ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอยางเพื่อประกอบความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/
รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน
ที่มา
ดวยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับหนังสือหารือจํานวนมากเกี่ยวกับการรับรูคาเชา
ตามสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน เช น เมื่ อ ไรจึ ง จะรั บ รู ค า เช า /รายได ค า เช า จากสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานเป น
คาใชจาย/รายไดตามเกณฑอื่นที่มิใชวิธีเสนตรง การรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจาย/รายไดตองนับแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือวันที่สินทรัพยที่เชาอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงคของผูเชา เปนตน
สภาวิ ชาชี พบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ จึ งจั ดทํา ตัวอยา งการการรับ รูคา เชา /รายได คาเชาจาก
สัญ ญาเชา ดําเนิ นงานเผยแพรเพื่ อประกอบความเขา ใจ และประกอบการพิจ ารณาในทางปฏิบั ติ โดย
ตัวอยางที่จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหาในทางปฏิบัติ และชวยเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันของผูปฏิบัติและผูสอบบัญชีตลอดจนหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ตัวอยางดังกลาวเปนแนวทาง
ในการนําไปปฏิบัติเพื่อบันทึกบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มี
สวนไดเสียสาธารณะ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน
1. เมื่อ ไรผูเ ชา/ผูใ หเ ชาจึง จะรับรู คาเช า /รายไดค าเชาจากสัญญาเช าดํา เนิน งานเปน ค าใชจา ย/
รายไดตามเกณฑอื่นที่มิใชวิธีเสนตรง
คณะกรรมการกํ า หนดมาตรฐานการบั ญ ชี เห็ น ว า การรั บ รู ค า เช า /รายได ค า เช า จากสั ญ ญาเช า
ดํา เนิ นงานเป นคาใชจ าย/รายไดตามเกณฑ อื่น ที่มิ ใชวิธีเสนตรง (เชน รั บรู ตามจํ านวนคา เชาที่ระบุใน
สัญญา) จะเหมาะสมตอเมื่ออัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
1) อัต ราคาเชามีก ารกําหนดโครงสรางใหมี จํานวนเพิ่มขึ้ นแตละชวงระยะเวลาตามประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่เชา (เชน อัตราคาเชาอาคารมีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ภายหลังระยะเวลาเชาผ านไป 2 ป ตามพื้น ที่ที่มีการขยายออกไปยัง บริเ วณที่อยูติดกั น หรือ อัต ราค าเชา
เครื่ องจั กรมีการกํา หนดโครงสรางใหมี จํานวนเพิ่มขึ้นภายหลั งระยะเวลาเชา ผานไป 1 ป ตามปริ มาณ
เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น
2) อัตราคาเชามีการกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นแตละปตามอัตราเงินเฟอถัวเฉลี่ยที่คาดวา
จะเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว แมวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที่เชาจะไมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเชาที่
ผานไปก็ตาม
หากอัตราคาเชา ไมไ ดมี การกําหนดโครงสรางใหเ ปนตามข อใดขอหนึ่ งที่ กลา วขางต น ตั วอย างเชน
อั ตราคา เชา มีก ารกํ า หนดโครงสร า งใหมีจํ า นวนสูงในป แ รกๆ และลดต่ํา ลงในป หลังๆ (อั ตราลดลง)
เนื่ อ งจากสิน ทรั พ ยที่เชา มีป ระสิทธิภาพสูงในป แ รกๆ และลดต่ํา ลงในป หลังๆ หรื อ อั ตราคา เชา มีก าร
กําหนดโครงสร างใหมีจํานวนต่ําในปแรกๆ และสูงขึ้นในปหลังๆ (อัตราเพิ่มขึ้น ) เนื่อ งจากอัตราการใช
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กํา ลังการผลิต ของสิน ทรัพย ที่เ ชาต่ํ าในปแรกๆ และเพิ่ม ขึ้น ในป หลั งๆ หรื ออั ตราคาเชามี การกําหนด
โครงสรางใหมีจํานวนผันแปรขึ้นลงแตละชวงระยะเวลาตามปริมาณการใชสินทรัพยที่เชา/รายไดของผูเชา
ที่คาดจะเกิดขึ้น (เชน ผันแปรขึ้นลงแตละฤดูกาลตามชั่วโมงเดินเครื่อ งจักรที่คาดจะเกิ ดขึ้น ) หรืออัตรา
คา เชา มีก ารกํา หนดโครงสรางใหผู เช าไม ตองจายคาเชาในชว งระยะเวลาหนึ่งเพื่อจู งใจใหผู เชา ตกลงทํ า
สัญ ญาเชา ในกรณีเชน นี้ ผูเชา /ผูใหเ ชา ตอ งรั บรู คา เชา /รายไดคาเชา จากสัญญาเชา ดํา เนิ นงานเป น
คาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง
2. ในกรณีที่ผูเชา/ผูใหเชารับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย/รายได
ตามวิ ธี เ ส นตรง หากค าเช าประกอบดว ยจํา นวนเงินขั้ นต่ําที่ ตอ งจา ยและค า เช า ที่อ าจเกิดขึ้ น
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารับรูเปนคาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรงหรือไม
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นวาผูเชา/ผูใหเชาตองไมนําคาเชาที่อาจเกิดขึ้นมารับรูเปน
คาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง แตตองรับรูคาเชาที่อาจเกิดขึ้นเปนคาใชจาย/รายไดในงวดที่เกิดรายการ
3. การรับรู คาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตองนับแตวันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผลบังคับหรือวันที่สินทรัพยที่เชาอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของผูเชา
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเห็นวาการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน
ตามวิ ธีเส นตรงต องไมนับแตวั นที่สิน ทรัพ ยที่เชา อยู ในสภาพที่ พร อมจะใชงานไดต ามความประสงคของ
ผู เ ช า แต ต อ งนั บ แต วั น ที่ สั ญ ญาเช า เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ซึ่ ง ก็ คื อ วั น ที่ ผู เ ช า สามารถใช สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาเช า
ในสินทรัพยที่เชา
4. หากสั ญญาเช าให สิท ธิแก ผูเ ชาในการต ออายุสั ญญาเช า โดยผูใ หเช าจะมี การปรั บอัต ราค าเชา
ตามคาเชาในตลาด และหากผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวาผูเชาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุ
สัญญาเชา ผูเชา/ผูใหเชาตองรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชาเฉพาะสัญญาแรกเทานั้น หรือตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญา
เชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีเ ห็นวา หากสัญ ญาเชาใหสิทธิแ กผูเช าในการตออายุสัญ ญา
เชา โดยผูใหเชาจะมีการปรับอัตราคาเชาตามคาเชาในตลาด และหากผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวา
ผูเชา จะเลือ กใชสิท ธิเพื่ อตอ อายุสั ญ ญาเชา ผู เชา /ผูใหเชาตอ งรั บรู คาเชา /รายไดคาเชา จากสัญ ญาเชา
ดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญาเชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน
ตัวอยางที่ 1-5 ใชประกอบความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน
เปนคาใชจาย/รายไดตามวิธีเสนตรง
ตัวอยางที่ 1
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชาใน
ปที่ 1 2 และ 3 เดือนละ 5,000 บาท 4,500 บาท และ 3,500 บาท ตามลําดับ อัตราคาเชาดังกลาวมี
การกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนสูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆเนื่องจากเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
สูงในปแรกๆ และลดต่ําลงในปหลังๆ
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (4,500 บาท x 12 เดือน)
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (3,500 บาท x 12 เดือน)
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (156,000/3 ป)
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
52,000
คาเชาจายลวงหนา
8,000
เครดิต เงินสด
ปที่ 2
เดบิต คาเชา
คาเชาจายลวงหนา
เครดิต เงินสด
ปที่ 3
เดบิต คาเชา
เครดิต เงินสด
คาเชาจายลวงหนา
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชารับ
คาเชารับลวงหนา
ปที่ 2
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชารับ
คาเชารับลวงหนา
ปที่ 3
เดบิต เงินสด
คาเชารับลวงหนา
เครดิต คาเชารับ
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60,000
54,000
42,000
156,000
52,000

60,000

52,000
2,000
54,000
52,000
42,000
10,000

60,000
52,000
8,000
54,000
52,000
2,000
42,000
10,000
52,000

3

ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอยางที่ 2
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา
ในปที่ 1, 2 และ 3 เดือนละ 3,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลําดับ อัตราคาเชาดังกลาวมี
การกําหนดโครงสรางใหมีจํานวนต่ําในปแรกๆ และสูงขึ้นในป หลังๆ เนื่องจากอัตราการใชกําลั งการผลิต
ของเครื่องจักรต่ําในปแรกๆ และเพิ่มขึ้นในปหลังๆ
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (3,000 บาท x 12 เดือน)
36,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (4,000 บาท x 12 เดือน)
48,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (6,000 บาท x 12 เดือน)
72,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
156,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (156,000/3 ป)
52,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
52,000
เครดิต เงินสด
36,000
คาเชาคางจาย
16,000
ปที่ 2
เดบิต คาเชา
52,000
เครดิต เงินสด
48,000
คาเชาคางจาย
4,000
ปที่ 3
เดบิต คาเชา
52,000
คาเชาคางจาย
20,000
เครดิต เงินสด
72,000
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
36,000
คาเชาคางรับ
16,000
เครดิต คาเชารับ
52,000
ปที่ 2
เดบิต เงินสด
48,000
คาเชาคางรับ
4,000
เครดิต คาเชารับ
52,000
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปที่ 3
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชาคางรับ
คาเชารับ

72,000
20,000
52,000

ตัวอยางที่ 3
ผูเชาไดทําสัญญาเชาเครื่องจักรกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชา
ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 เดือนละ 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท และ 8,000 บาท ตามลําดับ
อั ต ราคา เช า ดัง กล า วมี ก ารกํ า หนดโครงสร า งให มี จํ า นวนผั น แปรขึ้ น ลงแตล ะไตรมาสตามชั่ ว โมงเดิ น
เครื่องจักรที่คาดจะเกิดขึ้น
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 1 (5,000 บาท x 3 เดือน)
15,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 2 (4,000 บาท x 3 เดือน)
12,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 3 (3,000 บาท x 3 เดือน)
9,000
จํานวนเงินที่ตองจายไตรมาสที่ 4 (8,000 บาท x 3 เดือน)
24,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายแตละป
60,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละเดือน (60,000/12 เดือน)
5,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ไตรมาสที่ 1
เดบิต คาเชา
15,000
เครดิต เงินสด
15,000
ไตรมาสที่ 2
เดบิต คาเชา
15,000
เครดิต เงินสด
12,000
คาเชาคางจาย
3,000
ไตรมาสที่ 3
เดบิต คาเชา
15,000
เครดิต เงินสด
9,000
คาเชาคางจาย
6,000
ไตรมาสที่ 4
เดบิต คาเชา
15,000
คาเชาคางจาย
9,000
เครดิต เงินสด
24,000

จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูใหเชา
ไตรมาสที่ 1
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชารับ
ไตรมาสที่ 2
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ไตรมาสที่ 3
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ไตรมาสที่ 4
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชารับ
คาเชาคางรับ

15,000
15,000
12,000
3,000
15,000
9,000
6,000
15,000
24,000
15,000
9,000

ตัวอยางที่ 4
ผูเชาได ทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาตกลงใหผูเชาใช
อาคารโดยไมตองจายคา เชาเป นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อจูงใจใหผูเชาตกลงทํา สัญญาเชา โดยเรียกเก็บ
คาเชาเดือนที่ 7-36 เดือนละ 5,000 บาท
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 6 เดือน)
30,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
150,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (150,000/3 ป)
50,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
50,000
เครดิต เงินสด
30,000
คาเชาคางจาย
20,000

จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปที่ 2,3
เดบิต คาเชา
คาเชาคางจาย
เครดิต เงินสด
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ปที่ 2,3
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชาคางรับ
คาเชารับ

50,000
10,000
60,000
30,000
20,000
50,000
60,000
10,000
50,000

ตัวอยางที่ 5
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเช ารายหนึ่งเป นระยะเวลา 3 ป โดยผูให เชาเรียกเก็บ คาเช า
เดือนละ 5,000 บาท และปรับอัตราคาเชาเพิ่มขึ้น ปละ 5% ซึ่งไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการปรับเพิ่ ม
ตามอัตราเงินเฟอถัวเฉลี่ยที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.05 x 12 เดือน)
63,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.05 x 1.05 x 12 เดือน)
66,150
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
189,150
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (189,150/3 ป)
63,050
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
63,050
เครดิต เงินสด
60,000
คาเชาคางจาย
3,050
ปที่ 2
เดบิต คาเชา
63,050
เครดิต เงินสด
63,000
คาเชาคางจาย
50

จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปที่ 3
เดบิต คาเชา
คาเชาคางจาย
เครดิต เงินสด
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ปที่ 2
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ปที่ 3
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชาคางรับ
คาเชารับ

63,050
3,100
66,150
60,000
3,050
63,050
63,000
50
63,050
66,150
3,100
63,050

ตัวอยางที่ 6
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชารายหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป โดยผูใหเชาเรียกเก็บคาเชาปที่
1 และ 2 เดือนละ 5,000 บาท และปรับอัตราคาเชาเพิ่มตนปที่ 3 เปนเดือนละ 8,000 บาท ตามพื้นที่ที่มี
การขยายออกไปยังบริเวณที่อยูติดกัน
ในกรณีนี้ ผู เชา /ผูใหเชาตอ งไมรับรูคา เชา/รายไดคาเชา จากสัญ ญาเชาดําเนินงานเปน คาใชจ าย/
รายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา แตตองรับรูคาเชา /รายไดคาเชาจากสัญญาเช าดําเนินงานเป น
คาใชจาย/รายไดตามจํานวนคาเชาที่ระบุในสัญญา
ผูเชา
ปที่ 1 และ 2
เดบิต คาเชา
60,000
เครดิต เงินสด
60,000
ปที่ 3 4 และ 5
เดบิต คาเชา
96,000
เครดิต เงินสด
96,000
ผูใหเชา
ปที่ 1 และ 2
เดบิต เงินสด
60,000
เครดิต คาเชารับ
60,000
จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปที่ 3 4 และ 5
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชารับ

96,000
96,000

ตัวอยางที่ 7
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเช ารายหนึ่งเป นระยะเวลา 3 ป โดยผูให เชาเรียกเก็บ คาเช า
เดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ อัตราคาเชากําหนดใหมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปตามอัตราเงินเฟอ
อัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 เปน 4% และ 5% ตามลําดับ
ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาตองไมคาดการณเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 และนําคาเชา
ที่อาจเกิ ดขึ้นมารับ รูเ ปน คา ใชจา ย/รายไดตามวิธีเสนตรง แต ตอ งรับ รูค าเชา ที่อ าจเกิ ดขึ้นเปน คา ใชจา ย/
รายไดในงวดที่เกิดรายการ
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.04 x 12 เดือน)
62,400
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.04 x 1.05 x 12 เดือน) 65,520
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
60,000
เครดิต เงินสด
60,000
ปที่ 2
เดบิต คาเชา
62,400
เครดิต เงินสด
62,400
ปที่ 3
เดบิต คาเชา
65,520
เครดิต เงินสด
65,520
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
60,000
เครดิต คาเชารับ
60,000
ปที่ 2
เดบิต เงินสด
62,400
เครดิต คาเชารับ
62,400
ปที่ 3
เดบิต เงินสด
65,520
เครดิต คาเชารับ
65,520
จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

9

ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอยางที่ 8
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเช ารายหนึ่งเป นระยะเวลา 3 ป โดยผูให เชาเรียกเก็บ คาเช า
เดือนละ 5,000 บาท นอกจากนี้ อัตราคาเชากําหนดใหมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปๆ ละ 5% หรืออัตราเงิน
เฟอแลวแตอัตราใดจะสูงกวา
อัตราเงินเฟอ ณ สิ้นปที่ 1 และ 2 เปน 4% และ 5% ตามลําดับ
ในกรณีนี้ ผูเชา/ผูใหเชาต องนํา คา เช าซึ่ งปรับเพิ่มขึ้น ทุกสิ้นปๆ ละ 5% มารับ รูเ ปน คา ใชจา ย/
รายไดตามวิธีเสนตรง เนื่องจากอัตราคาเชาที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกสิ้นปๆ ละ 5% เปนอัตราขั้นต่ําที่ผูใหเชาเรียก
เก็บคาเชาจากผูเชา
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 1.05 x 12 เดือน)
63,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,000 บาท x 1.05 x 1.05 x 12 เดือน)
66,150
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
189,150
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (189,150/3 ป)
63,050
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1
เดบิต คาเชา
63,050
เครดิต เงินสด
60,000
คาเชาคางจาย
3,050
ปที่ 2
เดบิต คาเชา
63,050
เครดิต เงินสด
63,000
คาเชาคางจาย
50
ปที่ 3
เดบิต คาเชา
63,050
คาเชาคางจาย
3,100
เครดิต เงินสด
66,150
ผูใหเชา
ปที่ 1
เดบิต เงินสด
60,000
คาเชาคางรับ
3,050
เครดิต คาเชารับ
63,050

จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
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ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ปที่ 2
เดบิต เงินสด
คาเชาคางรับ
เครดิต คาเชารับ
ปที่ 3
เดบิต เงินสด
เครดิต คาเชาคางรับ
คาเชารับ

63,000
50
63,050
66,150
3,100
63,050

ตัวอยางที่ 9
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเช ารายหนึ่งเป นระยะเวลา 2 ป โดยผูให เชาเรียกเก็บ คาเช า
เดือนละ 5,000 บาท
ผูเชา ใชเวลา 2 เดือนแรกของสัญญาเช าดํ าเนิน งานในการตกแตงและติ ดตั้งชั้นวางสินค า และ
เริ่มตนดําเนินธุรกิจในอาคารที่เชาในเวลาตอมา
ในกรณีนี้ การรับรูคาเชา/รายไดคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงานตามวิธีเสนตรงตองไมนับแตวันที่
การตกแตงและติดตั้งชั้นวางสินคาแลวเสร็จ และผูเชาเริ่มตนดําเนินธุ รกิจในอาคารที่เช า แตตองรับรูนับ
แตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับ ซึ่งคือวันที่ผูเชาสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาในอาคารที่เชา
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
120,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (120,000/2 ป)
60,000
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต คาเชา
60,000
เครดิต เงินสด
60,000
ผูใหเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต เงินสด
60,000
เครดิต คาเชารับ
60,000
ตัวอยางที่ 10
ผูเชาไดทําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเช ารายหนึ่งเป นระยะเวลา 2 ป โดยผูให เชาเรียกเก็บ คาเช า
เดือนละ 5,000 บาท ในสองปแรก
สัญญาเชาอาคารใหสิทธิแกผูเชาในการเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญาเชา ณ สิ้นปที่ 2 โดยอัตรา
คาเชาจะปรับตามคาเชาในตลาด
จัดทําโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

11

ตัวอยางนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ผูเชาแสดงใหเห็นอยางนาเชื่อถือวาจะเลือกใชสิทธิเพื่อตออายุสัญญา
เชาตอนสิ้นปที่ 2 โดยคาดวาอัตราคาเชาจะปรับตามอัตราคาเชาในตลาด ณ ตอนสิ้นปที่ 2 เปนเดือนละ
5,500 บาท
ณ สิ้นปที่ 2 ผูใหเชา ไดปรับอัตราคาเชาตามคาเชาในตลาดเปนเดือนละ 5,500 บาท ตามที่ได
คาดไว
ในกรณีนี้ ผู เชา/ผูใหเ ชาตองรับรูค าเชา /รายไดคาเชา จากสัญ ญาเชาดําเนิน งานเปนค าใชจาย/
รายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาสัญญาแรกและสัญญาเชาที่ตอออกไปอีกรวมกัน
การคํานวณคาเชา/คาเชารับที่จะรับรู
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 1 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 2 (5,000 บาท x 12 เดือน)
60,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 3 (5,500 บาท x 12 เดือน)
66,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 4 (5,500 บาท x 12 เดือน)
66,000
จํานวนเงินที่ตองจายปที่ 5 (5,500 บาท x 12 เดือน)
66,000
รวมจํานวนเงินที่ตองจายตลอดอายุสัญญาเชา
318,000
คาเชา/คาเชารับที่รับรูแตละป (318,600)/5 ป)
63,600
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
ผูเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต คาเชา
63,600
เครดิต เงินสด
60,000
คาเชาคางจาย
3,600
ปที่ 3, 4 และ 5
เดบิต คาเชา
63,600
คาเชาคางจาย
2,400
เครดิต เงินสด
66,000
ผูใหเชา
ปที่ 1, 2
เดบิต เงินสด
60,000
คาเชาคางรับ
3,600
เครดิต คาเชารับ
63,600
ปที่ 3, 4 และ 5
เดบิต เงินสด
66,000
เครดิต คาเชารับ
63,600
คาเชาคางรับ
2,400
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