เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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 ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การบัญชีสําหรับ
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล ตามที่ กํ า หนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือ
จากรั ฐ บาล ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ดใน
วั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 (IAS 20 : Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มี การปรั บปรุ งจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

ขอบเขต
คํานิยาม
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
การแสดงรายการเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การเปิ ดเผยข้อมูล
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ

1
3
7
23
24
29
32

34
39
40
41

2

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ นจากรั ฐ บาล
และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ่ยวกั บความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึ ง 48 ทุ กย่ อหน้ า
มีความสําคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับ
การรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
2.1
ปั ญ หาที่เ ป็ นกรณี พิ เ ศษเกี่ยวกับ การปฏิบั ติทางบั ญ ชี สาํ หรั บ เงิน อุดหนุ น จากรั ฐบาล
ในงบการเงินที่สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลที่ให้ แก่กิจการในรูปของประโยชน์ท่ีใช้ ในการกําหนดกําไร
หรื อ ขาดทุ น ทางภาษี ห รื อ สามารถใช้ ก ํา หนดหรื อ จํา กั ด จํา นวนหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
ตัวอย่างของประโยชน์ดังกล่าว ได้ แก่ ช่ วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุ น
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
2.3
การที่รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
2.4
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกําหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

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

3

1

ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

หมายถึง การทีร่ ฐั บาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจง
แก่กิจการใดกิจการหนึง่ หรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่ อ นไขที่ ร ัฐ บาลกํ า หนดความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐ บาลตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ ไม่ รวมถึงประโยชน์ที่รฐั บาลให้โดยทางอ้อ ม
ซึ่งมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทัว่ ไป เช่ น การจัดสร้าง
สาธารณู ปโภคในพื้ นที่ทีม่ ีการพัฒนา หรือการกําหนด
ข้อจํ ากัดทางการค้าต่อคู่แข่งขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากร
ให้แก่กิจการเพือ่ แลกเปลีย่ นกับการทีก่ ิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกิจการ
ทั้งที่ได้ปฏิ บ ตั ิ แล้วในอดี ตและที่ จะปฏิ บ ตั ิ ในอนาคต
เงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลไม่ รวมถึงความช่ วยเหลือจาก
รัฐบาลทีไ่ ม่สามารถกําหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล
และรายการค้าที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจาก
รายการค้าตามปกติของกิจการ1

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสินทรัพย์

หมายถึง เงิ นอุ ดหนุ นจากรัฐ บาลที่มี เ งื่อนไขหลักให้กิ จการที่
เข้า ข่ ายได้ร ับเงิ นอุ ดหนุ นต้องซื้ อ สร้า ง หรื อจั ดหา
สิ นทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมี เงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ
การจํ ากัดประเภทหรื อสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์หรื อ
ระยะเวลาทีก่ ิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้นั

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรายได้

หมายถึง เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุ นที่เกีย่ วข้อง
กับสินทรัพย์

เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รับ
การยกหนี้

หมายถึง เงินกูย้ ืมที่ผูใ้ ห้กูย้ ืมสละสิ ทธิ การรับชํ าระหนี้ ภายใต้
เงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้บางประการ

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลื อจากรัฐบาล – กรณี ทีไ่ ม่ มี
ความเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

4

มูลค่ายุติธรรม

4

5

6

หมายถึง ราคาที่จ ะได้ร ับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐบาลมีหลายรู ปแบบซึ่ งแต่ละรูป แบบมีลัก ษณะและเงื่อนไขในการให้
ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้
กิจการเริ่ มดําเนินการบางประการที่ตามปกติแล้ วกิจการจะไม่ ทาํ หากไม่ได้ รับความช่ วยเหลือ
ดังกล่าว
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐบาลอาจมีค วามสํา คัญ ต่ อ การจั ด ทํา งบการเงิน ของกิจ การ
ด้ ว ยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่ อ กิจ การได้ รั บ ทรั พยากรตามความช่ ว ยเหลื อ จาก
รั ฐ บาล กิ จ การต้ องกํา หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมกั บ การรั บ โอนทรั พ ยากรนั้ น
ประการที่สอง กิจการต้ องกําหนดขอบเขตของประโยชน์ ท่ีกิจการได้ รั บจากความช่ วยเหลื อ
ดังกล่าว ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะช่วยในการเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการ
กับงบการเงินงวดก่อนๆ และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
บางครั้ งเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลอาจมีช่ือเรี ยกอื่น เช่ น เงินสนับสนุ น เงินพยุงราคาสินค้ าและ
บริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็ นต้ น

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
7

8

9
10

กิจการต้องไม่รบั รูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมันได้
่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
7.1
กิจการจะปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว้ และ
7.2
กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
กิจการต้ องไม่รับรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะ
ปฏิบัตติ ามเงื่ อ นไขของเงิ น อุ ดหนุ น และกิจ การจะได้ รั บ เงิน อุด หนุ น นั้ น การที่กิจ การได้ รั บ
เงิน อุด หนุ น จากรั ฐ บาลมิได้ เป็ นหลักฐานที่ทาํ ให้ สรุปได้ ว่ากิจการได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น
รูปแบบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่กิจการได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่กี ิจการใช้
กับเงินอุดหนุ นดั งกล่ าว ดังนั้ น ไม่ ว่ ากิจการจะได้ รั บเงินอุดหนุ นเป็ นเงินสดหรื อได้ รับในรูปของ
การลดหนี้สนิ ที่มีต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
กิจการต้ องถือว่ าเงินกู้ยืมที่ได้ รับการยกหนี้จากรัฐบาลเป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเมื่อสามารถ
เชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้น้ัน
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กิจ 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
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าอัตราตลาดควรวัดมูลค่าโดยใช้
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมเริ่มแรกที่กาํ หนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และเงินที่ได้ รับ
ผลประโยชน์ดังกล่ าวต้ องบั นทึกบั ญชี ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ กิจการต้ อง
พิ จ ารณาเงื่ อ นไข และภาระผู ก พั น ที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อ กิ จ การทํา การระบุ ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากเงินกู้ยืมนั้น
เมื่อ กิจ การรั บ รู้ เ งิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล หนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น หรื อ สิน ทรั พ ย์ท่ีอ าจเกิด ขึ้ นที่มี
ความสัมพั น ธ์กั บ เงิ น อุ ด หนุ น ดังกล่ า วจะต้ อ งถื อ ปฏิบั ติต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลา
ทีก่ ิจการรับรูต้ น้ ทุนทีเ่ งินอุดหนุ นนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง
บั น ทึ ก เป็ นทุ น โดยกิ จ การจะบั น ทึ ก เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลไปยั งส่ ว นของเจ้ าของโดยตรง
แนวทางที่สองบันทึกเป็ นรายได้ โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายงวดบัญชี
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยนําหักกลบกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากกิจการ
ไม่ต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนนี้ให้ กบั รัฐบาล ดังนั้น กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวนอก
กําไรหรือขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากไม่ได้ เป็ นสิ่งที่กิจการ
ทํา มาหาได้ แต่ เ ป็ นเงิ น ที่ ได้ รั บ จากรั ฐ บาลเพื่ อ เป็ นสิ่ ง จู ง ใจโดยปราศจากต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นรายได้ ให้ เหตุผลดังนี้
15.1 เงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นเงินที่ไม่ ได้ รั บมาจากผู้ ถือหุ้ น ดังนั้ น เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
จึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวด
ที่เหมาะสม
15.2 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลส่วนใหญ่ ไม่ใช่เงินให้ เปล่า เนื่องจากกิจการต้ องปฏิบัติตาม
เงื่อ นไขและภาระผู ก พั น ต่ า งๆ ที่ก าํ หนดไว้ ก่อ นที่จ ะได้ รั บ เงิน อุด หนุ น นั้ น ดั งนั้ น
กิ จ การควรรั บ รู้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น พร้ อมกับ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย
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เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้
และภาษี อ่ ืน ๆ ที่เ รี ยกเก็บ จากรายได้ ดั งนั้ น กิจการจึ งควรบั นทึกเงินอุ ดหนุ นจาก
รัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และภาษีอ่นื ๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้
ตามแนวทางที่บันทึกเป็ นรายได้ กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรื อขาดทุ น
อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ ายให้ เพื่ อเป็ นการชดเชย การรั บรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อได้ รับเงินถือว่ า
ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ค งค้ าง (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) การรั บรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อได้ รับเงินจะนํามาใช้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีเกณฑ์อ่นื ที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุ น
ดังกล่าวเข้ าในงวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กจิ การได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะ
เป็ นระยะเวลาที่ทราบได้ ค่อนข้ างแน่ นอน ดังนั้น เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่าย
รายการใดต้ อ งรั บ รู้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดเดี ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น ในทํา นองเดี ย วกั น
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์เสื่อมสภาพต้ องรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนตลอด
ระยะเวลาการตัดจําหน่ายค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว
ที่กจิ การรับรู้
เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกําหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ภาระผู กพั น บางประการ ในกรณีน้ ี กิจการต้ อ งรั บ รู้เงินอุดหนุ น ดังกล่ า วในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอย่างเช่น กิจการได้ รับ
เงินอุดหนุนในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กาํ หนดให้ กิจการต้ องสร้ างอาคารบนที่ดินนั้น กิจการ
ควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร
ในบางครั้ ง เงินอุดหนุ นที่กิจการได้ รับอาจเป็ นส่วนหนึ่งของความช่ วยเหลือทางการเงินหรื อ
ทางการคลั งที่รั ฐบาลให้ แก่ กิจการ ซึ่ งมีเงื่ อนไขหลายประการที่กิจการต้ องปฏิบั ติตาม ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจําเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทาํ ให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
เพื่ อ กําหนดระยะเวลาที่จะรั บรู้ เงินอุ ดหนุ นนั้ นเป็ นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้ องใช้ เกณฑ์
การปันส่วนที่แตกต่างกันสําหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน
กิ จ การต้อ งรับ รู เ้ งิ น อุ ด หนุ นค้า งรับที่ ร ัฐ บาลจะจ่ า ยชดเชยให้ก บั ค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ขาดทุ น
ที่เกิดขึ้ นแล้ว หรือเพือ่ ให้การสนับสนุ นด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ ทุน
ทีต่ อ้ งจ่ ายในอนาคต ในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ ิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุ นนั้น
ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่จี ะ
ให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการโดยตรงแทนการจู งใจให้ กิจการจ่ายรายจ่ายบางรายการ
รัฐบาลอาจจํากัดการให้ เงินอุดหนุ นกับกิจการใดกิจการหนึ่ ง โดยไม่ได้ ให้ เงินอุดหนุ นนั้นกับ
ทุกกิจการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่ าวทําให้ กิจการต้ องรั บรู้เงินอุดหนุ นนั้นเป็ น
รายได้ ในงวดที่กิจการมีสิทธิได้ รับเงิ นอุดหนุ นนั้ นพร้ อมกับเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อให้ ม่ันใจว่ าผู้ ใช้ งบ
การเงินสามารถเข้ าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้ เพื่อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
อาจให้ ถือเป็ นรายการค้ างรั บ กิจการต้ องรั บรู้เงินอุดหนุ นดังกล่ าวเป็ นรายได้ ในงวดที่กิจการ
มีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุ นนั้น พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบ
จากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน

23

เงิ น อุด หนุ น จากรั ฐ บาลอาจอยู่ ใ นรู ป ของการโอนสิน ทรั พ ย์ ท่ีไม่ เ ป็ นตั ว เงิน เช่ น ที่ดิน หรื อ
ทรั พยากรอื่น เพื่ อให้ กิจการใช้ ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่ าว โดยปกติแล้ วกิจการจะต้ อง
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีไม่เป็ นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุ นและสินทรั พย์น้ัน
ตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุ นนั้นด้ วย
มูลค่าที่กาํ หนดไว้
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
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กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในรู ปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยบันทึ กเป็ นรายได้รอการรับรู ้หรื อนํ าเงิ นอุ ดหนุ นดังกล่ าวมาแสดงหักจากมู ลค่ าของ
สินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
การแสดงรายการในงบการเงินสําหรั บเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุ น
ตามที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี
วิธีท่ีหนึ่งให้ กิจการรั บรู้เงินอุดหนุ นเป็ นรายได้ รอการรั บรู้ และทยอยรั บรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
วิ ธี ท่ีสองให้ กิ จการนํา เงิ น อุ ดหนุ นไปหั กจากมู ลค่ าของสินทรั พย์ ท่ี เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ให้ ได้ มู ลค่ า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ ตามวิธีน้ ีกิจการจะรั บรู้เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอด
อายุการใช้ งานของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
การซื้อสินทรัพย์และการได้ รับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องอาจทําให้ เกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิ ดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก
ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่คาํ นึงว่ ากิจการได้ นาํ
เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
การแสดงรายการเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้

29

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นส่วนหนึ่งในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อ่นื หรื ออาจนําเงินอุดหนุ นดังกล่ าวไป
หักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
8
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(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ผู้สนับสนุ นการแสดงเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การนํ า รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยมาหั ก กลบกั น ถื อ เป็ นการไม่ เหมาะสม
และการแสดงเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นรายได้ แยกต่างหากจากค่าใช้ จ่ายจะทําให้ สามารถนํา
ค่า ใช้ จ่า ยดั งกล่ า วมาเปรี ยบเทียบกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ที่ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบจากเงิน อุดหนุ น จาก
รัฐบาล ผู้สนับสนุนการนําเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโต้ แย้ งว่ าค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไม่เกิดขึ้นหากกิจการไม่ได้ รับ
เงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น การแสดงค่าใช้ จ่ายโดยไม่ได้ นาํ เงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
เกิดความเข้ าใจผิดได้
การแสดงเงิน อุดหนุ นที่เ กี่ยวข้ อ งกับ รายได้ สามารถเลื อ กแสดงได้ ท้ังสองวิ ธี ซึ่ งกิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นดังกล่าวเพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินได้
อย่ างถูกต้ อง และกิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่มีต่อรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) หากกิจการต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่
เกี่ย วข้อ งกับรายได้ ในขั้นแรกกิ จการต้อ งนํา เงิ นอุ ดหนุ นที่จ่า ยคื นนั้นไปหักจากรายได้
รอการรับรูท้ ีไ่ ด้บนั ทึกไว้สําหรับเงินอุดหนุ นดังกล่าว หากเงินอุดหนุ นที่ตอ้ งจ่ ายคืนมีจํานวน
สูงกว่ายอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรูห้ รือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู ้
กิจการต้องรับรูส้ ่วนเกินของเงินอุดหนุ นทีต่ อ้ งจ่ ายคืนนั้นเข้ากําไรหรือขาดทุนทันที หากกิจการ
ต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องนําเงินอุดหนุ นส่วนที่จ่ายคืนนั้น
ไปเพิ่มมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพย์หรือ ลดรายได้ร อการรับรู ด้ ว้ ยจํ านวนที่ตอ้ งจ่ ายคื น
นอกจากนั้น กิจการต้องรับรูผ้ ลสะสมของค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ ขึ้ นจนถึงวันที่กิจการต้องจ่ าย
คืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเข้ากําไรหรือขาดทุนทันที
ในกรณีท่ีกิจการต้ องจ่ ายคื นเงิ นอุดหนุ น ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ กิจการต้ องพิ จารณามู ลค่ า
ตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
34

นอกเหนือจากการได้ รับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลตามคํานิ ยามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 3 กิจการ
อาจได้ รั บความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่นซึ่ งไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุสมผล
และอาจมีรายการที่ทาํ กับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ
9

35

36
37
38

ตั วอย่ างของความช่ วยเหลื อที่ไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุสมผล ได้ แก่ ความช่ วยเหลื อ
ทางด้ านเทคนิ คหรื อ คํา แนะนํา ทางด้ า นการตลาดโดยไม่ คิด มู ลค่ า และการให้ ก ารคํ้า ประกัน
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้ างของรั ฐบาลที่มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า
กิจ การได้ รั บประโยชน์ จ ากความช่ ว ยเหลื อนั้ น แต่ การที่จะแยกรายการค้ า ตามปกติออกจาก
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทําได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
หากประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้ างต้ นมีนัยสําคัญ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่ ว ยเหลื อ นั้ น เพื่ อ มิ 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
สาธารณูปโภคที่รัฐบาลให้ ในรูปของการปรับปรุงระบบขนส่งและเครือข่ายการสื่อสารทั่วไป และ
ไม่รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ระบบชลประทานที่มีไว้ เพื่อให้ ท้องถิ่นโดยรวม
ได้ ใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชี ที่กิจการเลือกใช้สําหรับเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการ
เลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการรับรูใ้ นงบการเงิน และระบุ
ถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นทีก่ ิจการได้รบั ประโยชน์โดยตรง และ
39.3 เงื่อนไขที่กิจการยังไม่ได้ปฏิ บตั ิและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นอื่น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลทีก่ ิจการรับรู ้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
40

เมื่ อ กิ จ การนํ า มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ตั ิ เ ป็ นครั้ง แรกกิ จ การต้อ งปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี้
40.1 เปิ ดเผยข้อมูลตามทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
40.2.1 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น สํ า หรับ การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี
การประกาศใช้) หรือ
10

40.2.2 ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เฉพาะเงินอุดหนุ น หรือ บางส่ ว น
ของเงิ น อุ ด หนุ น ที่กิ จ การมี สิ ท ธิ จ ะได้ร ับ หรื อ ที่กิ จ การจะต้อ งจ่ า ยคื น
ซึ่งเกิดขึ้ นหลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

วันถือปฏิบตั ิ
41
42
43
44
45
46
47
48

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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