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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20   

เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือ

จากรฐับาล 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นๆ การก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่

เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีความส าคัญ

ต่อรายงานทางการเงิน เน่ืองจากจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกิจการได้

อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทยีบกบังวดก่อนหรือกจิการอื่นที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล  

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการต่อไปนี้   

 ปัญหาที่เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏบัิติทางบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบการเงิน

ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคาหรือการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม

ส าหรับรายการในลักษณะเดียวกนั 

 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กจิการในรูปของประโยชน์ที่ใช้ในการก าหนดก าไรหรือขาดทุน

ทางภาษีหรือสามารถใช้ก าหนดหรือจ ากัดจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของประโยชน์

ดังกล่าว เช่น ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง 

การลดอตัราภาษีเงินได้  

 การที่รัฐบาลเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกจิการ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

ค านยิาม 

รฐับาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ  

ความช่วยเหลือจากรฐับาล หมายถึง การที่รัฐบาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่

กิจการใดกิจการหน่ึงหรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่รัฐบาลก าหนด ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและเง่ือนไขในการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กิจการเร่ิมด าเนินการบางประการ 

ที่ตามปกติแล้วกจิการจะไม่ด าเนินการ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
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อย่างไรกต็าม ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไม่รวมถึง

ประโยชน์ที่รัฐบาลให้โดยทางอ้อม ซ่ึงมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้างสาธารณูปโภค 

ในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา หรือการก าหนดข้อจ ากดัทางการค้าต่อคู่แข่งขัน  

เงินอุดหนุนจากรฐับาล หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่

กิจการเพ่ือแลกเปล่ียนกับการที่กิจการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการ  

ทั้งที่ได้ปฏิบัติแล้วในอดีตและที่จะปฏบัิติในอนาคต เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีช่ือเรียกอื่น เช่น เงิน

สนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้าและบริการ หรือเงินเพ่ิมพิเศษ รวมถึงเงินกู้ยืมที่ได้รับการยกหน้ีจากรัฐบาล

เมื่อสามารถเช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขของการยกหน้ี ผลประโยชน์

จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอตัราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอัตราตลาด การโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินเพ่ือให้

กจิการใช้ประโยชน์ และเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เพ่ือชดเชยกบัค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อน  

  อย่างไรกต็าม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่สามารถก าหนดมูลค่าได้

อย่างสมเหตุสมผลและรายการค้าที่ท  ากับรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ  

ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

หรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่าและการให้การค า้ประกัน ส าหรับตัวอย่างของความช่วยเหลือ

ที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ ได้แก่ นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขาย

บางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏเิสธได้ว่ากิจการได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือน้ัน แต่การที่จะแยก

รายการค้าตามปกติออกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระท าได้อย่างมีหลักเกณฑ์  

จากค านิยามดังกล่าวสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลได้ ดังน้ี 

ความแตกต่างระหว่าง 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล และ ความช่วยเหลือจากรฐับาล 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอน

ทรัพยากรให้กจิการ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการที่กจิการ

ต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน

ของกจิการ ทั้งที่ได้ปฏบิัติแล้วในอดีตและที่จะปฏบิัติ

ในอนาคต  

 ไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผลและรายการค้าที่

ท ากับรัฐบาล ซึ่ งไม่สามารถแยกจากรายการค้า

ตามปกตขิองกจิการ 

 กา รที่ รั ฐบาล ใ ห้ประ โยชน์ เ ชิ ง เ ศ รษฐกิ จ โดย

เฉพาะเจาะจงแก่กิจการใดกิจการหนึ่ งหรือกลุ่ม

กจิการที่มคุีณสมบตัติามเงื่อนไขที่รัฐบาลก าหนด 

 

 

 ไม่รวมถึงประโยชน์ที่รัฐบาลให้โดยทางอ้อม ซึ่งมีผล

ต่อเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้าง

สาธารณปูโภคในพ้ืนที่ที่มกีารพัฒนา หรือการก าหนด

ข้อจ ากดัทางการค้าต่อคู่แข่งขนั 
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 เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์หมายถึง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเง่ือนไขหลักให้กจิการที่

เข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนต้องซ้ือ สร้าง หรือจัดหาสนิทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเง่ือนไขรองที่เกี่ยวกบั 

การจ ากดัประเภทหรือสถานที่ต้ังของสนิทรัพย์หรือระยะเวลาที่กจิการต้องจัดหาหรือถือครองสนิทรัพย์น้ัน  

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได  ้ หมายถึง เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนที่

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์  

เงินกูย้ืมที่ไดร้บัการยกหนี้  หมายถึง เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมสละสิทธิการรับช าระหน้ีภายใต้เง่ือนไข 

ที่ก  าหนดไว้บางประการ  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ

ที่เกดิข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

กิจการต้องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  

 กจิการจะปฏบัิติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ก  าหนดไว้ และ  

 กจิการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น  

ทั้งน้ี รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการได้รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้

กับเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดหรือได้รับในรูปของการลดหน้ีสินที่มี

ต่อรัฐบาล กจิการต้องบันทกึบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกนั 

เน่ืองจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินที่ไม่ได้รับมาจากผู้ถือหุ้น จึงไม่ควรบันทกึไปยังส่วนของ

เจ้าของโดยตรง ประกอบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้เปล่า กิจการต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่ก  าหนดไว้ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนน้ัน ดังน้ัน กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุน

จากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสมพร้อมกบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซ่ึงเงินอุดหนุนน้ัน

จ่ายให้เพ่ือเป็นการชดเชย 

วิธกีารรับรู้และวัดมูลค่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ก าหนดให้ 

 รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู้

ต้นทุนที่เงินอุดหนุนน้ันจ่ายให้เป็นการชดเชย  

 ไม่บันทกึเงินอุดหนุนดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง  

 รับรู้เงินอุดหนุนค้างรับที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนแล้ว หรือ

เพ่ือให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีต้นทุนที่ต้องจ่ายในอนาคต 

ในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่กจิการมีสทิธไิด้รับเงินอุดหนุนน้ัน 

 กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาล

ในอัตราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอัตราตลาด เงินกู้ยืมดังกล่าวต้องรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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ส าหรับกรณีที่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือ

ทรัพยากรอื่นเพ่ือให้กิจการใช้ประโยชน์ โดยปกติ กิจการต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ 

ไม่เป็นตัวเงิน และบันทกึเงินอุดหนุนและสินทรัพย์น้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรกต็าม ในบางกรณี

กจิการมีทางเลือกที่จะบันทกึสนิทรัพย์และเงินอุดหนุนน้ันด้วยมูลค่าที่ก  าหนดไว้ 

สรุป วิธกีารรับรู้และวัดมูลค่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้ดังน้ี 

 

ตวัอย่างที ่1 กจิการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือซ้ือโรงกล่ันแห่งหน่ึง 

ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยประมาณการว่าต้นทุนของโรงกล่ันเท่ากับ 200 ล้านบาท เง่ือนไขอีก

ประการหน่ึงที่กจิการต้องปฏบัิติ คือ การก าหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานในท้องถิ่นน้ันต้องมีจ านวนเป็น 

1 เทา่ของแรงงานจากแหล่งอื่น เป็นเวลา 5 ปี กจิการค านวณค่าเสื่อมราคาโรงกล่ันดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 10 ปี 

ในแต่ละปี กจิการต้องบันทกึรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังน้ี 

 กจิการจะต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตาม

สดัส่วนของค่าเสื่อมราคาโรงกล่ันเทา่กบั ปีละ 10 ล้านบาท 

 ส าหรับเง่ือนไขการด ารงสัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น : แรงงานแหล่งอื่น ที่ 1:1 จะต้อง

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปี  

 

ตวัอย่างที่ 2 กิจการได้รับที่ดินที่อยู่นอกเขตเมือง 1,000 ตารางวา จากหน่วยงานของราชการ

ส่วนท้องถิ่น โดยมีเง่ือนไขว่ากจิการต้องฟ้ืนฟูสภาพที่ดินและสร้างถนนโดยจ้างแรงงานจากท้องถิ่นดังกล่าว  

โดยรัฐบาลได้ก าหนดค่าจ้างขั้นต ่าไว้ ประมาณการต้นทุนส าหรับการด าเนินการทั้งหมดเทา่กบั 60 ล้านบาท  

แบ่งจ่ายปีแรกและปีที่สองปีละ 10 ล้านบาทและปีที่สาม 40 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเท่ากับ  

120 ล้านบาท  

 บนัทึกรบัรู ้ 

หากกิจการเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า 

– กิจการจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว ้และ 

– กิจการจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น 

 รบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลเป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการ

รบัรูต้น้ทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย  

 ไม่บนัทึกเงินอุดหนุนดงักล่าวไปยงัส่วนของเจา้ของโดยตรง 

 รบัรูเ้งินอุดหนุนคา้งรบัท่ีรฐับาลจะจ่ายชดเชยใหก้บัค่าใชจ่้าย/ขาดทุนที่เกดิข้ึน

แลว้/หรือเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มี

ตน้ทุนที่ตอ้งจ่ายในอนาคตในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิไดร้บั 

เงินอุดหนุนนั้น 

 เงินอุดหนุนจากรฐับาลที่อยู่ในรูปแบบของผลประโยชนจ์ากการไดร้บัเงินกูย้ืม

จากรฐับาลในอตัราดอกเบี้ ยท่ีต า่กว่าอตัราตลาด เงินกูย้ืมดงักล่าวตอ้งรบัรูแ้ละ

วดัมูลค่าโดยถอืปฏิบติัตาม TFRS 9 

  

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

เงินอุดหนุน 

จากรฐับาล 

กรณีอยู่ในรูป

ของสินทรพัยที์่

ไม่เป็นตวัเงิน 

วดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายุติธรรม/ 

มูลค่าท่ีก าหนดไว ้
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กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามสัดส่วน

ของต้นทุนที่ต้องด าเนินการตามเง่ือนไข ดังน้ี  

ปีที ่ การรบัรูเ้งินอุดหนุน (ลา้นบาท)  

1 120 x (10/60) = 20  

2 120 x (10/60) = 20  

3 120 x (40/60) = 80  

ตวัอย่างที่ 3 กิจการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 30 ล้านบาท เพ่ือเป็นการชดเชย

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 5 ปี กิจการมีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา 5 ปี 

เทา่กบั 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามล าดับ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จ านวน 15 ล้านบาท 

จ านวนเงินที่กจิการจะบันทกึรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา

ที่กจิการรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนน้ันจ่ายให้เป็นการชดเชย แสดงได้ดังน้ี 

ปีที ่ การรบัรูเ้งินอุดหนุน (ลา้นบาท) 

1 30 x (1/15) = 2 

2 30 x (2/15) = 4 

3 30 x (3/15) = 6 

4 30 x (4/15) = 8 

5 30 x (5/15) = 10 

ตวัอย่างที ่4 กจิการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน

ด้านการเงินแก่กจิการโดยตรงแทนการจูงใจให้กจิการจ่ายรายจ่ายบางรายการ รัฐบาลจ ากัดการให้เงินอุดหนุน

กบักจิการเทา่นั้น โดยไม่ได้ให้เงินอุดหนุนกบักจิการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

กรณีน้ี กจิการต้องรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้ในงวดที่กจิการมีสทิธไิด้รับเงินอุดหนุนน้ัน เน่ืองจาก

ไม่มีเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุนดังกล่าวเข้าในงวดอื่นที่ไม่ใช่งวดที่กิจการได้รับเงิน

อุดหนุน นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจผลกระทบจาก

เงินอุดหนุนนั้นได้อย่างชัดเจน 

การแสดงรายการในงบการเงินส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

(1) การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์

กจิการต้องแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเง่ือนไขหลักให้กจิการที่เข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนต้องซ้ือ 

สร้าง หรือจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเง่ือนไขรองที่เกี่ยวกับการจ ากัดประเภทหรือสถานที่ต้ังของ

สินทรัพย์หรือระยะเวลาที่กิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้ัน รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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ในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยสามารถ

เลือกแสดงรายการได้ 2 วิธ ี

วิธีทีห่นึง่ ให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ตามเกณฑท์ี่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสนิทรัพย์ 

วิธีทีส่อง ให้กิจการน าเงินอุดหนุนหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์ ส าหรับวิธีน้ีกิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งาน

ของสนิทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 

นอกจากน้ี การซ้ือสินทรัพย์และการได้รับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สามารถก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน กิจการมักจะเปิดเผยการเปล่ียนแปลงใน

กระแสเงินสดที่เกดิจากการซ้ือสนิทรัพย์และการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้รับเงินอุดหนุน

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เป็นรายการที่แยกต่างหากจากกันในงบกระแสเงินสดเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงเงินลงทุน

ทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่ต้องค านึงว่ากิจการได้น าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใน 

งบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ 

ขอ้มูลจากตวัอย่างที ่1 กจิการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือซ้ือโรงกล่ัน

แห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยประมาณการว่าต้นทุนของโรงกล่ันเท่ากับ 200 ล้านบาท 

เง่ือนไขอีกประการหน่ึงที่กิจการต้องปฏบัิติ คือ การก าหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานในท้องถิ่นน้ันต้องมี

จ านวนเป็น 1 เท่าของแรงงานจากแหล่งอื่น เป็นเวลา 5 ปี กิจการค านวณค่าเสื่อมราคาโรงกล่ันดังกล่าว

โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 10 ปี ดังน้ัน กิจการต้องบันทึกรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามสดัส่วนของค่าเสื่อมราคาเทา่กบั ปีละ 10 ล้านบาท 

การบันทกึบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้  

วิธีทีห่นึง่ 

รบัรูเ้งินอุดหนุนเป็นรายไดร้อการรบัรู ้

วิธีทีส่อง 

น าเงินอุดหนุนหกัจากมูลค่าของสินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้ง 

ณ วันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและซ้ือโรงกล่ัน 

Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร   100,000,000 

    Cr รายได้รอการรับรู้              100,000,000 

 

Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร   100,000,000 

    Cr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์     100,000,000 

Dr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร      200,000,000 

Dr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร      200,000,000 

ณ วันสิ้นปีที่ 1-10 

Dr ค่าเสื่อมราคา                  20,000,000 

    Cr ค่าเสื่อมราคาสะสม              20,000,000 

 

Dr ค่าเสื่อมราคา                  10,000,000 

    Cr ค่าเสื่อมราคาสะสม              10,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้              10,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  10,000,000 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้  

 วิธีทีห่นึง่ รบัรูเ้งินอุดหนุนเป็นรายไดร้อการรบัรู ้

ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

1 

 

สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 180,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   90,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

2 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 160,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   80,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

3 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 140,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   70,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

4 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   60,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

5 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 100,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   50,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

6 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   80,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   40,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

7 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   60,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   30,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

8 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   40,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   20,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 
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 วิธีทีห่นึง่ รบัรูเ้งินอุดหนุนเป็นรายไดร้อการรบัรู ้

9 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   20,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   10,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

10 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ        - 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                        - 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        20,000,000 

  

 วิธีทีส่อง น าเงินอุดหนุนหกัจากมูลค่าของสินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้ง 

ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

1 

 

สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   90,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

2 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  80,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

3 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  70,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

4 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  60,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

5 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  50,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

6 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  40,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

7 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  30,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

8 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  20,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

9 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ  10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 

10 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ       - 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าเสื่อมราคา                        10,000,000 
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ขอ้มูลจากตวัอย่างที ่2 กิจการได้รับที่ดินที่อยู่นอกเขตเมือง 1,000 ตารางวา จากหน่วยงานของ

ราชการส่วนท้องถิ่น มีเง่ือนไขว่ากิจการต้องฟ้ืนฟูสภาพที่ดินและสร้างถนนโดยจ้างแรงงานจากท้องถิ่น

ดังกล่าว โดยรัฐบาลได้ก าหนดค่าจ้างขั้นต ่าไว้ ประมาณการต้นทุนส าหรับการด าเนินการทั้งหมดเท่ากับ 60 

ล้านบาท แบ่งจ่ายปีแรกและปีที่สองปีละ 10 ล้านบาทและปีที่สาม 40 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

เทา่กบั 120 ล้านบาท  

กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามสัดส่วน

ของต้นทุนที่ต้องด าเนินการตามเง่ือนไข การบันทึกบัญชีเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี (ไม่รวมการบันทกึรายการเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูสภาพที่ดินและสร้างถนน) 

สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้  

ณ วันที่ได้รับที่ดินจากหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

Dr ที่ดิน                          120,000,000 

    Cr รายได้รอการรับรู้             120,000,000 

ปีที่ 1 การรบัรูเ้งินอุดหนุน = 120 x (10/60) = 20 

Dr รายได้รอการรับรู้              20,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  20,000,000 

ปีที่ 2 การรบัรูเ้งินอุดหนุน = 120 x (10/60) = 20 

Dr รายได้รอการรับรู้              20,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  20,000,000 

ปีที่ 3 การรบัรูเ้งินอุดหนุน = 120 x (40/60) = 80 

Dr รายได้รอการรับรู้              80,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  80,000,000 

 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้  

ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

1 

 

สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                 100,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     20,000,000 

 

2 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   80,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     20,000,000 
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ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

3 สินทรพัย ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                          - 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     80,000,000 

 

(2) การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ กล่าวคือ เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่ 

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ทั้งสองวิธี 

วิธีทีห่นึง่ แสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นส่วนหน่ึงในงบก าไรขาดทุน โดยแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ภายใต้หมวดรายได้อื่น 

วิธีทีส่อง น าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถเข้าใจงบการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีต่อรายได้

หรือค่าใช้จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก 

ขอ้มูลจากตวัอย่างที่ 3 กิจการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 30 ล้านบาท เพ่ือเป็น 

การชดเชยค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 5 ปี กจิการมีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา 

5 ปี เท่ากับ 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามล าดับ รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด จ านวน 15 ล้านบาท 

จ านวนเงินที่กจิการจะบันทกึรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา

ที่กิจการรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนน้ันจ่ายให้เป็นการชดเชย เท่ากับ 2 ล้านบาท 4 ล้านบาท 6 ล้านบาท  

8 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ 

การบันทกึบัญชีตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้  

วิธีทีห่นึง่ 

แสดงเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้

เป็นส่วนหนึง่ในงบก าไรขาดทุน 

วิธีทีส่อง 

น าเงินอุดหนุนดงักล่าวไปหกัในการแสดงรายการ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณ วันที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร     30,000,000 

    Cr รายได้รอการรับรู้                30,000,000 

 

Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร     30,000,000 

    Cr รายได้รอการรับรู้                30,000,000 
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วิธีทีห่นึง่ 

แสดงเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้

เป็นส่วนหนึง่ในงบก าไรขาดทุน 

วิธีทีส่อง 

น าเงินอุดหนุนดงักล่าวไปหกัในการแสดงรายการ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณ วันสิ้นปีที่ 1 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      1,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร         1,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                2,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   2,000,000 

 

 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      1,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร           1,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                2,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    1,000,000 

         ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม        1,000,000 

ณ วันสิ้นปีที่ 2 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      2,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร         2,000,000 

 

Dr รายได้รอการรับรู้                4,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   4,000,000 

 

 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      2,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร           2,000,000 

 

Dr รายได้รอการรับรู้                4,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    2,000,000 

         ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม        2,000,000 

ณ วันสิ้นปีที่ 3 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      3,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร         3,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                6,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   6,000,000 

 

 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      3,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร           3,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                6,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    3,000,000 

         ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม        3,000,000 

ณ วันสิ้นปีที่ 4 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      4,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร         4,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                8,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   8,000,000 

 

 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      4,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร           4,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                8,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    4,000,000 

         ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม        4,000,000 

ณ วันสิ้นปีที่ 5 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      5,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร         5,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                10,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  10,000,000 

 

 

Dr ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม      5,000,000 

    Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร           5,000,000 

Dr รายได้รอการรับรู้                10,000,000 

    Cr รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    5,000,000 

        ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม        5,000,000 
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปน้ี 

 วิธีทีห่นึง่ แสดงเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ป็นส่วนหนึง่ในงบก าไรขาดทุน 

ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

1 

 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   28,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     2,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม          1,000,000 

2 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   24,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     4,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม          2,000,000 

3 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   18,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     6,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม          3,000,000 

4 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   10,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     8,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม          4,000,000 

5 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                         - 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    10,000,000 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม          5,000,000 

วิธีทีส่อง น าเงินอุดหนุนดงักล่าวไปหกัในการแสดงรายการค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

1 

 

หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   28,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     1,000,000 

2 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   24,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     2,000,000 

3 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   18,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     3,000,000 

4 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                   10,000,000 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     4,000,000 
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ปีที ่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

5 หนี้ สิน 

รายได้รอการรับรู้                         - 

รายได ้

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     5,000,000 

การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

ซ่ึงก าหนดให้ใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

กรณีจ่ายคืนเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได  ้ ให้กิจการน าเงินอุดหนุนที่จ่ายคืนน้ันไปหักจาก

รายได้รอการรับรู้ที่ได้บันทกึไว้ส าหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว หากเงินอุดหนุนที่ต้องจ่ายคืนมีจ านวนสูงกว่า

ยอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู้หรือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู้  กิจการต้องรับรู้

ส่วนเกนิของเงินอุดหนุนที่ต้องจ่ายคืนน้ันเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี 

กรณีจา่ยคืนเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์ 

 หากกิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้  ให้น าเงินอุดหนุนส่วนที่ จ่ายคืนน้ันไป 

ลดรายได้รอการรับรู้ด้วยจ านวนที่ต้องจ่ายคืน 

 หากกจิการน าเงินอุดหนุนหักจากมูลค่าของสนิทรัพย์ ให้น าเงินอุดหนุนส่วนที่จ่ายคืนน้ันไปเพ่ิม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด้วยจ านวนที่ต้องจ่ายคืน และกิจการต้องรับรู้ผลสะสมของค่าเสื่อมราคา 

ที่เพ่ิมข้ึนจนถึงวันที่กจิการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้ันเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ี

นอกจากน้ี กจิการต้องพิจารณามูลค่าตามบัญชีใหม่ของสนิทรัพย์ว่าเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

ความช่วยเหลือจากรฐับาล 

กิจการอาจได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซ่ึงไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง

สมเหตุสมผล และอาจมีรายการที่ท  ากับรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ หาก

ประโยชน์ที่ได้รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีนัยส าคัญ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 

ขอบเขต และระยะเวลาของความช่วยเหลือน้ันเพ่ือมิให้ผู้ใช้งบการเงินเกดิความเข้าใจผิด 

การเปิดเผยขอ้มูล  

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้   

(1) นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใช้

ในการแสดงรายการในงบการเงิน  

 

ตวัอย่าง 

กจิการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

กจิการจะปฏบัิติตามเง่ือนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่ก  าหนดไว้ และกจิการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น  
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กิจการรับรู้เงินอุดหนุนค้างรับที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนแล้วในงบก าไร

ขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายน้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กบัค่าใช้จ่ายรายการใดต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกบัค่าใช้จ่ายน้ัน 

กิจการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมอยู่ในหน้ีสินไม่

หมุนเวียนในรูปของรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

(2) ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรู้ในงบการเงิน และระบุถึง 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กจิการได้รับประโยชน์โดยตรง 

ตวัอย่าง 

กิจการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการตลาดในต่างประเทศ รวมถึง

การวิจัยด้านการตลาดและการให้บริการอื่นในลักษณะเดียวกนัจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(3) เง่ือนไขที่กจิการยังไม่ได้ปฏบัิติและเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนอื่น ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลที่กจิการรับรู้ 

ตวัอย่าง 

กิจการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวน 100,000,000 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนจากอุทกภัยที่

เกิดข้ึนในปีก่อน โดยมีเง่ือนไขว่ากิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องไม่ลดจ านวนพนักงานตลอดระยะเวลาสามปี

ข้างหน้า โดยกจิการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวเป็นรายได้ (ปี 25X0 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

เมื่อกจิการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรกกจิการต้องปฏบัิติดังต่อไปนี้   

(1) เปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และ 

(2) ปฏบัิติตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้   

 ปรับปรุงงบการเงินส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ  

 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเฉพาะเงินอุดหนุนหรือบางส่วนของเงินอุดหนุน 

ที่กจิการมีสทิธจิะได้รับหรือที่กจิการจะต้องจ่ายคืนซ่ึงเกดิข้ึนหลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

เมื่อกจิการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีผลกระทบที่ส าคัญต่อการจัดท างบการเงินของกิจการ 

ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล กิจการต้อง

ก าหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรน้ัน ประการที่สอง กิจการต้องก าหนดขอบเขต

ของประโยชน์ที่กิจการได้รับจากความช่วยเหลือดังกล่าวในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงจะช่วยในการ

เปรียบเทยีบงบการเงินของกิจการกบังบการเงินงวดก่อนๆ และการเปรียบเทยีบกบังบการเงินของกิจการอื่น 

********************** 


