
การลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่า

1. ผู้เช่าต้องได้รับการยืนยันการลดค่าเช่าเป็นลายลักษณอ์กัษร

2. ถือปฏบิัติกบัทุกสญัญาที่ ได้รับการลดค่าเช่า

• ปรับลดหนี้สนิตาม

สญัญาเช่าที่ ครบก าหนด

แต่ละงวดตามสดัส่วน

ที่ ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลา

ลดค่าเช่า

• ไม่ต้องปรับปรุงมูลค่า

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ และ

วัดมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าทั้งหมดใหม่

ปรับลด

• ค่าเสื่ อมราคาจากสนิทรัพย์สทิธิการใช้

• ดอกเบ้ียจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

ที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละงวด

ตามสดัส่วนของค่าเช่าที่ ลดลง

บันทกึผลต่างที่ เกดิขึ้น

ในก าไรหรือขาดทุน

Dr.เจ้าหน้ีตามสญัญาเช่า

ผลต่างจากการลดค่าเช่า

Cr. เงินสด (จ านวนค่าเช่าที่ ไม่ได้ส่วนลด)

ค่าเสื่ อมราคา (ตามสดัส่วนค่าเช่าที่ ลด)

ดอกเบ้ียจ่าย (ตามสดัส่วนค่าเช่าที่ ลด)

กรณีผูเ้ช่าเลือกไม่น าการลดค่าเช่ามาถอืเป็นการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า

เงือ่นไข

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว**
ตามประกาศ 16/2563

จ ากดัเฉพาะดา้นผูเ้ช่าเท่านั้น

ดา้นผูเ้ช่า

จดัท ำโดย คณุสนิุตำ เจริญศิลป์



ดา้นผูใ้หเ้ช่า

การลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่า

ปฏิบติัตาม TFRS 16

พิจารณาว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่าหรือไม่

ผู้ให้เช่ารับรู้การเปลี่ ยนแปลง

สญัญาเช่า ถือเป็นสญัญาเช่าใหม่

นับแต่วันที่ การเปล่ียนแปลง

สญัญาเร่ิมมีผล

ผู้ให้เช่ารับรู้รายได้

ค่าเช่าด้วยจ านวน

หลังหักส่วนลด

จดัท ำโดย คณุสนิุตำ เจริญศิลป์
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สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

ตวัอย่างประกอบท าความเขา้ใจ 

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 

กรณกีารลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 

 

อ้ำงอิงย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก

เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ในกรณีที่ กิจกำรในฐำนะผู้ เช่ำ (ผู้ เช่ำ) ได้รับกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำกผู้ ให้เช่ำ 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ผู้ เช่ำสำมำรถเลือกที่ จะไม่ต้องน ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือเป็น 

กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเมื่ อกิจกำรเลือกตำมทำงเลือกดังกล่ำวแล้วกิจกำรต้องถือปฏิบัติกับ  

ทุกสัญญำที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ เมื่ อผู้ เช่ำได้รับกำรยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทยอย 

ปรับลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่ ครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลำที่ ได้รับกำรลด

ค่ำเช่ำตำมที่ ค ำนวณไว้เดิมตำมจ ำนวนงวดที่ ได้รับกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำก

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำ 

ที่ ลดลง และบันทึกผลต่ำงที่ เกิดขึ้ นในก ำไรหรือขำดทุน ให้ผู้ เช่ำปรับลดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ  

โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำทั้ งหมดใหม่   

โดยข้อก ำหนดนี้ จ ำกัดเฉพำะด้ำนผู้ เช่ำเท่ำนั้น ทั้งนี้  กิจกำรทั้ง ด้ำนผู้ เช่ำ และด้ำนผู้ให้เช่ำยังต้องปฏิบัติ  

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ในเรื่ องอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  

อ้ำงอิงค ำนิยำม “กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ที่ ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 

เร่ือง สัญญำเช่ำ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำเช่ำหรือสิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ  

ที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสญัญำเช่ำ 

  

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูเ้ช่า (ตวัอย่างท่ี 1 และตวัอย่างท่ี 2) 

ตวัอย่างที่ 1 กรณีผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทั้งจ านวนในช่วงเวลาหนึง่

เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร  

1) ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำท ำสัญญำเช่ำอำคำรที่ บอกเลิกไม่ได้เป็นระยะเวลำ 2 ปี สัญญำเช่ำเริ่ ม

มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่  1 มกรำคม 2563  

2) ข้อก ำหนดตำมสัญญำระบุว่ำ ผู้ เช่ำจะจ่ำยค่ำเช่ำ 24 งวดๆ ละ 3,000 บำท ณ วันสิ้นเดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่   

31 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป    

3) อตัรำดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ มของผู้เช่ำเป็น 3% ต่อปี 
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4) ณ วันที่  1 มีนำคม 2563 ผู้ให้เช่ำได้ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้ เช่ำ

โดยจะไม่เรียกเกบ็ค่ำเช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคล่ีคลำย 

และเมื่ อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวคล่ีคลำย ผู้เช่ำจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำงวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมงวดละ 3,000 บำท 

กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดย

ผู้ ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดค่ำเช่ำให้ในสถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ใน

เง่ือนไขและข้อตกลงเดิมตำมสญัญำเช่ำหรือกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

5) ณ วันที่  1 สิงหำคม 2563 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้คล่ีคลำยลง ผู้ ให้เช่ำได้ออกหนังสือเป็น 

ลำยลักษณ์อกัษรมำยังผู้เช่ำให้จ่ำยค่ำเช่ำ 17 งวดที่ เหลือตำมอตัรำเดิมงวดละ 3,000 บำท   

6) ผู้เช่ำสำมำรถจ่ำยช ำระค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

7) ผู้เช่ำค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสินทรัพยส์ิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
  

วดป. ค่ำเช่ำรำยเดือน ดอกเบี้ยจ่ำย ช ำระคืนเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 

    69,798 

31/1/2563 3,000 174 2,826 66,972 

29/2/2563 3,000 168 2,832 64,140 

31/3/2563 3,000 160 2,840 61,300 

30/4/2563 3,000 153 2,847 58,453 

31/5/2563 3,000 147 2,853 55,600 

30/6/2563 3,000 139 2,861 52,739 

31/7/2563 3,000 131 2,869 49,870 

31/8/2563 3,000 125 2,875 46,995 

30/9/2563 3,000 117 2,883 44,113 

........ ........ ........ ........ ........ 

31/12/2564 3,000 7 2,993 0 

 72,000 2,202 69,798  

 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงใน 

สิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงิน 

ที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและ

ข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ หำกผู้เช่ำเลือกที่ จะถือปฏิบัติตำมย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  

กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือเป็น

กำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเช่ำตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว  
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กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันที่  1 มกรำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้สนิทรัพย์สทิธกิำรใช้อำคำรและเจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 

   บันทกึสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช้อำคำรและเจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 

    เดบิต สนิทรัพย์สทิธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ      69,798 

            ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี                            2,202 

   เครดิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ                    72,000   

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้เช่ำรับรู้ ค่ำเสื่ อมรำคำของสนิทรัพย์สิทธกิำรใช้

สนิทรัพย์และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ  

   บันทกึค่ำเสื่ อมรำคำส ำหรับสนิทรัพยส์ิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 

    เดบิต ค่ำเสื่ อมรำคำ – สินทรัพยส์ิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ  2,908 

   เครดิต ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม – สนิทรัพย์สิทธกิำรใช้อำคำร 

           ตำมสญัญำเช่ำ         2,908 

   บันทกึดอกเบี้ยจ่ำย (ตำมจ ำนวนเงินที่ ปรำกฎในตำรำง) 

    เดบิต ดอกเบี้ยจ่ำย          xxx 

   เครดิต ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี                xxx 

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ สิงหำคมจนถึงสิ้นเดือนธนัวำคม 2563 ผู้เช่ำบันทกึกำรจ่ำยค่ำเช่ำ 

  เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ      3,000 

 เครดิต เงินสด              3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎำคม ผู้เช่ำได้รับยกเว้นค่ำเช่ำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 บันทกึ

ปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ ค ำนวณไว้เดิม พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อม

รำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ ยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละเดือนและบันทึก

ผลต่ำงที่ เกดิขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน    
 

 มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 

ผลต่ำงจำก 

กำรลดค่ำเช่ำ 

68 61 54 47 40 

ดอกเบี้ยจ่ำย 160 153 146 139 132 
 

   บันทกึกำรได้รับยกเว้นค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ 

   เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ     3,000 

           ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ        xxx 

  เครดิต ค่ำเสื่ อมรำคำ – สนิทรัพย์สิทธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ    2,908 

           ดอกเบี้ยจ่ำย           xxx 

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



 

จัดท ำโดย รศ. ดร. วรศักด์ิ ทุมมำนนท ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี 4 

สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ตวัอย่างที่ 2  กรณีผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นบางส่วนใน 

 ช่วงเวลาหนึง่เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19 
 

  ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 เปล่ียนสถำนกำรณ์ข้อ (4) เป็น ณ วันที่  1 มีนำคม 2563 ผู้ให้เช่ำได้

ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำโดยลดค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 1,000 บำท 

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคล่ีคลำย กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นผล

จำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผู้ให้เช่ำมิได้มีเจตนำจะลดให้ใน

สถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ในเง่ือนไขและข้อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ำหรือ

กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ หำกผู้เช่ำเลือกที่ จะถือปฏบิัติตำม

ย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติม 

ทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

โดยไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้เช่ำเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นดังนี้  

ณ วันสิ้ นเดือนมีนำคมจนถึงสิ้ นเดือนกรกฎำคม ผู้ เช่ำได้รับกำรลดค่ำเช่ำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 

COVID-19 บันทึกกำรจ่ำยค่ำเช่ำ ปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ ครบก ำหนดในแต่ละเดือนตำมที่ ค ำนวณไว้

เดิม พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่ ยังคงรับรู้ ในแต่ละเดือนตำมสัดส่วนของ 

ค่ำเช่ำที่ ลดลง และบันทกึผลต่ำงที่ เกดิขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 

 มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 

ผลต่ำงจำก 

กำรลดค่ำเช่ำ 

46 41 36 32 27 

ดอกเบี้ยจ่ำย 107 

(2/3x160) 

102 

(2/3x153) 

97 

(2/3x146) 

93 

(2/3x139) 

88 

(2/3x132) 

 

   บันทกึกำรจ่ำยค่ำเช่ำและผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ 

    เดบิต เจ้ำหนี้ตำมสญัญำเช่ำ     3,000  

            ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ        xxx 

เครดิต  เงินสด         1,000  

                    ค่ำเสื่ อมรำคำ – สนิทรัพย์สทิธกิำรใช้อำคำรตำมสญัญำเช่ำ (2/3x2,908) 1,939 

           ดอกเบี้ยจ่ำย (2/3 x ดอกเบี้ยจ่ำย)         xxx 

 

 



 

จัดท ำโดย รศ. ดร. วรศักด์ิ ทุมมำนนท ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี 5 

สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

หมายเหตุ  

• อ้ำงอิงย่อหน้ำ 2.5  ของแนวปฏบิัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก

เพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)  

• อ้ำงองิค ำนิยำมของกำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเช่ำ 

ค ำนิยำม “กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ที่ ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 

เร่ือง สญัญำเช่ำ หมำยถึง กำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตของสญัญำเช่ำหรือสิ่ งตอบแทนส ำหรับสญัญำเช่ำ

ที่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสญัญำเช่ำ 

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

 

การรบัรูร้ายการทางดา้นผูใ้หเ้ช่า (ตวัอย่างท่ี 3 ตวัอย่างท่ี 4 และภาคผนวก) 

ตวัอย่างที่ 3  กรณีผูใ้หเ้ช่าลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทั้งจ านวนในช่วงเวลาหนึ่ง

 เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19   
 

ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 ข้อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร   

1) ผู้ให้เช่ำสำมำรถเรียกเกบ็ค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

2) ผู้ให้เช่ำคำดว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะคล่ีคลำยต้นเดือนสงิหำคม 

3) ผู้ให้เช่ำจัดประเภทสญัญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

4) ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เนื่ องจำกมีกำรเปล่ียนแปลงใน 

สิ่ งตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงิน 

ที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้  กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและ

ข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำ ผู้ ให้เช่ำจึงต้องรับรู้ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่

นับตั้งแต่วันที่ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเร่ิมมีผลใช้บังคับ กำรค ำนวณรำยได้ค่ำเช่ำใหม่ที่ จะรับรู้ส ำหรับอำยุ 

ที่ เหลืออยู่ของสญัญำเช่ำ เป็นดังนี้  

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่  = {(5 งวดๆ ละ  0 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน 

 = 2,318 บำท 
 

กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชทีำงด้ำนผู้ให้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 



 

จัดท ำโดย รศ. ดร. วรศักด์ิ ทุมมำนนท ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี 6 

สภำวิชำชพีบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      2,318 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,318 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,318 

          รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ          682 

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

ตวัอย่างที่ 4  กรณีผูใ้หเ้ช่าลดค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่าเป็นบางส่วนในช่วงเวลาหนึง่

 เนือ่งจากสถานการณ ์COVID-19   
 

ใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  2 ข้อมูลเพิ่ มเติมต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำอำคำร   

1) ผู้ให้เช่ำสำมำรถเรียกเกบ็ค่ำเช่ำแต่ละงวดได้ตรงตำมก ำหนด 

2) ผู้ให้เช่ำจัดประเภทสญัญำเช่ำดังกล่ำวเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

3) ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำโดยใช้วิธเีส้นตรง 
 

จำกข้อมูลที่ ให้มำข้ำงต้น กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำตำมค ำนิยำม 

ที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำจึงต้องรับรู้กำรปล่ียนแปลง

สัญญำเช่ำโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่นับตั้งแต่วันที่ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเร่ิมมีผลใช้บังคับ กำรค ำนวณ

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่ที่ จะรับรู้ส ำหรับอำยุที่ เหลืออยู่ของสญัญำเช่ำเป็นดังนี้  

รำยได้ค่ำเช่ำใหม่ = {(5 งวดๆ ละ  1,000 บำท) + (17 งวดๆ ละ 3,000 บำท)}/22 เดือน 

= 2,545 บำท 
 

กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชทีำงด้ำนผู้ให้เช่ำเป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ   

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด       1,000 

           รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ      1,545 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,545 



 

จัดท ำโดย รศ. ดร. วรศักด์ิ ทุมมำนนท ์ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญช ี 7 
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ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธนัวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        2,545      

         รำยได้ค่ำเช่ำค้ำงรับ           455 
 

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

หมายเหตุ  

• อ้ำงองิย่อหน้ำที่  81 และ 87 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

ย่อหนา้ที่ 81 ผู้ให้เช่ำต้องรับรู้จ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น

รำยได้โดยใช้วิธเีส้นตรงหรือวิธอีื่ นที่ เป็นระบบ ผู้ให้เช่ำต้องใช้วิธอีื่ นที่ เป็นระบบกต่็อเมื่ อวิธนีั้นสะท้อน

ถึงรูปแบบที่ ผู้ให้เช่ำได้รับประโยชน์ที่ ลดลงจำกสนิทรัพย์อ้ำงองิที่ ดีกว่ำ 

ย่อหนา้ที่ 87 ผู้ ให้เช่ำต้องรับรู้ กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนโดยถือเป็นสัญญำเช่ำใหม่

นับตั้งแต่วันที่ กำรเปลี่ ยนแปลงสญัญำเริ่ มมีผล โดยให้พิจำรณำจ ำนวนเงินที่ จ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยที่

เกี่ ยวข้องกบัสญัญำเช่ำเดิมเป็นส่วนหนึ่ งของจ ำนวนเงินที่ จ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำใหม่ 
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ภาคผนวก 

 

หำกกำรลดค่ำเช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงในสิ่ งตอบแทน

ส ำหรับสญัญำเช่ำ ทั้งนี้ เมื่ อได้ค ำนึงถึงผลกระทบโดยรวมของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยช ำระ

ตำมสญัญำเช่ำ นอกจำกนี้  กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวพิจำรณำว่ำเป็นส่วนหนึ่ งของเง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมใน

สัญญำเช่ำ ซึ่ งเ ง่ือนไขและข้อก ำหนดเดิมในสัญญำเช่ำก ำหนดให้ผู้ ให้เช่ำต้องลดค่ำเช่ำให้ผู้ เ ช่ำ 

ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ เช่น สถำนกำรณ์ที่ รัฐบำลมีค ำสั่งปิดสถำนที่ เสี่ ยงซึ่ งรวมถึงสถำนที่ ประกอบกำรของ 

ผู้ให้เช่ำ ท ำให้ผู้เช่ำไม่สำมำรถประกอบกำรได้ตำมปกติ กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวจะไม่ถือเป็นกำรเปลี่ ยนแปลง

สัญญำเช่ำตำมค ำนิยำมที่ ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำ 

จึงรับรู้ผลกระทบของกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยกำรรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำด้วยยอดหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ  

 
 

หำกใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  1 กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้ให้เช่ำ เป็นดังนี้  
 

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ค่ำเช่ำ     3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

หำกใช้ข้อมูลจำกตัวอย่ำงที่  2 กำรบันทกึรำยกำรทำงบัญชีทำงด้ำนผู้ให้เช่ำ เป็นดังนี้  

ณ วันสิ้นเดือนมกรำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกุมภำพันธ ์2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 
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ณ วันสิ้นเดือนมีนำคมจนถึง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ  

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด       1,000 

 ส่วนลดจ่ำย - รำยได้ค่ำเช่ำ     2,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคม 2563 จนถึง ณ วันสิ้นเดือนธันวำคม 2563 ผู้ให้เช่ำรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำ 

   บันทกึรำยได้ค่ำเช่ำ 

   เดบิต เงินสด        3,000 

 เครดิต รำยได้ค่ำเช่ำ        3,000 

 

 

********************* 




