกิจการบิน รวมท้ังธุรกิจ
การส่ือสารและโทรคมนาคม) ตลอดจนผูสอบบัญชี นักวิเคราะห หนวยงานผูกําหนดมาตรฐาน
และหนวยงานกํากับดูแล

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดประชุมเพื่อ
ขอความเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) ในเรื่องรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
สัญญาเชา ขางตนเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญ และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังทาง
ดานผูเชาและผูใหเชา

มุมบัญชีฉบับนี้ จะเลาใหฟงถึงสาระสําคัญและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของการบัญชี
สัญญาเชา

ในมุมมองของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การทําสัญญาเชาถือเปน
การจัดหาเงินทุนดวยการกอหนี้ (Debt Financing) และการทําสัญญาเชาถือเปนกิจกรรมท่ีมี
ความสําคัญสําหรับกิจการหลายแหง เนื่องจากเปนวิธีการในการไดมาซ่ึงสินทรัพย ตลอดจนเปน
การลดความเส่ียงในการเปนเจาของสินทรัพย ผูใชงบการเงินจึงจําเปนตองไดรับขอมูลท่ีครบถวน
และเขาใจไดเก่ียวกับกิจกรรมการทําสัญญาเชาของกิจการ

* ผูชวยศาสตราจารยประจํา ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรDo
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มุมบัญชี

วิธีการบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาในปจจุบันกําหนด
ใหผู เชาและผู ใหเชาจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชา
ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน และบันทึกบัญชีสัญญาเชา
ทั้งสองประเภทดวยวิธีการที่แตกตางกัน วิธีการเชนนี้ไดรับ
การวิพากษวิจารณคอนขางมากวาเปนสาเหตุใหงบการเงิน
ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินได
เนื่องจากงบการเงินไมสามารถนําเสนอรายการบัญชีที่เปน
ตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสัญญาเชาได กลาวคือ มาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง สัญญาเชา ฉบับปจจุบัน ไมมีขอกําหนด
ใหกิจการรับรูรายการสินทรัพยและหน้ีสินจากสัญญาเชา
ดําเนินงาน ทําใหผูใชงบการเงินขาดขอมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับ
รายการดังกลาว

ปจจุบันคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศมีความเห็นวางบการเงินของกิจการผูเชาในปจจุบัน
มิไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการไว
ถูกตองเทาที่ควร เนื่องจากพบวามีผูใชงบการเงินจํานวนมาก 
โดยเฉพาะผูใชงบการเงินในกลุมที่เปนนักวิเคราะหมักตอง
ปรับปรุงงบการเงินที่มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชา
ดําเนินงานใหมีการรับรู รายการสินทรัพยและหน้ีสินที่
เก่ียวของกับสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาวในงบการเงินของ
ผูเชา กอนนํางบการเงินดังกลาวไปวิเคราะห ซึ่งในข้ันตอน
ของการปรับปรุงงบการเงิน ผูใชงบการเงินจะอางอิงจาก
ขอมูลที่กิจการผู เช าไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศมีความเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
เปนเพียงสวนหน่ึงของขอมูลที่นําเสนอตอผูบริหาร จึงไม
เพียงพอที่จะทําใหผู ใชงบการเงินซึ่งเปนบุคคลภายนอก
สามารถบันทึกรายการปรับปรุงที่น าเชื่อถือเพื่อให ได 
งบการเงินที่ถูกตอง มีความเช่ือถือ และมีความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจได

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในงบการเงินของผูใหเชา
แลว คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ยังพบวายังคงมีความไม ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค าคงเหลือ
ของอุปกรณและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

เนื่องจากผู ใช งบการเงินตองการเขาใจถึงขอสมมติของ
ผูใหเชาเกี่ยวกับมูลคาคงเหลือของอุปกรณและยานพาหนะ
ที่ใหเช า โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีที่มูลคาคงเหลือมี
สาระสําคัญ นอกจากนี้ผู ใชงบการเงินที่เปนนักวิเคราะห
มีความเช่ือวาเปนเร่ืองจําเปนอยางมากท่ีกิจการแยกความ
แตกตางระหวางความเส่ียงในการใหสินเช่ือ (Credit Risk) 
ซึ่งเกี่ยวของกับลูกหนี้ตามสัญญาเชา ออกจากความเสี่ยง
ในสินทรัพย (Asset Risk) ซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชน
คงเหลือในสินทรัพยอางอิง และแสดงขอมูลดังกลาวไวใน
งบการเงิน

นอกจากนี้ กิจการผู ใหเชาอุปกรณและยานพาหนะ
สวนใหญมีฐานะเปน (1) สถาบันการเงิน (2) บริษัทยอย
ของผูผลิต ซึ่งดําเนินธุรกิจคลายสถาบันการเงิน หรือ (3) 
บริษัทท่ีกอตั้งข้ึนโดยอิสระเพ่ือใหสินเชื่อในการซ้ือสินทรัพย
ต าง  ๆ  กิจการผู ใหเช าเหลานี้มักมีมุมมองวากิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับสัญญาเชาซึ่งมีกิจการของตนเปนผูใหบริการนั้น
มีลักษณะเปนรายการคาท่ีเกี่ยวของกับการใหเงินกูยืมแก
ลูกคาแบบมีหลักประกัน รวมทั้งการจัดใหมีการใหบริการ
ตามสัญญาเชาเปนวิธีการหนึ่งในการจําหนายสินคาของ
กิจการ ในขณะที่ขอกําหนดของ IAS 17 เรื่อง สัญญาเชา 
กลับเปดโอกาสใหผูใหเชาอุปกรณหรือยานพาหนะสามารถ
บันทึกรายการที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวได 2 วิธี
คือ (1) บันทึกตามวิธีสัญญาเชาการเงิน หรือ (2) บันทึก
ตามวิธีสัญญาเชาดําเนินงาน แมว าในขอเท็จจริงแลว
ผูใหเชาจะพิจารณากําหนดราคาคาเชาตามสัญญาดังกลาว
ทั้งหมดในลักษณะของการใหการสนับสนุนทางการเงินและ
ถือวาเปนการใหสินเชื่อแบบมีหลักประกันแกลูกคาก็ตาม 
ประกอบกับวิธีการบัญชีสําหรับสัญญาเช าการเงินและ
สัญญาเชาดําเนินงานมีความแตกตางกันมาก จึงทําใหเกิด
ปญหาจากการขาดคุณสมบัติการเปรียบเทียบกันไดภายใน
งบการเงินของผูใหเชาเอง

ในสวนของกลุมผูใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้น มักถือวา
กิจกรรมการใหเชาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของกลยุทธ
การลงทุนท่ีมีขอบเขตกวางขวางกวากิจกรรมการใหเชาDo
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ทิศทางการบัญชีสัญญาเช�า

ซึ่ ง กิจการเหล านี้จะกําหนดราคาค าเช า เ พ่ือให  ได รับ
ผลตอบแทนที่อิงกับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งผู เชามักคาดวาจะสามารถสรางผลตอบแทนจาก
มูลคาที่เพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดังกลาวได

อสังหาริมทรัพยสวนใหญภายใตสัญญาเชามักจะมี
ลักษณะที่เปนไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนตามขอกําหนดของ IAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน ซึ่งหมายความวาผูใหเชาจะวัดมูลคารายการ
ดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยไวในงบการเงินของกิจการ 
ซึ่งในกรณีนี้ ผู ใชงบการเงินมีความเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับ
รายไดคาเชาและมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเปน
ขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสัญญาเชา
ของผูใหเชา

การเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีจะเปนผลจากขอกําหนดใหม
ตามรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา 
ฉบับลาสุดนั้น จะมุงเนนการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับ
สัญญาเชาอุปกรณและยานพาหนะเปนหลัก ซึ่งในปจจุบัน 
มีสัญญาเช าหลายฉบับที่กิจการปฏิบัติ เสมือนหนึ่งเป น
รายการนอกงบการเงิน แตเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช กิจการตองรับรู รายการท่ี
เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวเขามาในงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากนั้นใหทยอยรับรู
รายการดอกเบี้ยจายและคาเชาตลอดอายุสัญญาเชานั้น
โดยสัญญาเชาที่ตองรับรู รายการสิทธิในการใชสินทรัพย 
ควบคู กับหนี้สินไวในงบแสดงฐานะการเงินนั้น ตองเปน
สัญญาที่มีอายุของสัญญาเชามากกวา 1 ป ขึ้นไป

การบันทึกบัญชีสัญญาเชาตามแนวคิดนี้ มีลักษณะ
เปนการรับรูรายการ “สิทธิการใชสินทรัพย” ไวเปนสวนหน่ึง
ของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ พรอม ๆ  
กับการแสดงรายการ “หนี้สินตามสัญญาเช า” ไว ใน
งบแสดงฐานะการเงินเช นกัน โดยร างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา ฉบับที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ เผยแพรในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ านมานี้ ไดกําหนดนิยามของ
สัญญาเชาวาหมายถึง “สัญญาท่ีใหสิทธิในการใชสินทรัพย
ในชวงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทน” กิจการจะ
ตองประเมินวาสัญญาใด ๆ  มีองคประกอบของสัญญาเชา
หรือไม  โดยการพิจารณาว าสัญญาดังกล าวมีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้หรือไม

1. การบรรลุ เงื่อนไขตามสัญญาขึ้นอยู กับการใช 
สินทรัพยที่ระบุ

2. สัญญาดังกลาวใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
ที่ระบุในชวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลตอบแทน

สัญญาท่ีถือวาใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
คือ สัญญาท่ีลูกคาสามารถใชสินทรัพยดังกลาวไดโดยตรง 
และรับประโยชนจากการใชสินทรัพยดังกลาว

รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา 
มีประเด็นการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ คือ กิจการผูเชาจะตอง
รับรู สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชาเกือบ
ทุกสัญญา โดยจะมีเพียงสัญญาเชาท่ีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
เทานั้น ที่กิจการผูเชาอาจไมตองรับรูสินทรัพยและหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับสัญญาเชาที่ไมใชอสังหาริมทรัพย (เชน อุปกรณ 
และยานพาหนะ) จะถือวาเปนสัญญาเชาแบบ “Type A” 
หรือ Interest Expense & Amortization ซึ่งอาจ
เรียกยอ ๆ  วา I&A Model โดยผูเชาจะตองรับรูรายการ
และวัดมูลคาสัญญาดังกลาว ดังตอไปนี้

1. รับรูรายการและวัดมูลคาของรายการ “สิทธิการใช
สินทรัพย” และรายการ “หนี้สินตามสัญญาเชา” ดวยมูลคา
ปจจุบันของคาเชา

2. แยกแสดงค าใช จ ายท่ีเกี่ยวข องกับสัญญาเช า
ดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ออกเปน 2 รายการ 
ประกอบดวย (2.1) ดอกเบ้ียจายท่ีคํานวณจากหน้ีสิน
ตามสัญญาเชา (2.2) คาตัดจําหนายสิทธิการใชสินทรัพย

ผูเชาจะรับรูสัญญาเชาท่ีเปนประเภทท่ีเรียกวา “Type 
A” โดยถือปฏิบัติเสมือนหนึ่งวาสัญญาเชาดังกลาวมีลักษณะ
เปน “สัญญาเชาการเงิน” เชนในปจจุบันDo
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มุมบัญชี

นอกจากนี้ สําหรับสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยสวนใหญ 
(เชน ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนหนึ่งของอาคาร) ผูเชาจะ
ถือวาเปนสัญญาเชาประเภทที่เรียกวา “Type B” หรือ 
Single Lease Expense ซึ่งอาจเรียกยอ ๆ  ไดวา SLE 
Model โดยผูเชาจะตองรับรูรายการดังตอไปนี้

1. รับรู “สิทธิการใชสินทรัพย” และรับรู “หนี้สินตาม
สัญญาเชา” ซึ่งวัดคาเริ่มตนดวยมูลคาปจจุบันของคาเชา

2. ตัดจําหนายสิทธิการใชสินทรัพยดวยผลตางระหวาง
คาเชากับดอกเบ้ีย ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (Effective 
Interest Rate-EIR) แลวแสดงรายการคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับสัญญาเชาไวเพียงรายการเดียวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ไดแก คาเชาตามสัญญา (Lease Payment)

ขอกําหนดของการรับรู รายการและการวัดมูลค า
รวมทั้งการนําเสนอขอมูล จะมีความแตกตางกันตามประเภท
ของสัญญาเชา ซึ่งข้ึนอยู กับการท่ีกิจการผู เช าจะไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยที่เชาเกินกวาระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือไม โดยสัญญาเชาท่ีตาง
ประเภทกันจะทําใหคาใชจาย และกระแสเงินสดท่ีเกิดจาก
สัญญาเชาน้ันมีความแตกตางกันไป

สําหรับประเด็นการจัดประเภทสัญญาเชานั้น ทั้ง
กิจการผูเชาและผูใหเชาจะตองจัดประเภทของสัญญาเชา
เปนสัญญาเชาประเภทที่เรียกวา Type A หรือ Type B
ณ วันทําสัญญาเช า โดยจะไม มีการจัดประเภทของ
สัญญาเชาสินทรัพยนั้น ๆ  ใหม หลังจากท่ีไดจัดประเภท
ไปแลว และมีขอพิจารณาดังตอไปนี้

1. สัญญาเชาสินทรัพยใด ๆ  ที่ไมใชอสังหาริมทรัพย 
เชน สัญญาเชาเครื่องบิน จะถือเปนสัญญาเชาประเภทที่
เรียกวา Type A เวนแตสัญญาเชาดังกลาวมีลักษณะ
ขอใดขอหน่ึงดังต อไปน้ีจึงจะถือว าสัญญาเช าดังกลาว
เปนสัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา Type B

1) ระยะเวลาของสัญญาเชาสินทรัพยที่เชาไมเกิน
ไปกวา “ระดับที่ไม มีนัยสําคัญของอายุเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยที่เชา”

2) มูลคาปจจุบันของคาเชาไมเกินไปกวา “ระดับ
ที่ไมมีนัยสําคัญของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่เชา”

ดังนั้น หากสินทรัพย ที่ เช ามีลักษณะเข าเงื่อนไข
ขอใดขอหนึ่งขางตน จะถือเปนสัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา 
Type B

2. สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยใด ๆ  เชน สัญญาเชา
ที่ดินในระยะยาวเพื่อเปนที่ตั้งของศูนยการคา จะถือเปน
สัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา Type B เวนแตสัญญาเชา
ดังกล าวมีลักษณะขอใดข อหนึ่งดังต อไปนี้จึงจะถือว า
สัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา Type A

1) ระยะเวลาของสัญญาเชาสินทรัพยที่เชาเปน
ระยะเวลาสวนใหญของอายุเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยที่เชา

2) มูลคาปจจุบันของคาเชามีมูลคาใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา

หากสินทรัพยที่เชา เขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงขางตน
จะถือเปนสัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา Type A

จะเห็นไดวาปจจัยสําคัญในการจัดประเภทสัญญาเชา
วาจะเปนสัญญาเชาประเภทท่ีเรียกวา Type A หรือ Type 
B ซึ่งจะสงผลกระทบตอจํานวนเงินและรูปแบบการแสดง
รายการดอกเบ้ียจายและคาเชาในงบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จของกิจการ จะข้ึนอยูกับ ขอเท็จจริง 3 ประการ 
คือ (1) ประเภทของสินทรัพย ตามสัญญาเช าว าเป น
อสังหาริมทรัพยหรือไม (2) ระยะเวลาของสัญญาเชา
เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เชา
(3) มูลคาปจจุบันของคาเชาเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย

เม่ือพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอกําหนด
ที่เกี่ยวของกับการบัญชีสําหรับสัญญาเชาดังกลาวแลว จะ
พบวาผลกระทบตอรายงานทางการเงินของกิจการท่ีอาจ
เกิดข้ึนตามมาในกรณีที่มีขอสมมติวารายการคาอื่น ๆ  ของ
กิจการคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชาจะทําใหกิจการDo
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ทิศทางการบัญชีสัญญาเช�า

ตองปรับปรุงการแสดงรายการท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชา
ดําเนินงาน (ซึ่งเดิมเปนรายการนอกงบการเงิน) กลาวคือ 
เมื่อรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเชา 
มีผลใชบังคับ กิจการตองบันทึกรายการสินทรัพยจาก
สัญญาเชาดําเนินงานไวเปนสินทรัพยของกิจการ พรอมท้ัง
รับรู รายการหน้ีสินจากสัญญาเชาดําเนินงาน แลวแสดง
รายการท่ีเก่ียวของท้ังหมดไวในงบแสดงฐานะการเงินดวย 

เม่ือพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องกับ
การบัญชีสําหรับสัญญาเช�าดังกล�าวแล�ว จะพบว�า ในกรณีที่มีข�อสมมติว�า

รายการค�าอื่นๆ ของกิจการคงที่ ไม�มีการเปล่ียนแปลง กิจการต�องบันทึกรายการ
สินทรัพย�จากสัญญาเช�าดําเนินงานไว�เป�นสินทรัพย�ของกิจการ พร�อมทั้งรับรู�
รายการหน้ีสินจากสัญญาเช�าดําเนินงาน แล�วแสดงรายการท่ีเก่ียวข�องทั้งหมดไว�ใน
งบแสดงฐานะการเงินด�วย การรับรู�รายการดังกล�าวดังกล�าวจะส�งผลให�สินทรัพย�และ
หน้ีสินของกิจการสูงขึ้น ในขณะที่กําไรสุทธิและส�วนของเจ�าของมีค�าเท�าเดิม ดังน้ัน
จึงมีแนวโน�มท่ีจะส�งผลกระทบให�อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย� (ROA)
ลดตํ่าลง และอัตราส�วนหน้ีสินต�อทุน (Debt to Equity Ratio) สูงขึ้นได�

การรับรูรายการดังกลาวดังกลาวจะสงผลใหสินทรัพยและ
หนี้สินของกิจการสูงขึ้น ในขณะท่ีกําไรสุทธิและสวนของ
เจาของมีคาเทาเดิม ดังนั้น จึงมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบ
ใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ลดตํ่าลง และ
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) สูงขึ้นได

ติดตามกันตอไปวาร างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เรื่อง สัญญาเชา จะมีผลบังคับใชเมื่อไร
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