เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือ จาก
รั ฐ บาล ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้ นสุ ด ใน
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 10ก และ 48
และตัดย่อหน้ าที่ 44 และ 47 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

ขอบเขต
คานิยาม
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

1
3
7

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ท่ ีไม่เป็ นตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

23
24
29
32

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การเปิ ดเผยข้อมูล
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบตั ิ

34
39
40
41
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ นจากรั ฐ บาล
และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึ ง 48 ทุ กย่ อหน้ า
มีความสาคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2558) ในกรณีทไม่
ี่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบั ญชี ให้ กิจการถื อปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
2.1
ปั ญ หาที่ เป็ นกรณี พิ เ ศษเกี่ ยวกับ การปฏิบั ติท างบั ญ ชี ส าหรั บ เงิน อุ ดหนุ น จากรั ฐบาล
ในงบการเงินที่ สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่ มเติมสาหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ ให้ แก่กจิ การในรูปของประโยชน์ทใี่ ช้ ในการกาหนดกาไรหรือ
ขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ กาหนดหรือจากัดจานวนหนี้สินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของ
ประโยชน์ดังกล่าว ได้ แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่ อม
ราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
2.3
การที่ รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
2.4
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลซึ่ งกาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

คานิยาม
3

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

หมายถึง รัฐ บาล หน่ ว ยราชการ และหน่ ว ยงานที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

1

ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

หมายถึง การที่รฐั บาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจง
แก่กิจการใดกิจการหนึ่งหรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่ อนไขที่ รัฐ บาลก าหนด ความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐ บาลตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ ไม่ รวมถึงประโยชน์ท่ ี รัฐบาลให้โดยทางอ้อ ม
ซึ่งมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้าง
สาธารณูปโภคในพื้ นที่ท่ ีมีการพัฒนา หรือการกาหนด
ข้อจากัดทางการค้าต่อคู่แข่งขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากร
ให้แก่กิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่กิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกิจการ
ทั้งที่ ได้ปฏิ บ ตั ิ แล้วในอดี ตและที่ จะปฏิ บ ตั ิ ในอนาคต
เงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลไม่ รวมถึงความช่ วยเหลือ จาก
รัฐบาลที่ไม่สามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล
และรายการค้าที่ทากับรัฐบาลซึ่ งไม่สามารถแยกจาก
รายการค้าตามปกติของกิจการ1

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์

หมายถึง เงิ น อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลที่ มี เ งื่ อนไขหลัก ให้กิ จ การ
ที่เข้าข่ ายได้รบั เงินอุดหนุ นต้องซื้ อ สร้าง หรือจัดหา
สิ นทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมี เงื่ อนไขรองที่ เกี่ ยวกับ
การจ ากัดประเภทหรื อสถานที่ ตั้งของสิ นทรัพย์หรื อ
ระยะเวลาที่กิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้นั

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้อง
กับรายได้

หมายถึง เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์

เงินกูย้ มื ที่ได้รับ
การยกหนี้

หมายถึง เงินกู ย้ ืมที่ ผูใ้ ห้กูย้ ืมสละสิ ทธิ การรับช าระหนี้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กาหนดไว้บางประการ

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่ จะได้ร ับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่ อโอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เกิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ความช่ว ยเหลื อจากรัฐ บาล – กรณี ท่ ี ไม่ มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
ระหว่ างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วัดมู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))
4

5

6

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลมี ห ลายรู ป แบบซึ่ งแต่ ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะและเงื่ อนไขในการ
ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ แตกต่ า งกั น ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อเป็ น
การสนั บสนุ นให้ กิจการเริ่ มดาเนิ น การบางประการที่ ตามปกติแ ล้ วกิจ การจะไม่ ทาหากไม่ ไ ด้
รับความช่วยเหลือดังกล่าว
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด ท างบการเงิ น ของกิจ การ
ด้ วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่ อกิจการได้ รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิจ การต้ องกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญ ชีที่ เหมาะสมกับการรั บโอนทรั พยากรนั้น ประการที่ สอง
กิจการต้ องกาหนดขอบเขตของประโยชน์ทกิี่ จการได้ รับจากความช่วยเหลือดังกล่าว ในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งจะช่ ว ยในการเปรี ย บเทีย บงบการเงิ น ของกิ จ การกั บ งบการเงิ น
งวดก่อนๆ และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่ น
บางครั้ งเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลอาจมีชื่อเรี ยกอื่ น เช่ น เงินสนับสนุ น เงินพยุงราคาสินค้ าและ
บริการ หรือเงินเพิ่ มพิเศษ เป็ นต้ น

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
7
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กิจการต้องไม่รบั รูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมัน่ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
7.1
กิจการจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ และ
7.2
กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
กิจการต้ องไม่รับรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลจนกว่ าจะเชื่ อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ ากิจการจะ
ปฏิบัติต ามเงื่ อนไขของเงิน อุด หนุ น และกิจ การจะได้ รั บ เงิน อุด หนุ น นั้ น การที่กิจ การได้ รั บ
เงิน อุด หนุ น จากรั ฐ บาลมิได้ เป็ นหลักฐานที่ ทาให้ สรุปได้ ว่ากิจการได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตาม
เงื่ อนไขของเงินอุดหนุนนั้น
รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ กจิ การได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีทกี่ ิจการใช้ กับ
เงิ นอุ ดหนุ นดั งกล่ าว ดั งนั้ น ไม่ ว่ ากิ จการจะได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ นเป็ นเงิ นสดหรื อได้ รั บในรู ปของ
การลดหนี้สนิ ที่ มีต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
กิจการต้ องถือว่าเงินกู้ยืมที่ ได้ รับการยกหนี้จากรัฐบาลเป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเมื่ อสามารถ
เชื่ อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขของการยกหนี้น้ัน
กิ จ การต้ อ งถื อ ว่ า ผลประโยชน์ จ ากการได้ รั บ เงิ น กู้ ยื มจากรั ฐบาลในอั ตราดอกเบี้ ยที่ ต่ า กว่ า
อัตราตลาดเป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้ องถูกรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี ก าร
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ประกาศใช้ ) ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยที่ ต่า กว่ า อัตราตลาดต้ องวั ดมูลค่าโดยใช้ ผลต่า ง
ระหว่ างมู ลค่า ตามบัญชี ของเงินกู้ ยืมเริ่ มแรกที่ กาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และเงิน ที่ ได้ รั บ ผลประโยชน์
ดังกล่าวต้ องบันทึกบัญชีตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องพิจารณาเงื่ อนไข
และภาระผูกพันที่ เกิดขึ้นหรือต้ องเกิดขึ้นเมื่ อมีการระบุต้นทุนซึ่ งผลประโยชน์ของเงินกู้ยืมนั้นจ่าย
ให้ เป็ นการชดเชย
เมื่ อกิจ การรั บ รู้ เ งิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล หนี้ สิน ที่ อาจเกิด ขึ้ นหรื อ สิน ทรั พ ย์ ที่ อาจเกิด ขึ้ นที่ มี
ความสัม พั น ธ์กับ เงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วจะต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลา
ที่กิจการรับรูต้ น้ ทุนที่เงินอุดหนุ นนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีทเกี่
ี่ ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ หนึ่ ง
บั น ทึ ก เป็ นทุ น โดยกิ จ การจะบั น ทึ ก เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลไปยั งส่ ว นของเจ้ าของโดยตรง
แนวทางที่ สองบันทึกเป็ นรายได้ โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ งหรือหลายงวดบัญชี
ผู้สนับสนุนแนวทางที่ บันทึกเป็ นทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนโดยนาหักกลบกับค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง เนื่ องจากกิจการ
ไม่ ต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นนี้ ให้ กับรั ฐบาล ดังนั้น กิจการควรรั บรู้ เงินอุดหนุ นดังกล่ าว
นอกกาไรหรือขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน เนื่ องจากไม่ได้ เป็ นสิ่ งที่ กิจการ
ท ามาหาได้ แต่ เ ป็ นเงิ น ที่ ได้ รั บ จากรั ฐ บาลเพื่ อเป็ นสิ่ งจู ง ใจโดยปราศจากต้ น ทุ น
ที่ เกี่ ยวข้ อง
ผู้สนับสนุนแนวทางที่ บันทึกเป็ นรายได้ ให้ เหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นเงินที่ ไม่ ได้ รั บมาจากผู้ ถื อหุ้ น ดั งนั้ น เงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาล
จึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ในงวด
ที่ เหมาะสม
15.2 เงินอุ ดหนุ น จากรั ฐบาลส่วนใหญ่ ไม่ใช่ เงิน ให้ เปล่ า เนื่ องจากกิจการต้ องปฏิบั ติตาม
เงื่ อนไขและภาระผู ก พั น ต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ก่ อ นที่ จะได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น ดั ง นั้ น
กิ จ การควรรั บ รู้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลในก าไรหรื อ ขาดทุ น พร้ อมกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ เกี่ ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่ งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เพื่ อเป็ นการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้
และภาษีอนื่ ๆ ที่ เรียกเก็บจากรายได้ ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ในกาไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และภาษีอนื่ ๆ ที่ เรียกเก็บจากรายได้
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ตามแนวทางที่ บัน ทึก เป็ นรายได้ กิจการควรรั บรู้ เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกาไรหรื อขาดทุ น
อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่ งกิจการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่ งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ ายให้ เพื่ อเป็ นการชดเชย การรั บรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกาไรหรื อขาดทุน เมื่ อได้ รับเงินถื อว่ า
ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ค งค้ าง (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ) การรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่ อได้ รับเงินจะนามาใช้ ได้ ก็ต่อเมื่ อไม่มีเกณฑ์อนที่
ื่ เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุน
ดังกล่าวเข้ าในงวดอื่ นๆ ที่ ไม่ใช่งวดที่ กจิ การได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่ กิจการรั บรู้ ต้นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
จะเป็ นระยะเวลาที่ ทราบได้ ค่อนข้ างแน่นอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้ องกับค่าใช้ จ่าย
รายการใดต้ องรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดเดี ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น ในท านองเดี ย วกั น
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ เ สื่ อมสภาพต้ อ งรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาการตัดจาหน่ายค่าเสื่ อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์
ดังกล่าวที่ กจิ การรับรู้
เงินอุดหนุ นที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรั พย์ ไม่เสื่ อมสภาพอาจมีเงื่ อนไขกาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ภาระผู ก พั น บางประการ ในกรณี น้ ี กิจการต้ อ งรั บ รู้ เงิน อุดหนุ น ดังกล่ า วในกาไรหรื อขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาที่ มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่ อนไขนั้น ตัวอย่างเช่น กิจการได้ รับ
เงินอุดหนุ นในรูปของที่ ดิน โดยมีเงื่ อนไขที่ กาหนดให้ กิจการต้ องสร้ างอาคารบนที่ ดินนั้น กิจการ
ควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร
ในบางครั้ ง เงิน อุดหนุ น ที่ กิจ การได้ รับ อาจเป็ นส่วนหนึ่ งของความช่ วยเหลือทางการเงิน หรื อ
ทางการคลังที่ รัฐบาลให้ แก่กิจการ ซึ่ งมีเงื่ อนไขหลายประการที่ กิจการต้ องปฏิบัติตาม ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจาเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังในการระบุเงื่ อนไขที่ ทาให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
เพื่ อกาหนดระยะเวลาที่ จะรับรู้เงินอุดหนุ นนั้นเป็ นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้ องใช้ เกณฑ์
การปันส่วนที่ แตกต่างกันสาหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน
กิ จ การต้อ งรับ รู ้เ งิ น อุ ด หนุ น ค้า งรับ ที่ รัฐ บาลจะจ่ า ยชดเชยให้ก ับ ค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ขาดทุ น
ที่เกิดขึ้ นแล้ว หรือเพื่อให้การสนับสนุ นด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ ทุน
ที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคต ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่ องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะ
ให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการโดยตรงแทนการจูงใจให้ กิจการจ่ายรายจ่ายบางรายการ
รั ฐบาลอาจจากัดการให้ เงินอุ ดหนุ นกับ กิจการใดกิจการหนึ่ ง โดยไม่ ได้ ให้ เงินอุดหนุ นนั้นกับ
ทุกกิจการที่ อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่ าวทาให้ กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุ นนั้นเป็ น
รายได้ ในงวดที่ กิ จการมี สิทธิ ได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ นนั้ นพร้ อมกับเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อให้ ม่ั นใจว่ าผู้ ใช้
งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ จะจ่ายให้ เพื่ อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
อาจให้ ถือเป็ นรายการค้ างรั บ กิจการต้ องรั บรู้เงินอุดหนุ นดังกล่ าวเป็ นรายได้ ในงวดที่ กิจการ
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มีสทิ ธิได้ รับเงินอุดหนุนนั้น พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบจาก
เงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ท่ ีไม่เป็ นตัวเงิน
23

เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลอาจอยู่ ใ นรู ป ของการโอนสิน ทรั พ ย์ ที่ ไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น เช่ น ที่ ดิ น หรื อ
ทรั พยากรอื่ น เพื่ อให้ กิจการใช้ ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่ าว โดยปกติแล้ วกิจการจะต้ อง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พ ย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุ น และสินทรัพย์ น้ัน
ตามมูลค่ายุติธรรมที่ ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่ จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุ นนั้นด้ วย
มูลค่าที่ กาหนดไว้
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

24
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27

28

กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในรู ปของสินทรัพย์ท่ ี ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยบันทึ ก เป็ นรายได้รอการรับรู ห้ รื อ น าเงินอุ ด หนุ นดังกล่ าวมาแสดงหักจากมู ลค่ าของ
สินทรัพย์ท่ ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
การแสดงรายการในงบการเงินสาหรับ เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล (หรื อบางส่วนของเงินอุดหนุ น
ตามที่ เหมาะสม) ที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี
วิธีที่หนึ่ งให้ กิจการรั บรู้ เงินอุ ดหนุ น เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้และทยอยรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น
ตามเกณฑ์ทเี่ ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
วิ ธี ที่ สองให้ กิ จ การน าเงิ น อุ ดหนุ น ไปหั กจากมู ลค่ า ของสิ น ทรั พย์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อให้ ได้ มู ลค่ า
ตามบั ญ ชี ของสิ นทรั พ ย์ ตามวิ ธี น้ ี กิ จการจะรั บ รู้ เงิ น อุ ดหนุ นจากรั ฐบาลในก าไรหรื อขาดทุ น
ตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์เสื่ อมสภาพในรูปของค่าเสื่ อมราคาที่ ลดลง
การซื้อสินทรัพย์และการได้ รับเงินอุดหนุนที่ เกี่ ยวข้ องอาจทาให้ เกิดรายการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิ ดเผยรายการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก
ในงบกระแสเงิ นสดเพื่ อแสดงให้ เห็นถึ งเงิ นลงทุ นทั้งหมดในสินทรั พย์ โดยไม่ ค านึ งว่ ากิจการ
ได้ นาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้

29

29ก

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุ นที่ เกี่ ยวข้ องกับรายได้ เป็ น ส่วนหนึ่ งในกาไรหรื อขาดทุน โดยแสดง
เป็ นรายการแยกต่ างหากหรื อแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อื่ น หรื ออาจน าเงินอุดหนุ นดังกล่ าว
ไปหักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ผู้สนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การน ารายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยมาหั ก กลบกั น ถื อ เป็ นการไม่ เ หมาะสม
และการแสดงเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นรายได้ แยกต่างหากจากค่าใช้ จ่ายจะทาให้ สามารถนา
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าใช้ จ่ายอื่ นที่ ไม่ได้ รับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผู้สนับสนุนการนาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
โต้ แ ย้ ง ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลอาจไม่ เกิ ดขึ้ นหากกิ จการไม่ ได้ รั บ
เงิ นอุ ดหนุ นนั้ น ดั งนั้ น การแสดงค่ า ใช้ จ่ า ยโดยไม่ ได้ น าเงิ น อุ ดหนุ นมาหั กนั้ น อาจท าให้ ผู้ ใช้
งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดได้
การแสดงเงิน อุ ด หนุ น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ รายได้ สามารถเลื อ กแสดงได้ ท้ังสองวิ ธี ซึ่ งกิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับเงินอุดหนุ นดังกล่าวเพื่ อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ า ใจงบการเงินได้
อย่างถูกต้ อง และกิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่ มีต่อรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญ ชีและข้อ ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ) หากกิจการต้องจ่ ายคื นเงินอุดหนุ น
ที่เกี่ยวข้อ งกับรายได้ ในขั้นแรกกิจการต้อ งนาเงินอุดหนุ นที่ จ่ ายคื นนั้นไปหักจากรายได้
รอการรับรูท้ ่ ีได้บนั ทึกไว้สาหรับเงินอุดหนุ นดังกล่าว หากเงินอุดหนุ นที่ตอ้ งจ่ ายคืนมีจานวน
สูงกว่ายอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรูห้ รือไม่มียอดคงเหลือในบัญชี รายได้รอการรับรู ้
กิจการต้องรับรูส้ ่วนเกินของเงินอุดหนุ นที่ตอ้ งจ่ ายคืนนั้นเข้ากาไรหรือขาดทุนทันที หากกิจการ
ต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องนาเงินอุดหนุ นส่วนที่จ่ายคืนนั้น
ไปเพิ่มมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์หรื อ ลดรายได้รอการรับรู ด้ ว้ ยจานวนที่ ต้อ งจ่ ายคื น
นอกจากนั้น กิจ การต้อ งรับรู ผ้ ลสะสมของค่ าเสื่ อมราคาที่ เพิ่มขึ้ นจนถึง วันที่ กิ จการต้อ ง
จ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเข้ากาไรหรือขาดทุนทันที
ในกรณี ที่กิจ การต้ อ งจ่ า ยคืน เงิน อุดหนุ น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สิน ทรั พย์ กิจการต้ องพิ จารณามู ลค่ า
ตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
34

นอกเหนื อจากการได้ รั บเงินอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลตามคานิ ยามที่ กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 3 กิจการ
อาจได้ รั บความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่ นซึ่ งไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุสมผล
และอาจมีรายการที่ ทากับรัฐบาลซึ่ งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ
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36

37
38

ตั วอย่ างของความช่ วยเหลื อที่ ไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุ สมผล ได้ แก่ ความช่ วยเหลื อ
ทางด้ านเทคนิ คหรื อ ค าแนะน าทางด้ า นการตลาดโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และการให้ ก ารค้า ประกัน
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้ างของรั ฐบาลที่ มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า
กิจ การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความช่ วยเหลื อ นั้ น แต่ ก ารที่ จะแยกรายการค้ า ตามปกติออกจาก
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
หากประโยชน์ทไี่ ด้ รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้ างต้ นมีนัยสาคัญ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่ ว ยเหลื อ นั้ น เพื่ อมิ ใ ห้
ผู้ใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิด
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ร วมถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
สาธารณูปโภคที่ รั ฐบาลให้ ในรู ป ของการปรั บ ปรุ งระบบขนส่งและเครื อข่า ยการสื่ อสารทั่วไป
และไม่ รวมถึ งการพั ฒนาสิ่ งอานวยความสะดวก เช่ น ระบบชลประทานที่ มีไว้ เพื่ อให้ ท้องถิ่ น
โดยรวมได้ ใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่ องตลอดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชี ท่ ีกิจการเลือกใช้ส าหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมทั้งวิธี ท่ ีกิจการ
เลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการรับรูใ้ นงบการเงิน และระบุ
ถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการได้รบั ประโยชน์โดยตรง และ
39.3 เงื่อนไขที่ กิจการยังไม่ไ ด้ปฏิ บตั ิ และเหตุ การณ์ท่ ี อาจเกิดขึ้ นอื่ น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่กิจการรับรู ้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
40

เมื่ อกิ จ การน ามาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ เ ป็ นครั้ง แรกกิ จ การต้อ งปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี้
40.1 เปิ ดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
40.2.1 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น ส าหรับ การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้) หรือ
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40.2.2 ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะเงินอุดหนุ น หรือบางส่วนของ
เงินอุดหนุ นที่กิจการมีสิทธิจะได้รบั หรือที่กิจการจะต้องจ่ ายคืนซึ่ งเกิดขึ้ น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

วันถือปฏิบตั ิ
41
42
43
44
45
46
47
48

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ ีเริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 10ก และตัดย่อหน้ าที่ 44 และ 47 กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม
การปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วเมื่ อกิจ การถือ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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