
 หน้า   ๙ (เล่มที่  ๓) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  ฉบับที ่ ๑๐   
เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีที่ไม่มีความเกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๓/๒๕๖๑  เรื่อง  การตีความมาตรฐาน 

การบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี



การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 67/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 1 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10  

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรฐับาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนนิงาน 

 
 

ค าน า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน  ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่ สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2561 (SIC Interpretation 10: Government Assistance—No 

Specific Relation to Operating Activities (Bound volume 2019 Consolidated without early 

application)) 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10  

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรฐับาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรฐับาล – กรณีทีไ่ม่มีความเกีย่วขอ้ง

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10  

เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ

กิจกรรมด ำเนินงำน 

 

อา้งอิง 
 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล  

 

ประเด็น 
 

1  ในบางประเทศ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่กิจการอาจมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งในเขตพ้ืนที่หรือภาคอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ เง่ือนไขที่จะได้รับ 

ความช่วยเหลืออาจไม่เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมด าเนินงานของกิจการอย่างเฉพาะเจาะจง  

ตัวอย่างของการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การโอนทรัพยากรจากรัฐบาลให้แก่กจิการซ่ึง 

1.1 ด าเนินงานในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง 

1.2 ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมที่ได้รับการแปรรูป หรือ 

1.3   เร่ิม หรือ ด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนที่ด้อยพัฒนา 

2  ประเด็น คือ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลภายใต้ขอบเขต   

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ ดังน้ัน กรณีที่ใช่ ควรถือปฏิบัติให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

มติ 
 

3     ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กิจการเป็นไปตามค านิยามของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล แม้ว่าจะไม่มีเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด าเนินงาน

ของหน่วยงานอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากความต้องการที่จะด าเนินงานในเขตพ้ืนที่หรือ
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ภาคอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ ดังน้ัน เงินอุดหนุนต้องไม่บันทึกบัญชีโดยตรงไปยังส่วนได้เสียของ 

ผู้ถือหุ้น 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

 


