คำถำม-คำตอบ: สถำนกำรณ์ COVID-19
สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (NPAEs)
สืบเนื่ องจำกทั่วโลก ณ ตอนนี้ยังคงได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) แม้ ว่ำปั จจุบันสถำนกำรณ์ COVID-19 จะยังมีควำมไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจและ
กำรดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจต่ำงๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกเริ่ มปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้ เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ท่ ีเป็ นอยู่ ด้ วยสถำนกำรณ์ดังกล่ ำวที่ยังคงมีควำมไม่ แน่ นอนจึงอำจส่งผลกระทบต่ อกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ (NPAEs) ได้ โดยเฉพำะผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
COVID-19 ที่มีต่อธุรกรรมกำรค้ ำว่ำต้ องถือปฏิบัติอย่ำงไรในส่วนของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเฉพำะในเรื่ อง
ของ
1. การประเมินข้อบ่งชี้ ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าของสินทรัพย์
(ได้แก่ เงินลงทุน, ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน,
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)

2. การยินยอมลดค่าเช่า
(ทั้งด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า)

3. การพิจารณาการกลับรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(สาหรับกิจการที่ถือปฏิบตั ิตาม TAS 12)

4. การประมาณการหนี้ สิน

ดังนั้น คณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงได้ จัดทำ
คำถำม-คำตอบในแต่ละประเด็น เพื่ อให้ กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ (“กิจกำร”) สำมำรถนำไปถือปฏิบัติ
ภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ อย่ำงเหมำะสมและมีควำมชัดเจนมำกยิ่ งขึ้นในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังนี้
คำถำมที่ 1: สถำนกำรณ์ COVID-19 ถือได้ ว่ำเป็ นข้ อบ่งชี้ท่ ีกิจกำรต้ องนำมำใช้ ใน
กำรประเมินค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ: ตำมหลักกำรของ TFRS for NPAEs หำกผู้บริหำรของกิจกำรได้ ประเมินแล้ ว
ว่ ำ สถานการณ์ COVID-19 นั้นเป็ นสถานการณ์เพียงชัว่ คราวที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุ รกิจของกิจการ ผู้บริหำรไม่จำเป็ นต้ องนำสถำนกำรณ์ดังกล่ ำวมำใช้ เป็ นข้ อบ่งชี้ของกำรลดลง
ของมู ลค่ ำของสินทรั พ ย์ (ได้ แ ก่ เงิ นลงทุ น ที่ดิ น อำคำรและอุ ปกรณ์ อสัง หำริ ม รั พ ย์ เพื่ อกำรลงทุ น และ
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) เนื่ องด้ วยหลักกำรของ TFRS for NPAEs คือกิจกำรต้ องรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรลดลง
ของมูลค่ำในกรณีท่ มี ีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์น้ันมีมูลค่ำลดลงอย่ำงถำวร แต่ในทำงกลับกันหำกผู้บริหำรประเมิน
ว่ ำสถำนกำรณ์ COVID-19 นั้นเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่ำสินทรัพย์น้ันมีมูลค่ ำลดลงอย่ ำงถำวร เช่ น มีกำรเปลี่ ยนแผน
กำรดำเนินธุรกิจซึ่ งส่งผลให้ มีกำรปิ ดกิจกำรอย่ำงถำวรหรือมีกำรเปลี่ ยนแปลงกำรใช้ งำนของสินทรัพย์จนทำให้
สินทรัพย์ไม่ ได้ ถูกใช้ งำนอีกต่ อไป เป็ นต้ น กิจกำรต้ องนำสถำนกำรณ์ดั งกล่ ำวมำถือ ปฏิบัติ ตำม TFRS for
NPAEs ในเรื่ องนั้นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
อ้ำงอิง: บทที่ 9 เรื่ อง เงินลงทุน, บทที่ 10 เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์, บทที่ 11 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และบทที่ 12 เรื่ อง อสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน
ตัวอย่ำงข้อบ่งชี้ ว่ำสินทรัพย์น้นั มีมูลค่ำลดลงอย่ำงถำวรของ TFRS for NPAEs
- (1ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน) ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ลดลงอย่ ำงมีสำระสำคัญและติดต่ อกัน
เป็ นระยะเวลำยำวนำนหรือมีหลักฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำควำมน่ำเชื่ อถือของผู้ออกตรำสำรลดลงอย่ ำง
เป็ นสำระสำคัญ
- (2ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์) มีหลักฐำนแสดงให้ เห็นว่ำสินทรัพย์ล้ำสมัยหรือ
ชำรุ ด เสียหำย มี ก ำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะที่กิจ กำรใช้ ห รื อ คำดว่ ำ จะใช้
สินทรัพย์ ซึ่ งส่งผลกระทบทำงลบต่อกิจกำรในระหว่ ำงงวดหรือคำดว่ ำจะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้
รวมถึงกำรที่สนิ ทรัพย์ไม่ได้ ถูกใช้ งำนอีกต่อไป เกิดภำวะซบเซำของตลำดอสังหำริมทรัพย์อย่ำงรุนแรง
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลำยำวนำน ซึ่ งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ว่ำภำวะดังกล่ำวจะหมดไปเมื่ อไร
คำถำมที่ 2: ด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลให้ ผ้ ูเช่ำได้ รับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำจำก
ผู้ให้ เช่ำ ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำจะต้ องถือปฏิบัติอย่ำงไรในงบกำรเงินเกี่ ยวกับกำรยินยอมลดค่ำ
เช่ำดังกล่ำว
คำตอบ: “กำรยินยอมลดค่ ำเช่ ำ” ถือได้ ว่ำเป็ น “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ ำ (Lease
Modification)3” เนื่ องจำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทน (จำนวนเงิน) สำหรับสัญญำเช่ ำ โดยที่ไม่ได้ เป็ น
ส่วนหนึ่ งของเงื่ อนไขและข้ อกำหนดเดิมในสัญญำเช่ ำ แต่ ด้วย TFRS for NPAEs ไม่ ได้ มีกำรระบุถึงวิธี กำร
ทำงบัญชีในกรณีท่ มี ี “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ” ไว้ จึงส่งผลให้ เกิดควำมหลำกหลำยในกำรนำไปถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นสถำนกำรณ์ท่ ีเกิดผลกระทบกับทุกภำคธุรกิจ อีกทั้งเป็ นสถำนกำรณ์
ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครำวเท่ำนั้น โดยกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำจะได้ รับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำจำกผู้ให้ เช่ำ ซึ่ งกำรลดค่ำ
เช่ ำที่เป็ นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในช่ วงเวลำหนึ่ งเป็ นเพียงระยะเวลำของกำรจ่ ำยชำระที่ได้ รับ
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ดูย่อหน้ ำที่ 117 ของ TFRS for NPAEs บทที่ 9 เรื่ อง เงินลงทุน
ดูย่อหน้ ำที่ 136 ของ TFRS for NPAEs บทที่ 10 เรื่ อง ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
3
ใช้ สำหรับกำรอ้ ำงอิงในบทควำมเท่ำนั้น โดยอ้ ำงอิงมำจำกนิยำม “กำรเปลี่ ยนแปลงสัญญำเช่ำ” ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที่ ใช้ สำหรับกิจกำรที่ มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ (PAEs)
เท่ำนั้น
2
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กำรลดเท่ำนั้น แต่กจิ กำรในฐำนะผู้เช่ำยังคงต้ องมีภำระผูกพันในค่ำเช่ำตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ท่ ผี ้ ูเช่ำไม่ได้ รับ
กำรลดค่ำเช่ำ
ดังนั้นเมื่ ออ้ ำงถึงบทที่ 3 เรื่ อง กรอบแนวคิด กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำที่เกิดจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ ำวผู้เช่ำ/
ผู้ให้ เช่ำต้ องยกเลิกกำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพย์และหนี้สินจำกสัญญำเช่ำ อีกทั้งกำรยอมลดค่ำ เช่ ำทำให้ เกิด
รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยตำมนิยำม โดยทั้งผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำอำจเลือกถือปฏิบัติ ดังนี้
ทำงด้ำนผูเ้ ช่ำ
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
ปรั บ ลดมู ลค่ ำ “หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น” ที่ รับรู้ผลกระทบของกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยรับรู้ค่ำ
ครบกำหนดชำระในแต่ ละงวดตำมสัด ส่วนที่ ได้ รั บ เช่ำในงบกำไรขำดทุน ด้ วย
กำรลดค่ำเช่ำจำกหนี้สนิ ที่มีอยู่เดิมในงบกำไรขำดทุน • จ ำนวนเงิ น หลัง หั ก ส่วนลดค่ ำ เช่ ำ ของงวดนั้ น ๆ
หรือ
โดยสำมำรถเลือกได้ ระหว่ำง
• จำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ ตำมวิธี
• ตลอดช่วงเวลำที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ หรือ
เส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
• ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
ทำงด้ำนผูใ้ ห้เช่ำ
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
ปรั บ ลดมู ลค่ ำ “ลูก หนี้ ต ำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น” ที่ รับรู้ผลกระทบของกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำให้ ดังกล่ำว
ครบกำหนดรับชำระในแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ผ้ ูให้ โดยรับรู้รำยได้ ค่ำเช่ำในงบกำไรขำดทุน ด้ วย
เช่ ำยินยอมลดค่ำเช่ ำให้ จำกลูกหนี้ท่ ีมีอยู่เดิมในงบ • จ ำนวนเงิ น หลั ง หั ก ส่ ว นลดค่ ำ เช่ ำ ที่ ให้ ข องงวด
นั้นๆ หรือ
กำไรขำดทุน โดยสำมำรถเลือกได้ ระหว่ำง
• จ ำนวนเงิ น คงเหลื อ หลั ง หั ก ส่ ว นลดค่ ำ เช่ ำ ที่ให้
• ตลอดช่วงเวลำที่ยินยอมลดค่ำเช่ำให้ หรือ
ตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
• ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
ผู้เช่ ำและผู้ให้ เช่ำต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลถึงกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำ ได้ แก่ วิธีกำรที่กิจกำรเลือกใช้ จำนวนเงินที่รับรู้
ในงบกำไรขำดทุน ระยะเวลำของกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบกำรเงิน
สำมำรถน ำข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นกำรตั ด สิ นใจและกำรเปรี ย บเที ย บกั น ได้ (ตำมลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภำพของข้ อ มู ล
ในงบกำรเงิน)
ข้อควรระวัง: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำต้ องถือปฏิบัติกับทุกสัญญำที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำหรือยินยอมลดค่ำเช่ำให้ และ
ต้ องมีกำรยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อ้ำงอิง: บทที่ 3 เรื่ อง กรอบแนวคิด และบทที่ 14 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
หมำยเหตุ: ท่ำนสำมำรถศึกษำตัวอย่ำงกรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำ (ทั้งฝั่งผู้เช่ ำและผู้ให้ เช่ ำ) ได้ ท่ ีภำคผนวก
ท้ ำยคำถำม-คำตอบฉบับนี้
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คำถำมที่ 3: หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมย่อหน้ ำที่ 300 ของ TFRS for NPAEs4 กิจกำร
สำมำรถใช้ ข้ อ ผ่ อ นปรนเรื่ อง “กำรกลั บ รำยกำรสิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง ภำษี เงิ นได้ ” ที่ก ำหนดไว้ ใน “แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่ มเติมทำงบัญชีเพื่ อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19)5” (“แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี”) ได้ หรือไม่ อย่ำงไร
คำตอบ: หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมย่ อหน้ ำที่ 300 ของ TFRS for NPAEs กิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติ
ตามข้อผ่อนปรนเรื่อง “การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ (TAS 12)” ของแนวปฏิบัติท ำงกำรบั ญชีไ ด้ ถึ ง แม้ ว่ำขอบเขตของแนวปฏิบัติทำง
กำรบัญชีกำหนดไว้ ว่ำ “แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ให้ เป็ นทำงเลือกสำหรับทุกกิจกำรที่ถือปฏิบั ติ ต ำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ” ก็ตำม ทั้งนี้ กิจกำรต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ ยวกับกำรใช้ ทำงเลือกดังกล่ ำว ข้ อเท็จจริง และสถำนกำรณ์ท่ ีกิจกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบั ติทำงกำรบัญชี
ดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องตำม TAS 12 อย่ำงไรก็ตำม หาก
สถานการณ์ COVID-19 นั้นเป็ นสถานการณ์เพียงชัว่ คราวทีส่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการ
ผู้บริหำรไม่จำเป็ นต้ องนำสถำนกำรณ์ดังกล่ ำวหรือให้ น้ำหนักที่ น้ อยสำหรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพื่ อใช้ ในกำร
พิจำรณำกำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
อ้ำงอิง: บทที่ 15 เรื่ อง ภำษีเงินได้ และย่อหน้ ำที่ 2.6 ของแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี
คำถำมที่ 4: ด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงอำจส่งผลให้ กิจกำรเกิดภำระผูกพันในปั จจุ บันซึ่ งเป็ นผลจำก
เหตุกำรณ์ในอดีต โดยสำเหตุเกิดจำกกำรที่กจิ กำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้ อกำหนดหรือเงื่ อนไขที่ระบุไว้ กบั ผู้ท่ ี
เกี่ ยวข้ องได้ กิจกำรต้ องถือปฏิบัติอย่ำงไรกับรำยกำรดังกล่ำวนี้
คำตอบ: ตำมหลักกำรของ TFRS for NPAEs ย่อหน้ ำที่ 309 เมื่ อกิจกำรเกิด “ภำระผูกพันในปั จจุบันซึ่ งเป็ น
ผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต” ขึ้น กิจกำรต้ องประเมินว่ ำควำมน่ ำจะเป็ นที่กิจกำรจะต้ องสูญเสียทรัพยำกรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ำยชำระภำระผูกพันดังกล่ำวอยู่ในระดับใด โดยหำกอยู่ในระดับ “มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ ำงแน่” กล่ำวคือ มีควำมเป็ นไปได้ ท่ จี ะเกิดขึ้นมำกกว่ำไม่น่ำจะเกิดขึ้น จะถือว่ำรำยกำรดังกล่ำวสำมำรถ
รับรู้รำยกำร/เปิ ดเผยรำยกำร ดังนี้
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ย่อหน้ ำที่ 300 ของ TFRS for NPAEs ระบุไว้ ว่ำ “อย่ำงไรก็ตำม หำกกิจกำรประสงค์จะเลือกรับรู้ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ หรือรำยได้
ภำษีเงินได้ และสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีโดยใช้ วิธีหนี้สนิ ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน (Balance Sheet Liability
Method) ให้ ถือปฏิบัติตำมข้ อกำหนดทุกข้ อในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRSs) อย่ำงสมำ่ เสมอ”
5
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับดังกล่ำว ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำเมื่ อวัน ที่ 22 เมษำยน 2563 โดยท่ำนสำมำรถศึกษำได้
เพิ่ มเติมที่ เว็บไซต์สภำวิชำชีพบัญชี ตำมลิงค์ >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/119612
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ประมำณกำรหนี้ สิน* หรือ หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้ น**
*จะรับรูร้ ายการเป็ น “ประมาณการหนี้สิน” เมือ่ มีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับจังหวะเวลา
หรือจานวนทีต่ อ้ งจ่ายชาระ และเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
**จะเปิ ดเผยเป็ น “หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้น” เมือ่ จานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชือ่ ถือเพียงพอ แต่มีระดับความน่าจะเป็ นของภาระผูกพันในระดับอื่นทีไ่ ม่ใ ช่
“ระดับไม่น่าเป็ นไปได้”

ดังนั้นด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19 หำกผู้บริหำรยังไม่ สำมำรถประเมินถึงควำมน่ ำจะเป็ นที่กิจกำรจะต้ อง
สูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ (จนถึงวันที่อนุมัติงบกำรเงิน) ผู้บริหำรก็ไม่ต้องนำสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวมำพิจำรณำเป็ นเหตุกำรณ์ท่ มี ีผลทำให้ เกิดภำระผูกพันในปัจจุบันซึ่ งเป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
อ้ำงอิง: บทที่ 16 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึ้น
อย่ ำงไรก็ตำม นอกจำกประเด็นดังกล่ ำวข้ ำงต้ น กิจกำรยังคงต้ องถือปฏิบัติในเรื่ องอื่ น
ที่เกี่ ยวข้ อ งในบทนั้น รวมถึ ง บทอื่ นที่เกี่ ยวข้ อ งซึ่ งก ำหนดไว้ ใ น TFRS for NPAEs โดยปฏิบั ติ
อย่ำงสม่ำเสมอ สิ่ งสำคัญของสถำนกำรณ์ COVID-19 คือ กิจกำรต้ องกลับมำให้ ควำมสำคัญและ
เพิ่ มควำมเข้ ม งวดกับ กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ลและกำรจั ด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ นด้ วยควำมโปร่ ง ใส
เกิดควำมชัดเจนในกำรเล่ ำเรื่ องรำวตำมที่เป็ นอยู่และเน้ นถึงสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลงไปจำกปี ก่อน เพื่ อให้ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของงบกำรเงินคือกำรนำเสนอข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่มี
ประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจกับผู้ใช้ งบกำรเงิน
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ภำคผนวก
ตัวอย่ำงประกอบทำควำมเข้ำใจ
กำรรับรูร้ ำยกำรทำงด้ำนผูเ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำ กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ
เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ
ตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ ำใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดงตัวอย่ำงประกอบควำมเข้ ำใจของ “คำถำมค ำตอบ สถำนกำรณ์ COVID-19 สำหรั บ กิจ กำรที่ไม่ มี ส่วนได้ เสี ย สำธำรณะ (NPAEs)” โดยไม่ ไ ด้ ท ดแทน
หลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะแต่อย่ำงไร ข้ อมูลและตัวเลข
ในตัวอย่ ำงฉบับนี้เป็ นข้ อมูลสมมติข้ ึนทั้งสิ้น อย่ ำงไรก็ตำม ตัวอย่ ำงประกอบควำมเข้ ำใจฉบับนี้ มิใช่ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ จึงไม่เหมำะสมที่จะนำมำใช้ ในกำรอ้ ำงอิง ผู้นำ
ตัวอย่ำงนี้ไปใช้ ต้องใช้ ดุลยพินิจและทักษะควำมชำนำญ รวมถึงศึกษำหลักกำรในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะทุกย่อหน้ ำที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อประยุกต์เข้ ำกับสถำนกำรณ์และลักษณะของ
กิจกำรแต่ ละกิจกำร สภำวิชำชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ ควำมรับผิดชอบหรือควำมรับผิดใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นไม่ ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้ อมอันเป็ นผลมำจำกกำรใช้ ตัวอย่ำงนี้ในกำรอ้ ำงอิง
หมำยเหตุ
• อ้ ำงอิงคำถำม-คำตอบ สถำนกำรณ์ COVID-19 สำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ (NPAEs)
• อ้ ำงอิงหลักกำรตำมที่กำหนดไว้ ในบทที่ 14 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับ
กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs)

กำรรับรูร้ ำยกำรสำหรับสัญญำเช่ำกำรเงิน
ตัวอย่ำงที่ 1: กรณีกำรยินยอมลดค่ ำเช่ ำ สำหรับสัญญำเช่ ำกำรเงินในช่ วงเวลำหนึ่งเนื่องจำกสถำนกำรณ์
COVID-19
ข้ อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่ งสมมติข้ นึ ที่เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำเครื่ องจักร
บริษัทได้ ทำสัญญำเช่ำเครื่ องจักร ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x2 โดยมีข้อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำ เป็ นดังนี้
1. สัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 4 ปี โดยเป็ นสัญญำเช่ำที่บอกเลิกไม่ได้
2. กำหนดจ่ำยค่ำเช่ำเป็ นงวดทุกสิ้นปี รวม 4 งวด เริ่ มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวำคม 25x2 งวดละ 100,000 บำท
3. สัญญำเช่ำมีข้อตกลงในกำรโอนกรรมสิทธ์ ณ วันสิ้นสุดสัญญำเช่ำ และให้ สิทธิให้ ผ้ ูเช่ำซื้อ เครื่ องจักรในรำคำ
50,000 บำท ซึ่ งเป็ นรำคำที่คำดว่ำจะต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ ีเช่ ำ ณ วันสิ้นสุดสัญญำเช่ ำ และ
คำดว่ำเครื่ องจักรมีมูลค่ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25x6 เท่ำกับ 10,000 บำท
4. เครื่ องจักรมีมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญำเช่ำเป็ นเงิน 380,000 บำท และคำดว่ำจะมีอำยุกำรให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี บริษัทคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธเี ส้ นตรง
5. อัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำเท่ำกับร้ อยละ 10 ต่อปี
ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับด้ำนผูใ้ ห้เช่ำ
6. ผู้ให้ เช่ำเป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ำย โดยต้ นทุนของเครื่ องจักรที่ให้ เช่ำ มูลค่ำ 300,000 บำท
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กำรจำแนกประเภทของสัญญำเช่ำ (ตำมย่อหน้ำที่ 257)
ด้ำนผูเ้ ช่ำ:
เมื่ อพิจำรณำข้ อตกลงที่ระบุในสัญญำดังกล่ำว พบว่ำสัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน เนื่ องจำก
1. ผู้เช่ ำมีสิทธิเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ท่ ีเช่ ำที่รำคำที่ต่ำ กว่ ำมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สิทธิกำรเลือกซื้อมีผล
บังคับ
2. อำยุของสัญญำเช่ำ 4 ปี ครอบคลุมอำยุกำรให้ ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ท่ เี ช่ำ
3. มูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้ นสัญญำเช่ำมีจำนวนเท่ำกับหรือเกือบเท่ำกับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำขั้นตำ่
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ โดยแสดงกำรคำนวณได้ ดังนี้
มูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำรำยปี

= (ค่ำเช่ำรำยปี x PVIFA10%,4) + (มูลค่ำปัจจุบันของสิทธิ
เลือกซื้อ x PVIF10%,4)
= (100,000 x 3.1699) + (50,000 x 0.6830)
= 316,990 + 34,150
= 351,140

มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นตำ่ ที่ต้องจ่ำย
351,140
=
= 92.40%
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
380,000
ด้ำนผูใ้ ห้เช่ำ:
กำรพิ จ ำรณำว่ ำเป็ นสัญญำเช่ ำประเภทสัญญำเช่ ำกำรเงิ นหรือไม่ ใ นด้ ำนของผู้ให้ เช่ ำ ใช้ ข้อ พิ จ ำรณำ
เช่นเดียวกับผู้เช่ำ ดังนั้นสัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงินเช่นกัน
ข้อมูล ณ สถำนกำรณ์ช่วง COVID-19
1. ณ วันที่ 1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำโดยลด
ค่ำเช่ำลงเหลืองวดละ 45,000 บำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะคลี่ คลำย
กำรลดค่ ำเช่ ำดังกล่ ำวเป็ นผลจำกกำรช่ วยเหลือผู้เช่ ำที่ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดย
ผู้ ใ ห้ เช่ ำมิ ได้ มี เจตนำจะลดให้ ในสถำนกำรณ์ ปกติ และกำรลดค่ ำเช่ ำดังกล่ ำวไม่ ได้ ร ะบุไ ว้ ใ นเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ำหรือกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง
2. ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ คลี่ คลำยลง ผู้ให้ เช่ ำได้ ออกหนังสือเป็ นลำยลักษณ์
อักษรมำยังผู้เช่ำให้ จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่เหลือตำมอัตรำเดิมงวดละ 100,000 บำท

7

ตำรำงกำรคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ ย
วันที่

01/01/25x2
31/12/25x2
31/12/25x3
31/12/25x4
31/12/25x5
31/12/25x5

ค่ำเช่ำ/รำยได้ค่ำ
เช่ำต่อปี
(1)

ดอกเบี้ ยจ่ ำย/
ดอกเบี้ ยรับ**
(2)=(4)x10%

ชำระคืนเงินต้น/
ลดลูกหนี้
(3)=(1)-(2)

100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
450,000

35,113
28,624
21,487
13,636
98,860

64,887
71,376
78,513
86,364
50,000
351,140

เงินต้น/ลูกหนี้
คงเหลือ
(4)=(4)'-(3)
351,140
286,253
214,877
136,364
50,000
-

(4)' = เงินต้ นหรือลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดก่อน
** = ปัดเศษ
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กำรบันทึกบัญชี (ด้ำนผูเ้ ช่ำ)
ตำรำงที่ 1.1 กำรบันทึกบัญชีสญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน (ด้ ำนผู้เช่ำ)
วันที่
01/01

รำยกำรบัญชี
Dr. เครื่ องจักรภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
Dr. ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรรับรู้
Cr. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
บันทึกเครื่ องจักรและหนี้สนิ ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน

25x2
351,140
98,860
450,000

25x3

25x4

25x5

31/12

Dr. ดอกเบี้ยจ่ำย
Cr. ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรรับรู้
บันทึกดอกเบี้ยจ่ำย

35,113
35,113

28,624
28,624

21,487
21,487

13,636
13,636

31/12

Dr. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
Cr. เงินสด

100,000
100,000

ผู้เช่ำได้ รับยินยอมลดค่ำ
เช่ำ
(ตำรำงที่ 1.2 หรือ 1.3)

100,000
100,000

150,000
150,000

68,228
68,228

68,228
68,228

68,228
68,228

25x6

บันทึกจ่ำยค่ำงวดเครื่ องจักร (รำยปี ) และบันทึกใช้ สทิ ธิซ้ อื เครื่ องจักร
31/12

Dr. ค่ำเสื่ อมรำคำ - เครื่ องจักร
Cr. ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
บันทึกค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักร (351,140-10,000)/5

68,228
68,228

68,228
68,228
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กำรบันทึกบัญชีกำรได้รบั ยินยอมลดค่ำเช่ำ (ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธันวำคม 25x3)
ตำรำงที่ 1.2 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
Cr. เงินสด
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (100,000 – 45,000) (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
บันทึกรับรู้กำรได้ รับยินยอมลดค่ำเช่ำตลอดช่วงเวลำที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ

25x2

25x3
100,000
45,000
55,000

25x4

25x5

25x6

ตำรำงที่ 1.3 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
หำกผู้เช่ำเลือกวิธดี ังกล่ำวจะต้ องมีกำรบันทึกบัญชีเพิ่ มอีก 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผ้ ูเช่ำยังคงต้ องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่ 1.1 ในแต่
ละปี ด้ วย ดังนี้
วันที่
31/12

รำยกำรบัญชี

Dr. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
Cr. เงินสด
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ (แสดงรำยกำรเป็ นหนี้สนิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้*
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
บันทึกรับรู้กำรได้ รับยินยอมลดค่ำเช่ำตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
*วิธกี ำรคำนวณ:

25x2

25x3
100,000
45,000
55,000
16,176
16,176

25x4

19,412
19,412

25x5

25x6

19,412
19,412

- จำนวนของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่ท้งั หมด (นับจำกวันที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่ 1 มีนำคม 25x3) = 34 เดือน
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ = 55,000 บำท
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับต่อเดือน = 55,000 ÷ 34 เดือน = 1,617.64
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับที่รับรู้ในแต่ละปี เป็ นดังนี้ 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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กำรบันทึกบัญชี (ด้ำนผูใ้ ห้เช่ำ)
ตำรำงที่ 2.1 กำรบันทึกบัญชีสญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน (ด้ ำนผู้ให้ เช่ำ)
วันที่
01/01

รำยกำรบัญชี
Dr. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
Cr. ขำย6
Cr. ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู้
Dr. ต้ นทุนขำย
Cr. สินค้ ำคงเหลือ
บันทึกขำยเครื่ องจักรและลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

31/12

Dr. ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู้
Cr. ดอกเบี้ยรับ
บันทึกดอกเบี้ยรับ

31/12

Dr. เงินสด
Cr. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

25x2
450,000
351,140
98,860
300,000
300,000
35,113
35,113

25x3

25x4

25x5

28,624
28,624

21,487
21,487

13,636
13,636

ผู้ให้ เช่ำยินยอมลด
ค่ำเช่ำ
(ตำรำงที่ 2.2 หรือ 2.3)
บันทึกรับชำระค่ำงวดเครื่ องจักร (รำยปี ) และบันทึกกำรใช้ สทิ ธิซ้ อื เครื่ องจักรของผู้เช่ำ

100,000
100,000

150,000
150,000

100,000
100,000

25x6

6

อ้ ำงอิงจำกย่อหน้ ำที่ 282 ของ TFRS for NPAEs ซึ่ งระบุว่ำ “ณ วันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล ผู้ให้ เช่ำที่ เป็ นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ำยจะบันทึกรำยได้ จำกกำรขำยด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ (380,000
บำท) หรือมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นตำ่ ที่ ผ้ เู ช่ำต้ องจ่ำย (351,140 บำท) แล้ วแต่จำนวนใดจะตำ่ กว่ำ”
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กำรบันทึกบัญชียินยอมลดค่ำเช่ำให้กบั ผูเ้ ช่ำ (ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธันวำคม 25x3)
ตำรำงที่ 2.2 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำที่ยินยอมลดค่ำเช่ำให้
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. เงินสด
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (100,000 – 45,000) (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
Cr. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
บันทึกรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้ กบั ผู้เช่ำตลอดช่วงเวลำที่ยินยอมลดค่ำเช่ำให้

25x2

25x3
45,000
55,000
100,000

25x4

25x5

25x6

ตำรำงที่ 2.3 กรณีรับรู้ตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
หำกผู้ให้ เช่ำเลือกวิธดี ังกล่ำวจะต้ องมีกำรบันทึกบัญชีเพิ่ มอีก 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผ้ ูให้ เช่ำยังคงต้ องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่ 2.1
ในแต่ละปี ด้ วย ดังนี้
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. เงินสด
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้ (แสดงรำยกำรเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)
Cr. ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้*
บันทึกรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้ กบั ผู้เช่ำตลอดช่วงเวลำของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
*วิธกี ำรคำนวณ:

25x2

25x3
45,000
55,000
100,000
16,176
16,176

25x4

19,412
19,412

25x5

25x6

19,412
19,412

- จำนวนของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่ท้งั หมด (นับจำกวันที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่ 1 มีนำคม 25x3) = 34 เดือน
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้ = 55,000 บำท
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยต่อเดือน = 55,000 ÷ 34 เดือน = 1,617.64
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยที่รับรู้ในแต่ละปี เป็ นดังนี้ 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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ตัวอย่ำงกำรเปิ ดเผยข้อมูล (เฉพำะด้ำนผูเ้ ช่ำ)
ณ วันที่ 1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยลดค่ ำเช่ ำลงเหลือ งวดละ 45,000 บำท จำกเดิม งวดละ 100,000 บำท เป็ นระยะเวลำจำนวน 10 เดือน นับตั้งแต่ เดือนมีนำคม
ถึงเดือนธันวำคม 2563 กิจกำรได้ รับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ ำดังกล่ ำวโดย [การรับรูต้ ลอดช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การลดค่ าเช่า ] ซึ่ งแสดงรวมอยู่ในรำยได้ อื่นในงบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 25x3 จำนวนเงินรวม 55,000 บำท
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ คลี่ คลำยลง ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำให้ จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่เหลือ
ตำมอัตรำเดิมคืองวดละ 100,000 บำท
-------------------------
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กำรรับรูร้ ำยกำรสำหรับสัญญำดำเนินงำน
ตัวอย่ำงที่ 2: กรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ ำสำหรับสัญญำเช่ำดำเนินงำนในช่วงเวลำหนึ่งเนื่องจำกสถำนกำรณ์
COVID-19 (กรณีค่ำเช่ำไม่เท่ำกันในแต่ละปี )
ข้ อมูลต่อไปนี้แสดงถึงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับสัญญำเช่ำอำคำร
บริษัทได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x2 โดยมีข้อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญำ เป็ นดังนี้
1. สัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 3 ปี โดยเป็ นสัญญำเช่ำที่บอกเลิกไม่ได้
2. กำหนดจ่ำยค่ำเช่ำเป็ นงวดทุกสิ้นปี รวม 3 งวด เริ่ มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวำคม 25x2 โดยผู้ให้ เช่ำเรียกเก็บค่ำ
เช่ำในปี ที่ 1, 2 และ 3 เดือนละ 10,000 บำท 15,000 บำท และ 20,000 บำท ตำมลำดับ
3. สัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยผู้เช่ำ/ผู้ให้ เช่ำรับรู้ตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
ข้อมูล ณ สถำนกำรณ์ช่วง COVID-19
1. ณ วันที่ 1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้ เช่ ำได้ ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ ำเช่ ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ ำโดย
ลดค่ำเช่ ำลงเหลือเดือนละ 9,000 บำท เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จนกว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ ำวจะ
คลี่ คลำย กำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็ นผลจำกกำรช่วยเหลือผู้เช่ำที่ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
โดยผู้ให้ เช่ ำมิได้ มีเจตนำจะลดให้ ในสถำนกำรณ์ปกติ และกำรลดค่ำเช่ ำดังกล่ ำวไม่ได้ ระบุไว้ ในเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงเดิมตำมสัญญำเช่ำหรือกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง
2. ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ คลี่ คลำยลง ผู้ให้ เช่ ำได้ ออกหนังสือเป็ นลำยลักษณ์
อักษรมำยังผู้เช่ำให้ จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่เหลือตำมอัตรำเดิมเดือนละ 20,000 บำท
กำรคำนวณค่ำเช่ำ/ค่ำเช่ำรับที่จะรับรู ้
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยปี ที่ 1 (10,000 บำท x 12 เดือน)
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยปี ที่ 2 (15,000 บำท x 12 เดือน)
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยปี ที่ 3 (20,000 บำท x 12 เดือน)
รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ค่ำเช่ำ/ค่ำเช่ำรับที่รับรู้แต่ละปี (540,000/3 ปี )

= 120,000
= 180,000
= 240,000
= 540,000
= 180,000
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กำรบันทึกบัญชี (ด้ำนผูเ้ ช่ำ)
ตำรำงที่ 3.1 กำรบันทึกบัญชีสญ
ั ญำดำเนินงำน (ด้ ำนผู้เช่ำ)
วันที่
31/12 Dr. ค่ำเช่ำ
Dr. ค่ำเช่ำค้ ำงจ่ำย
Cr. เงินสด
Cr. ค่ำเช่ำค้ ำงจ่ำย
บันทึกจ่ำยค่ำเช่ำอำคำร

รำยกำรบัญชี

25x2
25x3
180,000
ผู้เช่ำได้ รับ
- ยินยอมลดค่ำเช่ำ
120,000 (ตำรำงที่ 3.2
หรือ 3.3)
60,000

25x4
180,000
60,000
240,000
-

25x2

25x4

กำรบันทึกบัญชีกำรได้รบั ยินยอมลดค่ำเช่ำ (ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธันวำคม 25x3)
ตำรำงที่ 3.2 กรณีรับรู้จำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำของงวดนั้นๆ
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. ค่ำเช่ำ
Cr. เงินสด ((15,000*2) + (9,000*10))
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (180,000 – 120,000) (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
บันทึกรับรู้กำรได้ รับยินยอมลดค่ำเช่ำตำมจำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำของงวดนั้นๆ

25x3
180,000
120,000
60,000
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ตำรำงที่ 3.3 กรณีรับรู้จำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำ ตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
หำกผู้เช่ ำเลือกวิธีดังกล่ ำวจะต้ องมีกำรบันทึกบัญชีเพิ่ มอีก 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ ำดังกล่ ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผ้ ูเช่ ำยังคงต้ องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่ 3.1
ในแต่ละปี ด้ วย ดังนี้
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. ค่ำเช่ำ
Cr. เงินสด
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ (แสดงรำยกำรเป็ นหนี้สนิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้*
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำรับ (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
บันทึกรับรู้กำรได้ รับยินยอมลดค่ำเช่ำตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่

25x2

25x3
180,000
120,000
60,000
27,273
27,273

25x4

32,727
32,727

*วิธกี ำรคำนวณ:
- จำนวนของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่ท้งั หมด (นับจำกวันที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่ 1 มีนำคม 25x3) = 22 เดือน
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับรอกำรรับรู้ = 60,000 บำท
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับต่อเดือน = 60,000 ÷ 22 เดือน = 2,727.27
- ส่วนลดค่ำเช่ำรับที่รับรู้ในแต่ละปี เป็ นดังนี้ 25X3 = 27,273 บำท (2,727.27 x 10 เดือน) และปี 25x4 = 32,727 บำท (2,727.27 x 12 เดือน)

16

กำรบันทึกบัญชี (ด้ำนผูใ้ ห้เช่ำ)
ตำรำงที่ 4.1 กำรบันทึกบัญชีสญ
ั ญำดำเนินงำน (ด้ ำนผู้ให้ เช่ำ)
วันที่
31/12 Dr. เงินสด
Dr. ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
Cr. รำยได้ ค่ำเช่ำ
Cr. ค่ำเช่ำค้ ำงรับ
บันทึกรับชำระเงินค่ำเช่ำอำคำร

รำยกำรบัญชี

25x2
25x3
120,000 ผู้ให้ เช่ำยินยอม
ลดค่ำเช่ำ
60,000
180,000 (ตำรำงที่ 4.2
หรือ 4.3)
-

25x4
240,000
180,000
60,000

25x2

25x4

กำรบันทึกบัญชีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้กบั ผูเ้ ช่ำ (ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 25x3 ถึง 31 ธันวำคม 25x3)
ตำรำงที่ 4.2 กรณีรับรู้จำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ให้ ของงวดนั้นๆ
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. เงินสด ((15,000*2) + (9,000*10))
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (180,000 – 120,000) (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
Cr. รำยได้ ค่ำเช่ำ
บันทึกรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้ กบั ผู้เช่ำตำมจำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ให้ ของงวดนั้นๆ

25x3
120,000
60,000
180,000
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ตำรำงที่ 4.3 กรณีรับรู้จำนวนเงินคงเหลือหลังหักส่วนลดค่ำเช่ำที่ให้ ตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่
หำกผู้ให้ เช่ำเลือกวิธดี ังกล่ำวจะต้ องมีกำรบันทึกบัญชีเพิ่ มอีก 1 รำยกำรในทุกๆ ปี จนกระทั่งสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะหมดอำยุ ทั้งนี้ผ้ ูให้ เช่ำยังคงต้ องบันทึกบัญชีตำมตำรำงที่ 4.1
ในแต่ละปี ด้ วย ดังนี้
วันที่
รำยกำรบัญชี
31/12 Dr. เงินสด
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้ (แสดงรำยกำรเป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)
Cr. รำยได้ ค่ำเช่ำ
Dr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำย (แสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุน)
Cr. ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้*
บันทึกรับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ำให้ กบั ผู้เช่ำตำมวิธเี ส้ นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่

25x2

25x3
120,000
60,000
180,000
27,273
27,273

25x4

32,727
32,727

*วิธกี ำรคำนวณ:
- จำนวนของอำยุสญ
ั ญำเช่ำที่เหลืออยู่ท้งั หมด (นับจำกวันที่ได้ รับกำรลดค่ำเช่ำ คือ วันที่ 1 มีนำคม 25x3) = 22 เดือน
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยรอกำรรับรู้ = 60,000 บำท
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยต่อเดือน = 60,000 ÷ 22 เดือน = 2,727.27
- ส่วนลดค่ำเช่ำจ่ำยที่รับรู้ในแต่ละปี เป็ นดังนี้ 25X3 = 27,273 บำท (2,727.27 x 10 เดือน) และปี 25x4 = 32,727 บำท (2,727.27 x 12 เดือน)
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ตัวอย่ำงกำรเปิ ดเผยข้อมูล (เฉพำะด้ำนผูเ้ ช่ำ)
ณ วันที่ 1 มีนำคม 25x3 ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือยืนยันกำรลดค่ำเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรมำยังผู้เช่ำเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยลดค่ำเช่ำลงเหลือเดือนละ 9,000 บำท จำกเดิมเดือนละ 15,000 บำท เป็ นระยะเวลำจำนวน 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนำคมถึง
เดือนธันวำคม 2563 กิจกำรได้ รับรู้กำรยินยอมลดค่ำเช่ ำดังกล่ ำวโดย [รับรู้จำนวนเงินหลังหักส่วนลดค่ำเช่ ำที่ให้ ของงวดนั้นๆ] ซึ่ งแสดงสุทธิกับค่ำเช่ ำซึ่ งแสดงรวม
อยู่ใน[ต้ นทุนขำย/ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย/ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร] ในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 25x3 จำนวนเงินรวม 60,000 บำท
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 25x4 สถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ คลี่ คลำยลง ผู้ให้ เช่ำได้ ออกหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังผู้เช่ำให้ จ่ำยค่ำเช่ำงวดที่เหลือ
ตำมอัตรำเดิมคือเดือนละ 20,000 บำท

โดย...คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมถ์

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