เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๓/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๑/๒๕๕๘ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ ๑๐ (ปรับ ปรุง ๒๕๕๘) เรื่อ ง ความช่ว ยเหลือ จากรัฐ บาล - กรณีที่ไ ม่มีค วามเกี่ย วข้อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง ความช่วยเหลือ
จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน ตามที่ กํ า หนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (SIC Interpretation 10 : Government Assistance—No
Specific Relation to Operating Activities (Bound volume 2016 Consolidated without early
application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่
ไม่มีความเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
อ้างอิง
•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชีสําหรับเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

ในบางประเทศ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่กจิ การอาจมุ่งเน้ นที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ในระยะยาว ทั้ ง ในเขตพื้ นที่ ห รื อ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ร ะบุ ไ ว้ เงื่ อ นไขที่ จ ะได้ รั บ
ความช่วยเหลืออาจไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดําเนินงานของกิจการอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของ
การให้ ความช่วยเหลือ ได้ แก่ การโอนทรัพยากรจากรัฐบาลให้ แก่กจิ การซึ่ง
1.1 ดําเนินงานในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
1.2 ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่ได้ รับการแปรรูป หรือ
1.3 เริ่ม หรือ ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ด้อยพัฒนา
ประเด็น คือ ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลดังกล่ าวเป็ นเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชี สาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ ดังนั้น
กรณีท่ใี ช่ ควรถือปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มติ
3

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐบาลที่ให้ แ ก่กิจ การเป็ นไปตามคํา นิ ยามของเงินอุด หนุ น จากรั ฐบาลตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชี สาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
และการเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แม้ ว่าจะไม่มี
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดําเนินงานของหน่วยงานอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากความต้ องการ
2

ที่จะดําเนินงานในเขตพื้นที่หรื อภาคอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ ดังนั้น เงินอุดหนุนต้ องไม่บันทึกบัญชี
โดยตรงไปยังส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีควรถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

3

