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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

การบญัชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดใน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 20 : Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance (Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 47 48 และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

และการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ประกอบด้วยย่อหน้าที่  1 ถึง 48 ทุกย่อหน้า 

มีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับ 

การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2558)  

เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

ขอบเขต   

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเงินอุดหนุน

จากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น 

2  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการต่อไปนี้  

2.1 ปัญหาที่ เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ในงบการเงินที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา หรือการเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับรายการในลักษณะเดียวกนั   

2.2 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กิจการในรูปของประโยชน์ที่ใช้ในการก าหนดก าไรหรือ

ขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ก าหนดหรือจ ากัดจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได้  ตัวอย่างของ

ประโยชน์ดังกล่าวได้แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคา

ในอตัราเร่ง และการลดอตัราภาษีเงินได้ เป็นต้น 

2.3 การที่รัฐบาลเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกจิการ  

2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ค านยิาม   

3  ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

รัฐบาล  หมายถงึ รัฐบาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีล ักษณะ

คลา้ยคลึงกนัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดบัทอ้งถิ่น 

ระดบัประเทศหรือระดบัระหว่างประเทศ 
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ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล หมายถึง

  

การ ที่ รัฐบาล ให้ประ โยชน์เ ชิ ง เศ รษฐกิ จ โดย

เฉพาะ เ จ า ะจงแ ก่กิ จกา ร ใดกิ จกา รหนึ่ งห รื อ 

กลุ่มกิจการที่มี คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาล

ก าหนด ความช่วยเหลือจากรฐับาลตามวตัถุประสงค์

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่รวมถึงประโยชนที์่รฐับาล

ให้โดยทางอ้อม ซ่ึงมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทัว่ไป  

เช่น การจัดสรา้งสาธารณูปโภคในพื้ นที่ที่มีการพฒันา 

หรือการก าหนดขอ้จ ากดัทางการคา้ต่อคู่แข่งขนั 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอน

ทรัพยากรให้แก่กิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่

กิ จการต้องปฏิบัติตามเ งื่อนไข ที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การด าเนินงานของกิจการทั้งที่ไดป้ฏิบติัแลว้ในอดีต

และที่จะปฏิบติัในอนาคต เงินอุดหนุนจากรฐับาลไม่

รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและรายการคา้ที่

ท ากับรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถ แยกจากรายการค้า

ตามปกติของกิจการ
1
 

 

เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สินทรัพย ์

หมายถึง เงินอุดหนุนจากรฐับาลที่มีเงื่อนไขหลกัใหก้ิจการที่เขา้

ข่ายได้รับเ งินอุดหนุนต้องซ้ือ สร้าง หรือจัดหา

สินทรัพยร์ะยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ 

การจ ากดัประเภทหรือสถานที่ตั้ งของสินทรัพยห์รือ

ระยะเวลาทีก่ิจการตอ้งจดัหาหรือถอืครองสินทรพัยน์ ั้น 

                                                                

เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รายได ้

หมายถึง เ งิน อุดหนุนอื่นจากรัฐบาล ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งินอุดหนุน            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์

 

เงินกูย้มืทีไ่ดรั้บการยกหน้ี หมายถึง เงินกูย้ืมที่ผูใ้ห้กูย้ืมสละสิทธิการรบัช าระหนี้ ภายใต้

เงือ่นไขทีก่ าหนดไวบ้างประการ 

 

                                                   
1  ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่ม ี

ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู ้ร่วมตลาด ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

4  ความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซ่ึงแต่ละรูปแบบมีลักษณะและเง่ือนไขในการให้ 

ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้

กิจการเร่ิมด าเนินการบางประการที่ตามปกติแล้วกิจการจะไม่ท าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ดังกล่าว 

5 การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีความส าคัญต่อการจัดท างบการเงินขอ งกิจการ              

ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

กจิการต้องก าหนดวิธปีฏบัิติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรน้ัน ประการที่สอง กิจการ

ต้องก าหนดขอบเขตของประโยชน์ที่กิจการได้รับจากความช่วยเหลือดังกล่าวในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงจะช่วยในการเปรียบเทยีบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดก่อนๆ 

และการเปรียบเทยีบกบังบการเงินของกจิการอื่น 

6 บางคร้ังเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีช่ือเรียกอื่น เช่น เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้าและบริการ 

หรือเงินเพ่ิมพิเศษ เป็นต้น 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล   

7 กิจการตอ้งไม่รบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตวัเงินซ่ึงวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมัน่ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 

7.1 กิจการจะปฏิบติัตามเงือ่นไขของเงินอุดหนุนทีก่ าหนดไว ้และ 

7.2  กิจการจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น 

8 กจิการต้องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกว่าจะเช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏบัิติ

ตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนและกิจการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น  การที่ก ิจการได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลมิได้เป็นหลักฐานที่ท  าให้สรุปได้ว่ากิจการได้ปฏบัิติหรือจะปฏบัิติตามเง่ือนไข

ของเงินอุดหนุนนั้น 

9 รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการได้รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใช้กับ

เงินอุดหนุนดังกล่าว ดังน้ัน ไม่ว่ากจิการจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดหรือได้รับในรูปของการลดหน้ีสิน

ที่มีต่อรัฐบาล กจิการต้องบันทกึบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกนั 

10 กิจการต้องถือว่าเงินกู้ยืมที่ได้รับการยกหน้ีจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือสามารถ

เช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขของการยกหน้ีน้ัน 

10ก กิจการต้องถือว่าผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอัตราตลาด

เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้องถูกรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏบัิติตามมาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอัตราตลาดควรวัดมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีของเงินกู้ยืมเร่ิมแรกที่ก  าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ดังกล่าวต้อง

บันทกึบัญชีตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไข และภาระผูกพัน

ที่เกดิข้ึนเมื่อกจิการท าการระบุต้นทุนที่เกี่ยวเน่ืองกบัผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกู้ยืมน้ัน 

11 เมื่อกิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนหรือสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนที่มีความสัมพันธ์

กับเงินอุดหนุนดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

12  กิจการตอ้งรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่

กิจการรบัรูต้น้ทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย กิจการตอ้งไม่บนัทึกเงินอุดหนุน

ดงักล่าวไปยงัส่วนของเจ้าของโดยตรง 

13 แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หน่ึง 

บันทกึเป็นทุน โดยกจิการจะบันทกึเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง แนวทางที่สอง

บันทกึเป็นรายได้โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดบัญชี

ใดบัญชีหน่ึงหรือหลายงวดบัญชี 

14 ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทกึเป็นทุนมีเหตุผลดังน้ี 

14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

แทนการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยน าหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากกิจการ 

ไม่ต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนน้ีให้กับรัฐบาล ดังน้ัน กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวนอก

ก าไรหรือขาดทุน  

14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากไม่ได้เป็นสิ่งที่กิจการ 

ท ามาหาได้ แต่เป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจโดยปราศจากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

15 ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทกึเป็นรายได้ให้เหตุผลดังน้ี  

15.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินที่ไม่ได้รับมาจากผู้ถือหุ้น ดังน้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไม่ควร

บันทกึไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม 

15.2  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้เปล่า เน่ืองจากกิจการต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่ก  าหนดไว้ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนน้ัน ดังน้ันกิจการ

ควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

ต้นทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพ่ือเป็นการชดเชย 

15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้และ 

ภาษีอื่นๆ ที่เรียกเกบ็จากรายได้ ดังน้ัน กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ในก าไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกบัภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ที่เรียกเกบ็จากรายได้ 

16 ตามแนวทางที่บันทึกเป็นรายได้ กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน 

อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซ่ึงเงินอุดหนุนน้ัน  
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จ่ายให้เพ่ือเป็นการชดเชย การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน เมื่อได้รับเงินถือว่าไม่

เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้รับ

เงินจะน ามาใช้ได้ กต่็อเม่ือไม่มีเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุนดังกล่าวเข้าใน 

งวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กจิการได้รับเงินอุดหนุนน้ัน 

17 โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเป็น

ระยะเวลาที่ทราบได้ค่อนข้างแน่นอน ดังน้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการใด

ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้จ่ายน้ัน ในท านองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสื่อมสภาพต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการตัดจ าหน่าย  

ค่าเสื่อมราคาและตามสดัส่วนของค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ดังกล่าวที่กจิการรับรู้ 

18 เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเง่ือนไขก าหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตาม 

ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีน้ีกิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนตลอด

ระยะเวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกดิข้ึนจากการปฏบัิติตามเง่ือนไขน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการได้รับเงินอุดหนุน

ในรูปของที่ดิน โดยมีเง่ือนไขที่ก  าหนดให้กิจการต้องสร้างอาคารบนที่ดินน้ัน กิจการควรรับรู้ 

เงินอุดหนุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร 

19 ในบางคร้ัง เงินอุดหนุนที่กิจการได้รับอาจเป็นส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือทางการเงินหรือ 

ทางการคลังที่รัฐบาลให้แก่กิจการ ซ่ึงมีเง่ือนไขหลายประการที่กิจการต้องปฏบัิติตาม ในกรณีดังกล่าว            

กจิการจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการระบุเง่ือนไขที่ท  าให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ือก าหนด

ระยะเวลาที่จะรับรู้เงินอุดหนุนน้ันเป็นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้องใช้เกณฑ์การปันส่วนที่

แตกต่างกนัส าหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน 

20 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินอุดหนุนคา้งรบัที่รฐับาลจะจ่ายชดเชยใหก้บัค่าใชจ่้ายหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนแลว้ 

หรือเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีต้นทุนที่ต้อง 

จ่ายในอนาคต ในก าไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ิจการมีสิทธิไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น 

21 ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเน่ืองจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะให้

การสนับสนุนด้านการเงินแก่กจิการโดยตรงแทนการจูงใจให้กจิการจ่ายรายจ่ายบางรายการ รัฐบาล

อาจจ ากัดการให้เงินอุดหนุนกับกิจการใดกิจการหน่ึง โดยไม่ได้ให้เงินอุดหนุนน้ันกับทุกกิจการที่ 

อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวท าให้กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนน้ันเป็นรายได้ในงวดที่

กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนน้ันพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจ

ถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนน้ันได้อย่างชัดเจน  

22 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้เพ่ือชดเชยกับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อน 

อาจให้ถือเป็นรายการค้างรับ กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้ในงวดที่กิจการมีสิทธิ

ได้รับเงินอุดหนุนน้ัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบจาก  

เงินอุดหนุนนั้นได้อย่างชัดเจน  
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เงนิอุดหนุนจากรฐับาลในรูปของสินทรพัยที์ไ่ม่เป็นตวัเงิน  

23 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น 

เพ่ือให้กิจการใช้ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปกติแล้วกิจการจะต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพย์น้ันตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ 

กจิการอาจเลือกที่จะบันทกึสนิทรัพย์และเงินอุดหนุนน้ันด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ 

การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์

24 กิจการตอ้งแสดงเงินอุดหนุนจากรฐับาลที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยร์วมทั้งเงินอุดหนุนจากรฐับาล  

ในรูปของสินทรพัยที์่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน  

โดยบนัทึกเป็นรายไดร้อการรบัรูห้รือน าเงินอุดหนุนดงักล่าวมาแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรพัย ์

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ 

25  การแสดงรายการในงบการเงินส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุนตาม 

ที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธ ี

26 วิธีที่หน่ึงให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ตามเกณฑท์ี่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสนิทรัพย์ 

27 วิธีที่สองให้กิจการน าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ ตามวิธีน้ีกิจการจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งาน

ของสนิทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 

28 การซ้ือสินทรัพย์และการได้รับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องอาจท าให้เกิดรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ          

ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน กิจการควรเปิดเผยรายการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก   

ในงบกระแสเงินสดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่ค านึงว่ากิจการได้น า 

เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ 

การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้

29 กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ภายใต้หมวดรายได้อื่น หรืออาจน าเงินอุดหนุน

ดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

29ก (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

30 ผู้สนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จให้เหตุผลว่า การน ารายได้และค่าใช้ จ่ายมาหักกลบกันถือเป็นการไม่เหมาะสม  

และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายจะท าให้สามารถน า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ผู้สนับสนุนการน าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

โต้แย้งว่าค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไม่เกิดข้ึนหากกิจการไม่ได้ รับ 
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เงินอุดหนุนน้ัน ดังน้ัน การแสดงค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้น าเงินอุดหนุนมาหักน้ันอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงิน 

เกดิความเข้าใจผิดได้ 

31 การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ สามารถเลือกแสดงได้ทั้งสองวิธี ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 

และกิจการต้องเปิดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ มีต่อรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    

แต่ละรายการแยกต่างหาก 

การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

32 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาลถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี (ดูมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) หากกิจการตอ้งจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่

เกีย่วขอ้งกบัรายได ้ในขั้นแรกกิจการตอ้งน าเงินอุดหนุนที่จ่ายคืนนั้นไปหกัจากรายไดร้อการรบัรู ้

ที่ไดบ้นัทึกไวส้ าหรบัเงินอุดหนุนดงักล่าว หากเงินอุดหนุนที่ตอ้งจ่ายคืนมีจ านวนสูงกว่า 

ยอดคงเหลือในบญัชีรายไดร้อการรบัรูห้รือไม่มียอดคงเหลือในบญัชี รายไดร้อการรบัรู ้

กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินของเงินอุดหนุนที่ตอ้งจ่ายคืนนั้นเป็นค่าใชจ่้ายทนัที หากกิจการตอ้ง

จ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี ่ยวขอ้งกบัสินทรพัย ์ กิจการตอ้งน าเงินอุดหนุนส่วนที่จ่ายคืนนั้น 

ไปเพิม่มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยห์รือลดรายไดร้อการรบัรูด้ว้ยจ านวนที่ตอ้งจ่ายคืน  

นอกจากนั้น กิจการตอ้งรบัรูผ้ลสะสมของค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ข้ึนจนถึงวนัที่กิจการตอ้งจ่าย

คืนเงินอุดหนุนจากรฐับาลนั้นเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  

33 ในกรณีที่กิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องพิจารณามูลค่าตามบัญชีใหม่

ของสนิทรัพย์ว่าเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

ความช่วยเหลือจากรฐับาล 

34 นอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 กจิการอาจได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซ่ึงไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล และอาจมี

รายการที่ท  ากบัรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกจิการ 

35 ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ ความช่วยเหลือ 

ทางด้านเทคนิคหรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่าและการให้การค ้าประกัน  

ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ ได้แก่ นโยบาย

การจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกจิการ กจิการไม่อาจปฏเิสธได้ว่ากิจการ

ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือน้ันแต่การที่จะแยกรายการค้าตามปกติออกจากความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระท าได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

36 หากประโยชน์ที่ได้รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้างต้นมีนัยส าคัญ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่วยเหลือน้ันเพ่ือมิให้ 

ผู้ใช้งบการเงินเกดิความเข้าใจผิด 
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37 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

38 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่รวมถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค

ที่ รัฐบาลให้ในรูปของการปรับปรุงระบบขนส่งและเครือข่ายการสื่อสารทั่วไป และไม่รวมถึง 

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบชลประทานที่มีไว้เพ่ือให้ท้องถิ่นโดยรวมได้ใช้ประโยชน์

อย่างต่อเน่ืองตลอดไป 

การเปิดเผยขอ้มูล   

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

39.1 นโยบายการบญัชีที่กิจการเลือกใชส้ าหรบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้ งวิธีที่กิจการ 

เลือกใชใ้นการแสดงรายการในงบการเงิน 

39.2 ลกัษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรฐับาลที่กิจการรบัรูใ้นงบการเงิน และระบุถึง

ความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปแบบอื่นทีก่ิจการไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง  

39.3 เงื่อนไขที่กิจการยงัไม่ไดป้ฏิบติัและเหตุการณที์่อาจเกิดข้ึนอื่น  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ความช่วยเหลือจากรฐับาลทีก่ิจการรบัรู ้

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

40 เมือ่กิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มาถอืปฏิบติัเป็นครั้งแรกกิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี้   

40.1 เปิดเผยขอ้มูลตามทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม และ 

40.2 ปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ หรือ 

40.2.2 ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ เฉพาะเงินอุดหนุนหรือบางส่วนของ

เงินอุดหนุนที่กิจการมีสิทธิจะไดร้บัหรือที่กิจการจะตอ้งจ่ายคืนซ่ึงเกิดข้ึน

หลงัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีผลบงัคบัใช ้

วนัถอืปฏิบติั 

41 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

42 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

43 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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46 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

47 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

48 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




