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ค ำถำม-ค ำตอบ: สถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ (NPAEs)  

 

 

ค ำถำม-ค ำตอบ: สถำนกำรณ ์COVID-19  

ส ำหรบักิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ (NPAEs)  

สืบเนื่ องจำกทั่วโลก ณ ตอนนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัส 

โคโรนำ 2019 (COVID-19) แม้ว่ำปัจจุบันสถำนกำรณ์ COVID-19 จะยังมีควำมไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจและ 

กำรด ำเนินธุรกจิ ทั้งนี้ธุรกจิต่ำงๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเริ่ มปรับเปล่ียนกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิให้เหมำะสม 

กับสถำนกำรณ์ที่ เป็นอยู่ ด้วยสถำนกำรณ์ดังกล่ำวที่ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนจึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดท ำ

รำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (NPAEs) ได้ โดยเฉพำะผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 ที่ มีต่อธุรกรรมกำรค้ำว่ำต้องถือปฏิบัติอย่ำงไรในส่วนของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเฉพำะในเรื่ อง

ของ 

 

ดังนั้น คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงได้จัดท ำ

ค ำถำม-ค ำตอบในแต่ละประเดน็ เพื่ อให้กิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (“กิจกำร”) สำมำรถน ำไปถือปฏบิัติ

ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้อย่ำงเหมำะสมและมีควำมชัดเจนมำกย่ิงขึ้นในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

ดังนี้ 

ค ำถำมท่ี 1:  สถำนกำรณ์ COVID-19 ถือได้ว่ำเป็นข้อบ่งชี้ ที่ กิจกำรต้องน ำมำใช้ใน

กำรประเมินค่ำเผื่ อกำรลดลงของมูลค่ำของสนิทรัพย์หรือไม่ อย่ำงไร 

ค ำตอบ: ตำมหลักกำรของ TFRS for NPAEs หำกผู้บริหำรของกจิกำรได้ประเมินแล้ว

ว่ำ สถานการณ์ COVID-19 นั้นเป็นสถานการณ์เพียงชัว่คราวที่ส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของกิจการ ผู้บริหำรไม่จ ำเป็นต้องน ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมำใช้เป็นข้อบ่งชี้ ของกำรลดลง  

ของมูลค่ำของสินทรัพย์ (ได้แก่ เงินลงทุน ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมรัพย์เพื่ อกำรลงทุน และ

1. การประเมินขอ้บ่งช้ีค่าเผ่ือการลดลง

ของมูลค่าของสินทรพัย์

(ไดแ้ก่ เงินลงทุน, ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ,์ อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน, 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน) 

2. การยินยอมลดค่าเช่า 

(ทั้งดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า)

3. การพิจารณาการกลบัรายการ

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

(ส าหรบักิจการท่ีถือปฏิบติัตาม TAS 12)

4. การประมาณการหน้ีสิน 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) เนื่ องด้วยหลักกำรของ TFRS for NPAEs คือกิจกำรต้องรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรลดลง

ของมูลค่ำในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้ ว่ำสินทรัพย์นั้นมีมูลค่ำลดลงอย่ำงถำวร แต่ในทำงกลับกันหำกผู้บริหำรประเมิน 

ว่ำสถำนกำรณ์ COVID-19 นั้นเป็นข้อบ่งชี้ ว่ำสินทรัพย์นั้นมีมูลค่ำลดลงอย่ำงถำวร เช่น มีกำรเปลี่ ยนแผน 

กำรด ำเนินธุรกจิซึ่ งส่งผลให้มีกำรปิดกจิกำรอย่ำงถำวรหรือมีกำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้งำนของสินทรัพย์จนท ำให้

สินทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้งำนอีกต่อไป เป็นต้น กิจกำรต้องน ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ ตำม TFRS for 

NPAEs ในเรื่ องนั้นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 

อำ้งอิง: บทที่  9 เรื่ อง เงินลงทุน, บทที่  10 เรื่ อง ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์, บทที่  11 เรื่ อง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และบทที่  12 เรื่ อง อสงัหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน 

ตวัอย่ำงขอ้บ่งชี้ ว่ำสินทรพัยน์ ั้นมีมูลค่ำลดลงอย่ำงถำวรของ TFRS for NPAEs 

- (1ค่ำเผื่ อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน) ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและติดต่อกัน  

เป็นระยะเวลำยำวนำนหรือมีหลักฐำนที่ แสดงให้เห็นว่ำควำมน่ำเชื่ อถือของผู้ออกตรำสำรลดลงอย่ำง

เป็นสำระส ำคัญ  

- (2ค่ำเผื่ อกำรลดมูลค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์) มีหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำสินทรัพย์ล้ำสมัยหรือ

ช ำรุดเสียหำย มีกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเกี่ ยวกับลักษณะที่ กิจกำรใช้หรือคำดว่ำจะใช้

สินทรัพย์ ซึ่ งส่งผลกระทบทำงลบต่อกิจกำรในระหว่ำงงวดหรือคำดว่ำจะเกิดขึ้ นในอนำคตอันใกล้ 

รวมถึงกำรที่ สนิทรัพย์ไม่ได้ถูกใช้งำนอกีต่อไป เกดิภำวะซบเซำของตลำดอสงัหำริมทรัพย์อย่ำงรุนแรง

ติดต่อกนัเป็นระยะเวลำยำวนำน ซึ่ งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำภำวะดังกล่ำวจะหมดไปเมื่ อไร  

ค ำถำมท่ี 2: ด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลให้ผู้ เช่ำได้รับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำจำก

ผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำจะต้องถือปฏบิัติอย่ำงไรในงบกำรเงินเกี่ ยวกบักำรยินยอมลดค่ำ

เช่ำดังกล่ำว 

ค ำตอบ: “กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ” ถือได้ว่ำเป็น “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ (Lease 

Modification)3” เนื่ องจำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทน (จ ำนวนเงิน) ส ำหรับสัญญำเช่ำ โดยที่ ไม่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ แต่ด้วย TFRS for NPAEs ไม่ได้มีกำรระบุถึงวิธีกำร 

ทำงบัญชีในกรณีที่ มี “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ” ไว้ จึงส่งผลให้เกิดควำมหลำกหลำยในกำรน ำไปถือปฏบิัติ 

ทั้งนี้ ด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นสถำนกำรณ์ที่ เกิดผลกระทบกับทุกภำคธุรกิจ อีกทั้งเป็นสถำนกำรณ์ 

ที่ เกิดขึ้นเพียงชั่วครำวเท่ำนั้น โดยกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำจะได้รับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำ ซึ่ งกำรลดค่ำ

เช่ำที่ เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในช่วงเวลำหนึ่ งเป็นเพียงระยะเวลำของกำรจ่ำยช ำระที่ ได้รับ 

 
1
 ดูย่อหน้ำที่  117 ของ TFRS for NPAEs บทที่  9 เรื่ อง เงินลงทุน 

2
 ดูย่อหน้ำที่  136 ของ TFRS for NPAEs บทที่  10 เรื่ อง ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

3
 ใช้ส ำหรับกำรอ้ำงอิงในบทควำมเท่ำนั้น โดยอ้ำงอิงมำจำกนิยำม “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ” ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบับที่  16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ซ่ึงเป็นมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที่ ใช้ส ำหรับกิจกำรที่ มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (PAEs) 

เท่ำนั้น  
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กำรลดเท่ำนั้น แต่กจิกำรในฐำนะผู้เช่ำยังคงต้องมีภำระผูกพันในค่ำเช่ำตำมระยะเวลำที่ เหลืออยู่ที่ ผู้เช่ำไม่ได้รับ

กำรลดค่ำเช่ำ  

ดังนั้นเมื่ ออ้ำงถึงบทที่  3 เรื่ อง กรอบแนวคิด กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่ เกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวผู้ เช่ำ/

ผู้ให้เช่ำต้องยกเลิกกำรรับรู้ รำยกำรของสินทรัพย์และหนี้ สินจำกสัญญำเช่ำ อีกทั้งกำรยอมลดค่ำ เช่ำท ำให้เกิด

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมนิยำม โดยทั้งผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำอำจเลือกถือปฏบิัติ ดังนี้  

ทำงดำ้นผูเ้ช่ำ 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 

ปรับลดมูลค่ำ “หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน” ที่

ครบก ำหนดช ำระในแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ ได้รับ

กำรลดค่ำเช่ำจำกหนี้สนิที่ มีอยู่เดิมในงบก ำไรขำดทุน 

โดยสำมำรถเลือกได้ระหว่ำง 

• ตลอดช่วงเวลำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ หรือ 

• ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รับรู้ผลกระทบของกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยรับรู้ ค่ำ

เช่ำในงบก ำไรขำดทุน ด้วย 

• จ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำของงวดนั้นๆ 

หรือ 

• จ ำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ ตำมวิธี

เส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

ทำงดำ้นผูใ้หเ้ช่ำ 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 

ปรับลดมูลค่ำ “ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน” ที่

ครบก ำหนดรับช ำระในแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ ผู้ให้

เช่ำยินยอมลดค่ำเช่ำให้ จำกลูกหนี้ที่ มีอยู่เดิมในงบ

ก ำไรขำดทุน โดยสำมำรถเลือกได้ระหว่ำง 

• ตลอดช่วงเวลำที่ ยินยอมลดค่ำเช่ำให้ หรือ 

• ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รับรู้ผลกระทบของกำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้ดังกล่ำว

โดยรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำในงบก ำไรขำดทุน ด้วย 

• จ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ของงวด

นั้นๆ หรือ 

• จ ำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ 

ตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

ผู้ เช่ำและผู้ให้เช่ำต้องเปิดเผยข้อมูลถึงกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ ได้แก่ วิธีกำรที่ กิจกำรเลือกใช้  จ ำนวนเงินที่ รับรู้ 

ในงบก ำไรขำดทุน ระยะเวลำของกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่ อให้ผู้ใช้งบกำรเงิน

สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจและกำรเปรียบเทียบกันได้ (ตำมลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูล  

ในงบกำรเงิน) 

ขอ้ควรระวงั: ผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำหรือยินยอมลดค่ำเช่ำให้ และ

ต้องมีกำรยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อกัษร 

อำ้งอิง: บทที่  3 เรื่ อง กรอบแนวคิด และบทที่  14 เรื่ อง สญัญำเช่ำ 

หมำยเหตุ: ท่ำนสำมำรถศึกษำตัวอย่ำงกรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ (ทั้งฝั่งผู้ เช่ำและผู้ให้เช่ำ) ได้ที่ ภำคผนวก  

ท้ำยค ำถำม-ค ำตอบฉบับนี้ 
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ค ำถำม-ค ำตอบ: สถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ (NPAEs)  

 

ค ำถำมท่ี 3: หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมย่อหน้ำที่  300 ของ TFRS for NPAEs4 กิจกำร

สำมำรถใช้ข้อผ่อนปรนเรื่ อง “กำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  12 เรื่ อง ภำษีเงินได้” ที่ ก ำหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติ

ทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อ

รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)5” (“แนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี”) ได้หรือไม่ อย่ำงไร 

ค ำตอบ: หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมย่อหน้ำที่  300 ของ TFRS for NPAEs กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติ

ตามขอ้ผ่อนปรนเร่ือง “การกลับรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่

12 เร่ือง ภาษีเงินได้ (TAS 12)” ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีได้ ถึงแม้ว่ำขอบเขตของแนวปฏิบัติทำง 

กำรบัญชีก ำหนดไว้ว่ำ “แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ ให้เป็นทำงเลือกส ำหรับทุกกิจกำรที่ ถือปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ” กต็ำม ทั้งนี้  กจิกำรต้องเปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับกำรใช้ทำงเลือกดังกล่ำว ข้อเทจ็จริง และสถำนกำรณ์ที่ กิจกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบั ติทำงกำรบัญชี

ดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องตำม TAS 12 อย่ำงไรกต็ำม หาก

สถานการณ์ COVID-19 นั้นเป็นสถานการณ์เพยีงชัว่คราวทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

ผู้บริหำรไม่จ ำเป็นต้องน ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวหรือให้น ้ำหนักที่ น้อยส ำหรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพื่ อใช้ในกำร

พิจำรณำกำรกลับรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

อำ้งอิง: บทที่  15 เรื่ อง ภำษีเงินได้ และย่อหน้ำที่  2.6 ของแนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี 

 

ค ำถำมท่ี 4: ด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงอำจส่งผลให้กิจกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำก

เหตุกำรณ์ในอดีต โดยสำเหตุเกิดจำกกำรที่ กจิกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดหรือเงื่ อนไขที่ ระบุไว้กบัผู้ที่

เกี่ ยวข้องได้ กจิกำรต้องถือปฏบิัติอย่ำงไรกบัรำยกำรดังกล่ำวนี้  

ค ำตอบ: ตำมหลักกำรของ TFRS for NPAEs ย่อหน้ำที่  309 เมื่ อกิจกำรเกิด “ภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็น

ผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต” ขึ้ น กิจกำรต้องประเมินว่ำควำมน่ำจะเป็นที่ กิจกำรจะต้องสูญเสียทรัพยำกรที่ มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพื่ อจ่ำยช ำระภำระผูกพันดังกล่ำวอยู่ในระดับใด โดยหำกอยู่ในระดับ “มีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่” กล่ำวคือ มีควำมเป็นไปได้ที่ จะเกิดขึ้นมำกกว่ำไม่น่ำจะเกิดขึ้น จะถือว่ำรำยกำรดังกล่ำวสำมำรถ

รับรู้รำยกำร/เปิดเผยรำยกำร ดังนี้  

 
4
 ย่อหน้ำที่  300 ของ TFRS for NPAEs ระบุไว้ว่ำ “อย่ำงไรกต็ำม หำกกจิกำรประสงค์จะเลือกรับรู้ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หรือรำยได้

ภำษีเงินได้ และสนิทรัพย์หรือหนี้สนิภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยใช้วิธีหนี้สนิตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน (Balance Sheet Liability 

Method) ให้ถือปฏบัิติตำมข้อก ำหนดทุกข้อในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRSs) อย่ำงสม ำ่เสมอ” 
5
 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับดังกล่ำว ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่  22 เมษำยน 2563 โดยท่ำนสำมำรถศึกษำได้

เพ่ิมเติมที่ เวบ็ไซต์สภำวิชำชีพบัญชี ตำมลิงค์ >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612  

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612
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ค ำถำม-ค ำตอบ: สถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ (NPAEs)  

 

ประมำณกำรหนี้ สิน* หรือ หนี้ สินท่ีอำจเกิดข้ึน** 

*จะรบัรูร้ายการเป็น “ประมาณการหน้ีสิน” เมือ่มีความไม่แน่นอนเกีย่วกบัจงัหวะเวลา

หรือจ านวนทีต่อ้งจา่ยช าระ และเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

**จะเปิดเผยเป็น “หน้ีสนิทีอ่าจเกิดข้ึน” เมือ่จ านวนของภาระผกูพนัไม่สามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือเพียงพอ แต่มีระดบัความน่าจะเป็นของภาระผกูพนัในระดบัอ่ืนทีไ่ม่ใช่ 

“ระดบัไม่น่าเป็นไปได”้ 

 

ดังนั้นด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 หำกผู้บริหำรยังไม่สำมำรถประเมินถึงควำมน่ำจะเป็นที่ กิจกำรจะต้อง

สูญเสียทรัพยำกรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ (จนถึงวันที่ อนุมัติงบกำรเงิน) ผู้บริหำรกไ็ม่ต้องน ำสถำนกำรณ์

ดังกล่ำวมำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่ มีผลท ำให้เกดิภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  

อำ้งอิง: บทที่  16 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิที่ อำจเกดิขึ้น 

อย่ำงไรกต็ำม นอกจำกประเดน็ดังกล่ำวข้ำงต้น กิจกำรยังคงต้องถือปฏิบัติในเรื่ องอื่ น 

ที่ เกี่ ยวข้องในบทนั้น รวมถึงบทอื่ นที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งก ำหนดไว้ใน TFRS for NPAEs โดยปฏิบัติ 

อย่ำงสม ่ำเสมอ สิ่ งส ำคัญของสถำนกำรณ์ COVID-19 คือ กิจกำรต้องกลับมำให้ควำมส ำคัญและ

เพิ่ มควำมเข้มงวดกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินด้วยควำมโปร่งใส  

เกิดควำมชัดเจนในกำรเล่ำเรื่ องรำวตำมที่ เป็นอยู่และเน้นถึงสิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงไปจำกปีก่อน เพื่ อให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ของงบกำรเงินคือกำรน ำเสนอข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำรที่ มี

ประโยชน์ต่อกำรตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิกบัผู้ใช้งบกำรเงิน  
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ภำคผนวก 

ตวัอย่ำงประกอบท ำควำมเขำ้ใจ 

กำรรบัรูร้ำยกำรทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ 

เนือ่งจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ส ำหรบักิจกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 

 

 ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดงตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจของ “ค ำถำม-

ค ำตอบ สถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (NPAEs)” โดยไม่ได้ทดแทน

หลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะแต่อย่ำงไร ข้อมูลและตัวเลข

ในตัวอย่ำงฉบับนี้ เป็นข้อมูลสมมติขึ้ นทั้งสิ้น อย่ำงไรกต็ำม ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจฉบับนี้ มิใช่มำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ จึงไม่เหมำะสมที่ จะน ำมำใช้ในกำรอ้ำงอิง ผู้น ำ

ตัวอย่ำงน้ีไปใช้ต้องใช้ดุลยพินิจและทกัษะควำมช ำนำญ รวมถึงศึกษำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส ำหรับกิจกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะทุกย่อหน้ำที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อประยุกต์เข้ำกับสถำนกำรณ์และลักษณะของ

กิจกำรแต่ละกิจกำร สภำวิชำชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์  ควำมรับผิดชอบหรือควำมรับผิดใดๆ ที่ อำจเกิดข้ึนไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมอนัเป็นผลมำจำกกำรใช้ตัวอย่ำงน้ีในกำรอ้ำงองิ 

หมำยเหตุ  

• อ้ำงองิค ำถำม-ค ำตอบ สถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับกจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ (NPAEs) 

• อ้ำงอิงหลักกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ในบทที่  14 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ

กจิกำรที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสำธำรณะ (TFRS for NPAEs) 

 

กำรรบัรูร้ำยกำรส ำหรบัสญัญำเช่ำกำรเงิน 

ตวัอย่ำงท่ี 1: กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำกำรเงินในช่วงเวลำหนึ่งเนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่ งสมมติขึ้นที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำเครื่ องจักร  

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำเครื่ องจักร ณ วันที่  1 มกรำคม 25x2 โดยมีข้อตกลงที่ ระบุไว้ในสญัญำ เป็นดังนี้  

1.  สญัญำเช่ำมีระยะเวลำ 4 ปี โดยเป็นสญัญำเช่ำที่ บอกเลิกไม่ได้ 

2.  ก ำหนดจ่ำยค่ำเช่ำเป็นงวดทุกสิ้นปี รวม 4 งวด เริ่ มตั้งแต่วันที่  31 ธนัวำคม 25x2 งวดละ 100,000 บำท 

3.  สัญญำเช่ำมีข้อตกลงในกำรโอนกรรมสิทธ์ ณ วันสิ้นสุดสัญญำเช่ำ และให้สิทธิให้ผู้ เช่ำซื้อ เครื่ องจักรในรำคำ 

50,000 บำท ซึ่ งเป็นรำคำที่ คำดว่ำจะต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ เช่ำ ณ วันสิ้นสุดสัญญำเช่ำ และ

คำดว่ำเครื่ องจักรมีมูลค่ำคงเหลือ ณ วันที่  31 ธนัวำคม 25x6 เท่ำกบั 10,000 บำท 

4.  เครื่ องจักรมีมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ท ำสญัญำเช่ำเป็นเงิน 380,000 บำท และคำดว่ำจะมีอำยุกำรให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิ 5 ปี บริษัทคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธเีส้นตรง 

5.  อตัรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำเท่ำกบัร้อยละ 10 ต่อปี 

ขอ้มูลเพิม่เติมส ำหรบัดำ้นผูใ้หเ้ช่ำ  

6. ผู้ให้เช่ำเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำย โดยต้นทุนของเครื่ องจักรที่ ให้เช่ำ มูลค่ำ 300,000 บำท  
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กำรจ ำแนกประเภทของสญัญำเช่ำ (ตำมย่อหนำ้ท่ี 257) 

ดำ้นผูเ้ช่ำ: 

เมื่ อพิจำรณำข้อตกลงที่ ระบุในสญัญำดังกล่ำว พบว่ำสญัญำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน เนื่ องจำก 

 1.  ผู้ เช่ำมีสิทธิเลือกที่ จะซื้ อสินทรัพย์ที่ เช่ำที่ รำคำที่ ต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ สิทธิกำรเลือกซื้ อมีผล

บังคับ 

 2.  อำยุของสญัญำเช่ำ 4 ปี ครอบคลุมอำยุกำรให้ประโยชน์ทำงเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสนิทรัพย์ที่ เช่ำ 

 3.  มูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นสญัญำเช่ำมีจ ำนวนเท่ำกบัหรือเกอืบเท่ำกบัมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำขั้นต ำ่ 

ที่ ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ โดยแสดงกำรค ำนวณได้ดังนี้ 

มูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำรำยปี  = (ค่ำเช่ำรำยปี x PVIFA10%,4) + (มูลค่ำปัจจุบันของสทิธิ 

       เลือกซื้อ x PVIF10%,4) 

    = (100,000 x 3.1699) + (50,000 x 0.6830) 

    = 316,990 + 34,150 

    = 351,140 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ำ่ที่ ต้องจ่ำย 

มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรัพย์
=  

351,140 

380,000
=  92.40% 

ดำ้นผูใ้หเ้ช่ำ:  

กำรพิจำรณำว่ำเป็นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำกำรเงินหรือไม่ในด้ำนของผู้ ให้เช่ำ ใช้ข้อพิจำรณำ

เช่นเดียวกบัผู้เช่ำ ดังนั้นสญัญำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินเช่นกนั 
 

ขอ้มูล ณ สถำนกำรณช่์วง COVID-19 

1. ณ วันที่  1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำโดยลด

ค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 45,000 บำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคลี่ คลำย 

กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้ เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดย 

ผู้ ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดให้ในสถำนกำรณ์ปกติ  และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ในเงื่ อนไขและ

ข้อตกลงเดิมตำมสญัญำเช่ำหรือกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

2. ณ วันที่  1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คลี่ คลำยลง ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือเป็นลำยลักษณ์

อกัษรมำยังผู้เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมงวดละ 100,000 บำท  
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ตำรำงกำรค ำนวณเงินตน้และดอกเบี้ ย 

วนัท่ี ค่ำเช่ำ/รำยไดค่้ำ

เช่ำต่อปี  

(1) 

ดอกเบี้ ยจ่ำย/

ดอกเบี้ ยรบั** 

(2)=(4)x10% 

ช ำระคืนเงินตน้/

ลดลูกหนี้  

(3)=(1)-(2) 

เงินตน้/ลูกหนี้

คงเหลือ 

(4)=(4)'-(3) 

01/01/25x2    351,140 

31/12/25x2 100,000 35,113 64,887 286,253 

31/12/25x3 100,000 28,624 71,376 214,877 

31/12/25x4 100,000 21,487 78,513 136,364 

31/12/25x5 100,000 13,636 86,364 50,000 

31/12/25x5 50,000 - 50,000 - 

 450,000 98,860 351,140  

(4)' = เงินต้นหรือลูกหนี้คงเหลอื ณ วนัสิ้นงวดก่อน 

**    = ปัดเศษ 
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กำรบนัทึกบญัชี (ดำ้นผูเ้ช่ำ) 
 

ตำรำงที่ 1.1 กำรบันทกึบัญชีสญัญำเช่ำกำรเงิน (ด้ำนผู้เช่ำ)  

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

01/01 Dr. เครื่ องจักรภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 351,140     

 Dr. ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรรับรู้ 98,860     

     Cr. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 450,000     

 บันทกึเครื่ องจักรและหนี้สนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 
       

31/12 Dr. ดอกเบี้ยจ่ำย 35,113 28,624 21,487 13,636  

     Cr. ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรรับรู้ 35,113 28,624 21,487 13,636  

 บันทกึดอกเบี้ยจ่ำย 
       

31/12 Dr. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 100,000 ผู้เช่ำได้รับยินยอมลดค่ำ

เช่ำ  

(ตำรำงที่  1.2 หรือ 1.3) 

100,000 150,000  

     Cr. เงินสด 100,000 100,000 150,000  

 บันทกึจ่ำยค่ำงวดเครื่ องจักร (รำยปี) และบันทกึใช้สทิธซิื้อเครื่ องจักร 
       

31/12 Dr. ค่ำเสื่ อมรำคำ - เครื่ องจักร 68,228 68,228 68,228 68,228 68,228 

     Cr. ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร 68,228 68,228 68,228 68,228 68,228 

 บันทกึค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักร (351,140-10,000)/5 
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กำรบนัทึกบญัชีกำรไดร้บัยินยอมลดค่ำเช่ำ (ช่วงระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธนัวำคม 25x3) 

ตำรำงที่ 1.2 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

31/12 Dr. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  100,000    

     Cr. เงินสด  45,000    

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (100,000 – 45,000) (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  55,000    

 บันทกึรับรู้กำรได้รับยินยอมลดค่ำเช่ำตลอดช่วงเวลำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ 

 

ตำรำงที่ 1.3 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

หำกผู้เช่ำเลือกวิธดีังกล่ำวจะต้องมีกำรบันทกึบัญชีเพิ่ มอกี 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสญัญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผู้เช่ำยังคงต้องบันทกึบัญชีตำมตำรำงที่  1.1 ในแต่

ละปีด้วย ดังนี้  

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

31/12 Dr. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  100,000    

     Cr. เงินสด  45,000    

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้  (แสดงรำยกำรเป็นหนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)  55,000    

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้*  16,176 19,412 19,412  

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  16,176 19,412 19,412  

 บันทกึรับรู้กำรได้รับยินยอมลดค่ำเช่ำตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่      

*วิธกีำรค ำนวณ:  
 

- จ ำนวนของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ทั้งหมด (นับจำกวันที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่  1 มีนำคม 25x3) = 34 เดือน   

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ = 55,000 บำท 

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับต่อเดือน = 55,000 ÷ 34 เดอืน = 1,617.64  

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับที่ รับรู้ ในแต่ละปีเป็นดังนี้  25X3 = 16,176 บำท (1,617.64 x 10 เดือน), ปี 25x4 และปี 25x5 = 19,412 บำท (1,617.64 x 12 เดือน) 
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กำรบนัทึกบญัชี (ดำ้นผูใ้หเ้ช่ำ) 

ตำรำงที่ 2.1 กำรบันทกึบัญชีสญัญำเช่ำกำรเงิน (ด้ำนผู้ให้เช่ำ)  

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

01/01 Dr. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 450,000     

     Cr. ขำย6 351,140     

     Cr. ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู้ 98,860     

 Dr. ต้นทุนขำย 300,000     

     Cr. สนิค้ำคงเหลือ 300,000     

 บันทกึขำยเครื่ องจักรและลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 
       

31/12 Dr. ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู้ 35,113 28,624 21,487 13,636  

     Cr. ดอกเบี้ยรับ 35,113 28,624 21,487 13,636  

 บันทกึดอกเบี้ยรับ      
       

31/12 Dr. เงินสด 100,000 ผู้ให้เช่ำยินยอมลด 

ค่ำเช่ำ  

(ตำรำงที่  2.2 หรือ 2.3) 

100,000 150,000  

     Cr. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 100,000 100,000 150,000  

 บันทกึรับช ำระค่ำงวดเครื่ องจักร (รำยปี) และบันทกึกำรใช้สทิธซิื้อเครื่ องจักรของผู้เช่ำ 

 

  

 
6
 อ้ำงองิจำกย่อหน้ำที่  282 ของ TFRS for NPAEs ซ่ึงระบุว่ำ “ณ วันที่ สญัญำเช่ำเริ่ มมีผล ผู้ให้เช่ำที่ เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยจะบันทกึรำยได้จำกกำรขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรัพย์ (380,000 

บำท) หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ำ่ที่ ผู้เช่ำต้องจ่ำย (351,140 บำท) แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ”   
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กำรบนัทึกบญัชียินยอมลดค่ำเช่ำใหก้บัผูเ้ช่ำ (ช่วงระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธนัวำคม 25x3) 

ตำรำงที่ 2.2 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ ยินยอมลดค่ำเช่ำให้ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

31/12 Dr. เงินสด  45,000    

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (100,000 – 45,000) (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  55,000    

     Cr. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  100,000    

 บันทกึรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้กบัผู้เช่ำตลอดช่วงเวลำที่ ยินยอมลดค่ำเช่ำให้ 

 

ตำรำงที่ 2.3 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

หำกผู้ให้เช่ำเลือกวิธดีังกล่ำวจะต้องมีกำรบันทกึบัญชีเพิ่ มอกี 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสญัญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผู้ให้เช่ำยังคงต้องบันทกึบัญชีตำมตำรำงที่  2.1 

ในแต่ละปีด้วย ดังนี้ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 

31/12 Dr. เงินสด  45,000    

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้  (แสดงรำยกำรเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)  55,000    

     Cr. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  100,000    

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  16,176 19,412 19,412  

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้*  16,176 19,412 19,412  

 บันทกึรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้กบัผู้เช่ำตลอดช่วงเวลำของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 
 

   *วิธกีำรค ำนวณ: 
 

- จ ำนวนของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ทั้งหมด (นับจำกวันที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่  1 มีนำคม 25x3) = 34 เดือน   

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้  = 55,000 บำท 

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยต่อเดือน = 55,000 ÷ 34 เดือน = 1,617.64  

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยที่ รับรู้ ในแต่ละปีเป็นดังนี้  25X3 = 16,176 บำท (1,617.64 x 10 เดอืน), ปี 25x4 และปี 25x5 = 19,412 บำท (1,617.64 x 12 เดือน) 
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  ตวัอย่ำงกำรเปิดเผยขอ้มูล (เฉพำะดำ้นผูเ้ช่ำ)  

 

ณ วันที่  1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัส  

โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยลดค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 45,000 บำท จำกเดิมงวดละ 100,000 บำท เป็นระยะเวลำจ ำนวน 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 

ถึงเดือนธันวำคม 2563 กิจกำรได้รับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดย [การรบัรูต้ลอดช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่า] ซึ่ งแสดงรวมอยู่ในรำยได้อื่ นในงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวำคม 25x3 จ ำนวนเงินรวม 55,000 บำท 

นอกจำกนี้  ณ วันที่  1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คลี่ คลำยลง ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือ 

ตำมอตัรำเดิมคืองวดละ 100,000 บำท 

 

------------------------- 
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กำรรบัรูร้ำยกำรส ำหรบัสญัญำด ำเนินงำน 

ตวัอย่ำงท่ี 2: กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในช่วงเวลำหนึ่งเนื่องจำกสถำนกำรณ ์

COVID-19 (กรณีค่ำเช่ำไม่เท่ำกนัในแต่ละปี)  

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร  

บริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำอำคำร ณ วันที่  1 มกรำคม 25x2 โดยมีข้อตกลงที่ ระบุไว้ในสญัญำ เป็นดังนี้  

1.  สญัญำเช่ำมีระยะเวลำ 3 ปี โดยเป็นสญัญำเช่ำที่ บอกเลิกไม่ได้ 

2.  ก ำหนดจ่ำยค่ำเช่ำเป็นงวดทุกสิ้นปี รวม 3 งวด เริ่ มตั้งแต่วันที่  31 ธันวำคม 25x2 โดยผู้ให้เช่ำเรียกเกบ็ค่ำ

เช่ำในปี ที่  1, 2 และ 3 เดือนละ 10,000 บำท 15,000 บำท และ 20,000 บำท ตำมล ำดับ 

3. สญัญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยผู้เช่ำ/ผู้ให้เช่ำรับรู้ตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 

ขอ้มูล ณ สถำนกำรณช่์วง COVID-19 

1. ณ วันที่  1 มีนำคม 25x3 ผู้ ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำโดย 

ลดค่ำเช่ำลงเหลือเดือนละ 9,000 บำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะ

คลี่ คลำย กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้ เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

โดยผู้ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดให้ในสถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ในเงื่ อนไขและ

ข้อตกลงเดิมตำมสญัญำเช่ำหรือกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

2. ณ วันที่  1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คลี่ คลำยลง ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือเป็นลำยลักษณ์

อกัษรมำยังผู้เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมเดือนละ 20,000 บำท  

กำรค ำนวณค่ำเช่ำ/ค่ำเช่ำรบัท่ีจะรบัรู ้

จ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยปีที่  1 (10,000 บำท x 12 เดือน) = 120,000 

จ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยปีที่  2 (15,000 บำท x 12 เดือน) = 180,000 

จ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยปีที่  3 (20,000 บำท x 12 เดือน) = 240,000 

รวมจ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ = 540,000 

ค่ำเช่ำ/ค่ำเช่ำรับที่ รับรู้แต่ละปี (540,000/3 ปี) = 180,000 
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กำรบนัทึกบญัชี (ดำ้นผูเ้ช่ำ) 

ตำรำงที่ 3.1 กำรบันทกึบัญชสีญัญำด ำเนินงำน (ด้ำนผู้เช่ำ) 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. ค่ำเช่ำ 180,000 ผู้เช่ำได้รับ

ยินยอมลดค่ำเช่ำ  

(ตำรำงที่  3.2 

หรือ 3.3) 

180,000 

 Dr. ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย - 60,000 

     Cr. เงินสด 120,000 240,000 

     Cr. ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย 60,000 - 

 บันทกึจ่ำยค่ำเช่ำอำคำร    

กำรบนัทึกบญัชีกำรไดร้บัยินยอมลดค่ำเช่ำ (ช่วงระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธนัวำคม 25x3) 

ตำรำงที่ 3.2 กรณีรับรู้จ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำของงวดนั้นๆ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. ค่ำเช่ำ  180,000  

     Cr. เงินสด ((15,000*2) + (9,000*10))  120,000  

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (180,000 – 120,000) (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  60,000  

 บันทกึรับรู้กำรได้รับยินยอมลดค่ำเช่ำตำมจ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำของงวดนั้นๆ 
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ตำรำงที่ 3.3 กรณีรับรู้จ ำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ ตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

หำกผู้ เช่ำเลือกวิธีดังกล่ำวจะต้องมีกำรบันทึกบัญชีเพิ่ มอีก 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ ผู้ เช่ำยังคงต้องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่  3.1  

ในแต่ละปีด้วย ดังนี้ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. ค่ำเช่ำ  180,000  

     Cr. เงินสด   120,000  

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ (แสดงรำยกำรเป็นหนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)  60,000  

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้*  27,273 32,727 

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  27,273 32,727 

 บันทกึรับรู้กำรได้รับยินยอมลดค่ำเช่ำตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

 

  *วิธกีำรค ำนวณ: 
 

- จ ำนวนของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ทั้งหมด (นับจำกวันที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่  1 มีนำคม 25x3) = 22 เดือน  

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ = 60,000 บำท 

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับต่อเดือน = 60,000 ÷ 22 เดอืน = 2,727.27  

- ส่วนลดค่ำเช่ำรับที่ รับรู้ ในแต่ละปีเป็นดังนี้  25X3 = 27,273 บำท (2,727.27 x 10 เดือน) และปี 25x4 = 32,727 บำท (2,727.27 x 12 เดอืน) 
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กำรบนัทึกบญัชี (ดำ้นผูใ้หเ้ช่ำ) 

ตำรำงที่ 4.1 กำรบันทกึบัญชสีญัญำด ำเนินงำน (ด้ำนผู้ให้เช่ำ) 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. เงินสด 120,000 ผู้ให้เช่ำยินยอม

ลดค่ำเช่ำ  

(ตำรำงที่  4.2 

หรือ 4.3) 

240,000 

 Dr. ค่ำเช่ำค้ำงรับ 60,000 - 

     Cr. รำยได้ค่ำเช่ำ 180,000 180,000 

     Cr. ค่ำเช่ำค้ำงรับ - 60,000 

 บันทกึรับช ำระเงินค่ำเช่ำอำคำร    

กำรบนัทึกบญัชีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำใหก้บัผูเ้ช่ำ (ช่วงระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 25x3 ถงึ 31 ธนัวำคม 25x3) 

ตำรำงที่ 4.2 กรณีรับรู้จ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ของงวดนั้นๆ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. เงินสด ((15,000*2) + (9,000*10))  120,000  

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (180,000 – 120,000) (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  60,000  

     Cr. รำยได้ค่ำเช่ำ  180,000  

 บันทกึรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้กบัผู้เช่ำตำมจ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ของงวดนั้นๆ 
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ตำรำงที่ 4.3 กรณีรับรู้จ ำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ ตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

หำกผู้ให้เช่ำเลือกวิธดีังกล่ำวจะต้องมีกำรบันทกึบัญชีเพิ่ มอกี 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผู้ให้เช่ำยังคงต้องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่  4.1 

ในแต่ละปีด้วย  ดังนี้ 

วนัท่ี รำยกำรบญัชี 25x2 25x3 25x4 

31/12 Dr. เงินสด  120,000  

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้  (แสดงรำยกำรเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)  60,000  

     Cr. รำยได้ค่ำเช่ำ  180,000  

 Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (แสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุน)  27,273 32,727 

     Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้*  27,273 32,727 

 บันทกึรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้กบัผู้เช่ำตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ 

 

  *วิธกีำรค ำนวณ: 
 

- จ ำนวนของอำยุสญัญำเช่ำที่ เหลืออยู่ทั้งหมด (นับจำกวันที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่  1 มีนำคม 25x3) = 22 เดือน  

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้  = 60,000 บำท 

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยต่อเดือน = 60,000 ÷ 22 เดือน = 2,727.27  

- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยที่ รับรู้ ในแต่ละปีเป็นดังนี้  25X3 = 27,273 บำท (2,727.27 x 10 เดอืน) และปี 25x4 = 32,727 บำท (2,727.27 x 12 เดอืน) 
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ตวัอย่ำงกำรเปิดเผยขอ้มูล (เฉพำะดำ้นผูเ้ช่ำ)  

 

ณ วันที่  1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัส  

โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยลดค่ำเช่ำลงเหลือเดือนละ 9,000 บำท จำกเดิมเดือนละ 15,000 บำท เป็นระยะเวลำจ ำนวน 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนำคมถึง 

เดือนธันวำคม 2563 กิจกำรได้รับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดย [รับรู้ จ ำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ ให้ของงวดนั้นๆ] ซึ่ งแสดงสุทธิกับค่ำเช่ำซึ่ งแสดงรวม 

อยู่ใน[ต้นทุนขำย/ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย/ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร] ในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่  31 ธนัวำคม 25x3 จ ำนวนเงินรวม 60,000 บำท 

นอกจำกนี้  ณ วันที่  1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คลี่ คลำยลง ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสอืเป็นลำยลักษณ์อกัษรมำยังผู้ เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือ 

ตำมอตัรำเดิมคือเดือนละ 20,000 บำท 

 

 

 

 โดย...คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปภมัถ ์

 

------------------------- 


