
 

 

 

 

 

ในช่วงเวลาของสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Accounting Standards Board - IASB) ได้เผยแพร่ “ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีการยินยอม

ลดค่าเช่าที่ เกี่ ยวข้องกับ COVID-19 (Covid-19-Related Rent Concessions)” เมื่ อเดือนพฤษภาคม 

2563 ที่ ผ่านมา ในการนี้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(“คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ”) ได้แปลการปรับปรุงที่ เกิดจากข้อผ่อนปรนดังกล่าวและน าเข้ามารวมไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) (“การยินยอมลดค่าเช่าของ 

TFRS 16”) และประกาศลงราชกจิจานุเบกษาในไตรมาสที่  1 ของปี 25641 แล้ว 

 เพื่ อให้กจิการ สามารถน าการปรับปรุงที่ เกิดจากการยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ไปถือปฏิบัติ 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝ่ายวิชาการจึงขอสรุปหลักการที่ ส าคัญ รวมถึงประเดน็ค าถามที่ อาจเกิดขึ้น

จากการน าการปรับปรุงที่ เกิดจากการยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ไปถือปฏิบัติกับงบการเงิน  

โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่ องด้วยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้มีออก “แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการ

ผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่ อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” (“แนวปฏิบัติ COVID-19”) โดยเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถเลือกใช้ทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีได้ ซึ่ งใช้

ส าหรับการจัดท างบการเงินที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสดุภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  

31 ธนัวาคม 25632  

 
1
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เรื่ อง สญัญาเช่า ได้ประกาศลงราชกจิจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่  27 มกราคม 2564 

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/135175 

2
 ท่านสามารถอ่านแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ที่ เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเมื่ อ

วันที่  16 เมษายน 2563 ตามลิงค์ >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612   

การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
(Covid-19-Related Rent Concessions) 

หลกัการท่ีส าคญั 

• การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ที่ อนุญาตคือ “ผู้เช่าสามารถเลือกไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่านั้น 

คือการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า” (Lease Modification) 

• กจิการจะใช้การยินยอมลดค่าเชา่ของ TFRS 16 ได้จะต้องเป็นไปตามเงื่ อนไขที่  TFRS 16 ก าหนดทุกข้อ (ดภูาพ 1) 

• การปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่  1 มถิุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้ใช้กบัการจ่ายช าระซ่ึงเดิม 

ครบก าหนดในหรอืก่อนวันที่  30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น 

• กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลจากการใช้การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ตามที่  TFRS 16 ก าหนดทุกข้อในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน (ดูภาพ 2) 

 

1 

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/135175
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612


  

  

ค าถามขอ้ที่ 1: การถือปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงที่ ก าหนดไว้ใน TFRS 16 ย่อหน้าที่   

ค20ก ว่า “แบบย้อนหลัง ด้วยการรับรู้ ผลกระทบสะสมของการน าการปรับปรุงข้างต้นนี้  

มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก โดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่ น 

ของส่วนของเจ้าของตามความเหมาะสม)” หมายความว่าอย่างไร เกี่ ยวข้องกับประเทศไทย

หรือไม่ อย่างไร 

 

 Q1 
 

 A1 
 

ค าตอบขอ้ที่ 1: การน าการยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 มาใช้คร้ังแรกจะต้องท าการ

ปรับปรุงงบการเงินแบบย้อนหลัง โดยกิจการต้องค านวณผลกระทบสะสมที่ เกิดขึ้ นจนถึง  

ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วปรับปรุงกบัก าไรสะสมยกมาต้นงวดนั้น  

ทั้งนี้  ย่อหน้าที่  ค20ก อาจจะเกี่ ยวข้องกบักจิการได้ ดังนี้  

บริษัท ก (กิจการ) เลือกใช้แนวทางปฏิบัติมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเร่ืองค่าเช่าที่ ก าหนดไว้ ในแนวปฏิบัติ 

COVID-19 ส าหรับงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งต้องใช้กับทุกสัญญาเช่า ต่อมากิจการ 

จะเลือกใช้การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 กับบางสัญญาเท่านั้น ส าหรับงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่   

31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น ในกรณีนี้  จึงมีผลต่างระหว่างการใช้แนวทางปฏิบัติมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวและ

การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 กล่าวคือ เนื่ องจากแนวทางปฏิบัติมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเร่ืองค่าเช่า 

ที่ ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติ COVID-19 ต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญา แต่การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 

อาจจะไม่ต้องถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าทุกสัญญาทั้งหมดได้  หากกิจการเลือกปฏิบัติตาม TFRS 16 

และผลต่างดังกล่าวมีสาระส าคัญ กิจการต้องถือปฏิบัติ ในช่วงเปล่ียนแปลงตามย่อหน้าที่  ค20ก  

คือปรับปรุงย้อนหลังเข้าก าไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2564 (โดยไม่ต้องปรับงบการเงินเปรียบเทียบ) 

อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะของสัญญาที่ ถือปฏิบัติตามการ ยินยอมลดค่าเช่าของ 

TFRS 16 (ดูย่อหน้าที่  2 ของ TFRS 16)  

 

แนวปฏิบัติ COVID-19 ฉบับดังกล่าว ได้ให้ทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีกับกิจการไว้หลายเร่ือง รวมถึง

การยินยอมลดค่าเช่า (“แนวทางปฏิบติัมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเรือ่งค่าเช่า”) จึงท าให้อาจมีประเดน็ค าถาม

จากการน าการยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ไปถือปฏบิัติกบังบการเงิน ดังนี้  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ส าหรับการบันทึกบัญชีของค่าเสือ่มราคาส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช ้และการบันทึกบัญชีดอกเบ้ียจ่าย 

กิจการยงัคงตอ้งบนัทึกรายการและถือปฏิบติัเหมือนปกติ (เสมือนกรณีทีไ่ม่ไดร้บัการยินยอมลดค่าเช่า) 

** ชือ่บญัชีดงักล่าวเป็นเพียงตวัอย่างเพือ่ประกอบความเขา้ใจเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามขอ้ที่ 2: การรับรู้รายการในกรณีที่ กิจการจะเลือกใช้การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 

ที่ ผู้ ให้เช่าได้ลดค่าเช่าให้ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  2564 ซึ่ งการลดลงของ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซึ่ งเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวันที่  30 

มิถุนายน 2564 เท่านั้น กจิการจะต้องรับรู้รายการอย่างไร 

 Q2 
 

 A2 
 

ค าตอบขอ้ที่ 2: กิจการที่ เลือกใช้การยินยอมลดค่าเช่าของ TFRS 16 ส าหรับค่าเช่าที่ ผู้ให้เช่า 

ได้ลดค่าเช่าให้ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  2564 ซึ่ งการลดลงของการจ่ายช าระ

ตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซึ่ งเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวันที่  30 มิถุนายน 

2564 เท่านั้น กจิการต้องถือปฏบิัติตามย่อหน้าที่  46ก และ 46ข ของ TFRS 16 โดยอาจเลือก

ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกิดจาก COVID-19 เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีส าหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่ เกิดจาก COVID-19 ตาม TFRS 16 

ให้รับรู้ ใน “ก าไรหรือขาดทุน” ในรอบระยะเวลาที่ เหตุการณ์หรือเง่ือนไขที่ ท าให้การจ่ายช าระ

เหล่านั้นเกดิขึ้น ซึ่ งอาจแสดงตัวอย่าง ดังนี้  

Dr. หนี้สนิตามสญัญาเช่า (Lease liabilities) xx 

     Cr. การยินยอมลดค่าเช่า** (Profit or loss)  xx 

 

 

หมายเหตุ 

TFRS 16 ที่ ปรับปรุงใหม่นี้  นอกจากการปรับปรุงเรื่ องของข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีการยินยอม

ลดค่าเช่าที่ เกี่ ยวข้องกับ COVID-19 แล้ว TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ ยังรวมถึงการปรับปรุงเรื่ อง 

ข้อผ่อนปรนส าหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่  2 (“Interest Rate Benchmark Reform—

Phase 2”) ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดตาม

รายละเอยีดของ LIBOR phase 2 Project นี้ ได้ที่ เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

 

สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย...คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

       สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 4 


