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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20  

เรือ่ง 

การบญัชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีระหว่างประเทศที่ สิ้ นสุดใน 

วันที่  31 ธันวาคม 2561 (IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบญัชีส าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 48 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้

ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20  

เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับควำมช่วยเหลือ

จำกรัฐบำล 

 

ขอบเขต   
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเงินอุดหนุน

จากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปแบบอื่น 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัรายการต่อไปนี้  

2.1 ปัญหาที่เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ในงบการเงินที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา หรือการเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับรายการในลักษณะเดียวกนั   

2.2 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กจิการในรูปของประโยชน์ที่ใช้ในการก าหนดก าไรหรือ

ขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ก าหนดหรือจ ากัดจ านวนหน้ีสินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของ

ประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อม

ราคาในอตัราเร่ง และการลดอตัราภาษีเงินได้ เป็นต้น 

2.3 การที่รัฐบาลเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกจิการ  

2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

 

ค านยิาม   
 

3 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

 

รัฐบำล  หมายถงึ รฐับาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีล ักษณะ

คลา้ยคลึงกนัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดบัทอ้งถิ่น 

ระดบัประเทศหรือระดบัระหว่างประเทศ 

ควำมช่วยเหลอืจำก

รัฐบำล 

หมายถงึ  การที่รฐับาลใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจง

แก่กิจการใดกิจการหนึง่หรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบติั
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ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก าหนด ความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบันี้ ไม่รวมถึงประโยชนที์่รฐับาลให้โดยทางออ้ม 

ซ่ึงมีผลต่อสภาพทางการคา้โดยทัว่ไป เช่น การจดัสรา้ง

สาธารณูปโภคในพื้ นที่ทีม่ีการพฒันา หรือการก าหนด

ขอ้จ ากดัทางการคา้ต่อคู่แข่งขนั 

   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล หมายถงึ ความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปของการโอนทรพัยากร

ใหแ้ก่กิจการเพือ่แลกเปลีย่นกบัการที่กิจการตอ้งปฏิบติั

ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการ 

ทั้ งที่ไดป้ฏิบติัแลว้ในอดีตและที่จะปฏิบติัในอนาคต 

เงินอุดหนุนจากรฐับาลไม่รวมถึงความช่วยเหลือจาก

รฐับาลทีไ่ม่สามารถก าหนดมูลค่าไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

และรายการคา้ที่ท ากบัรฐับาลซ่ึงไม่สามารถแยกจาก

รายการคา้ตามปกติของกิจการ1 

   

เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับสินทรัพย ์

หมายถงึ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มี เงื่อนไขหลักให้กิจการ 

ที่เขา้ข่ายไดร้บัเงินอุดหนุนตอ้งซ้ือ สรา้ง หรือจัดหา

สินทรพัยร์ะยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ 

การจ ากดัประเภทหรือสถานที่ตั้ งของสินทรพัยห์รือ

ระยะเวลาทีก่ิจการตอ้งจดัหาหรือถอืครองสินทรพัยน์ ั้น                                                       

   

เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับรำยได ้

หมายถงึ เงินอุดหนุนอื่นจากรฐับาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสินทรพัย ์

   

เงินกูย้มืทีไ่ดรั้บ 

กำรยกหน้ี 

หมายถงึ เงินกูย้ืมที่ผูใ้ห้กูย้ืมสละสิทธิการรบัช าระหนี้ ภายใต้

เงือ่นไขทีก่ าหนดไวบ้างประการ 

   

มลูค่ำยุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอน

หนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด 

ณ วันที่ว ัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่13 เรือ่ง กำรวัดมลูค่ำยุติธรรม) 

                                                   
1  ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  10 เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี ่ยวขอ้ง 

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน  
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4  ความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซ่ึงแต่ละรูปแบบมีลักษณะและเง่ือนไขในการ 

ให้ความช่วยเหลือที่ แตกต่างกัน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมี วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น 

การสนับสนุนให้กิจการเร่ิมด าเนินการบางประการที่ตามปกติแล้วกิจการจะไม่ท าหากไม่ได้ 

รับความช่วยเหลือดังกล่าว 

5 การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีความส าคัญต่อการจัดท างบการเงินของกิจการ              

ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

กิจการต้องก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรน้ัน ประการที่สอง 

กิจการต้องก าหนดขอบเขตของประโยชน์ที่กิจการได้รับจากความช่วยเหลือดังกล่าว ในระหว่าง

รอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงจะช่วยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงิน 

งวดก่อนๆ และการเปรียบเทยีบกบังบการเงินของกจิการอื่น 

6 บางคร้ังเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีช่ือเรียกอื่น เช่น เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้าและ

บริการ หรือเงินเพ่ิมพิเศษ เป็นต้น 

 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล  
 

7 กิจการตอ้งไม่รบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตวัเงินซ่ึงวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมัน่ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 

7.1 กิจการจะปฏิบติัตามเงือ่นไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว ้และ 

7.2  กิจการจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น 

8 กิจการต้องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกว่าจะเช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะ

ปฏบัิติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนและกิจการจะได้รับเงินอุดหนุนน้ัน  การที่กิจการได้รับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมิได้เป็นหลักฐานที่ท  าให้สรุปได้ว่ากิจการได้ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของเงินอุดหนุนนั้น 

9 รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กจิการได้รับไม่มีผลกระทบต่อวิธปีฏบัิติทางบัญชีที่กจิการใช้กับ

เงินอุดหนุนดังกล่าว ดังน้ัน ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดหรือได้รับในรูปของ 

การลดหน้ีสนิที่มีต่อรัฐบาล กจิการต้องบันทกึบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกนั 

10 กิจการต้องถือว่าเงินกู้ยืมที่ได้รับการยกหน้ีจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเม่ือสามารถ

เช่ือมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากจิการจะสามารถปฏบัิติตามเง่ือนไขของการยกหน้ีน้ัน 

10ก กิจการต้องถือว่าผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบ้ียที่ต ่ ากว่า 

อัตราตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้องถูกรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ผลประโยชน์ของ

อตัราดอกเบ้ียที่ต ่ากว่าอตัราตลาดต้องวัดมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืม

เร่ิมแรกที่ก  าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ดังกล่าวต้องบันทกึบัญชีตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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กิจการต้องพิจารณาเง่ือนไข และภาระผูกพันที่ เกิดข้ึนหรือต้องเกิดขึ้ นเมื่อมีการระบุต้นทุน 

ซ่ึงผลประโยชน์ของเงินกู้ยืมน้ันจ่ายให้เป็นการชดเชย 

11 เมื่ อกิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนหรือสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนที่ มี

ความสัมพันธ์กับเงินอุดหนุนดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น  

12  กิจการตอ้งรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา 

ทีก่ิจการรบัรูต้น้ทุนทีเ่งินอุดหนุนนั้นจ่ายใหเ้ป็นการชดเชย 

13 แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หน่ึง 

บันทึกเป็นทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง 

แนวทางที่สองบันทึกเป็นรายได้โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน

ส าหรับงวดบัญชีใดบัญชีหน่ึงหรือหลายงวดบัญชี 

14 ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทกึเป็นทุนมีเหตุผลดังน้ี 

14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

แทนการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยน าหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากกิจการ 

ไม่ต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนน้ีให้กับรัฐบาล ดังน้ัน กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าว 

นอกก าไรหรือขาดทุน  

14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากไม่ได้เป็นสิ่งที่กิจการ 

ท ามาหาได้  แต่เป็นเงินที่ ได้ รับจากรัฐบาลเพ่ือเป็นสิ่ งจูงใจโดยปราศจากต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้อง 

15 ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทกึเป็นรายได้ให้เหตุผลดังน้ี  

15.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินที่ไม่ได้รับมาจากผู้ถือหุ้น ดังน้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

จึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวด 

ที่เหมาะสม 

15.2  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้เปล่า เน่ืองจากกิจการต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่ก  าหนดไว้ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนน้ัน ดังน้ัน 

กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนพร้อมกับค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกบัต้นทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพ่ือเป็นการชดเชย 

15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้

และภาษีอื่นๆ ที่เรียกเกบ็จากรายได้ ดังน้ัน กจิการจึงควรบันทกึเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ในก าไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกบัภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ที่เรียกเกบ็จากรายได้ 

16 ตามแนวทางที่บันทึกเป็นรายได้ กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน 

อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซ่ึงกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซ่ึงเงินอุดหนุนน้ัน  

จ่ายให้เพ่ือเป็นการชดเชย การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน เมื่อได้รับเงินถือว่า 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน)  

การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้รับเงินจะน ามาใช้ได้ กต่็อเมื่อไม่มี
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เกณฑอ์ื่นที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุนดังกล่าวเข้าในงวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กจิการได้รับ

เงินอุดหนุนนั้น 

17 โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

จะเป็นระยะเวลาที่ทราบได้ค่อนข้างแน่นอน ดังน้ัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย

รายการใดต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้จ่ายน้ัน ในท านองเดียวกัน  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสื่ อมสภาพต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ตลอดระยะเวลาการตัดจ าหน่ายค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ดังกล่าวที่กจิการรับรู้ 

18 เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเง่ือนไขก าหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตาม 

ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีน้ีกิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน 

ตลอดระยะเวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการได้รับ 

เงินอุดหนุนในรูปของที่ดิน โดยมีเง่ือนไขที่ก  าหนดให้กิจการต้องสร้างอาคารบนที่ดินน้ัน กิจการ

ควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร 

19 ในบางคร้ัง เงินอุดหนุนที่กิจการได้รับอาจเป็นส่วนหน่ึงของความช่วยเหลือทางการเงินหรือ 

ทางการคลังที่รัฐบาลให้แก่กิจการ ซ่ึงมีเง่ือนไขหลายประการที่กิจการต้องปฏิบัติตาม ในกรณี

ดังกล่าว กจิการจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการระบุเง่ือนไขที่ท  าให้เกดิต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เพ่ือก าหนดระยะเวลาที่จะรับรู้เงินอุดหนุนน้ันเป็นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้องใช้เกณฑ์

การปันส่วนที่แตกต่างกนัส าหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน 

20 กิจการต้องรับรู ้เงินอุดหนุนค้างรับที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุน 

ที่เกิดข้ึนแลว้ หรือเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ทุน 

ทีต่อ้งจ่ายในอนาคต ในก าไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ิจการมีสิทธิไดร้บัเงินอุดหนุนนั้น 

21 ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเน่ืองจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะ

ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการโดยตรงแทนการจูงใจให้กิจการจ่ายรายจ่ายบางรายการ 

รัฐบาลอาจจ ากัดการให้เงินอุดหนุนกับกิจการใดกิจการหน่ึง โดยไม่ได้ให้เงินอุดหนุนน้ันกับ 

ทุกกิจการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวท าให้กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนนั้นเป็น

รายได้ในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนน้ันพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถเข้าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนน้ันได้อย่างชัดเจน  

22 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้เพ่ือชดเชยกับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนในงวดบัญชีก่อน 

อาจให้ถือเป็นรายการค้างรับ กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้ในงวดที่กิจการ 

มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนน้ัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบจาก

เงินอุดหนุนนั้นได้อย่างชัดเจน  
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เงินอุดหนุนจากรฐับาลในรูปของสินทรพัยที์ไ่ม่เป็นตวัเงิน 

  

23 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ที่ ดินหรือ

ทรัพยากรอื่น เพ่ือให้กิจการใช้ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปกติแล้วกิจการจะต้อง

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพย์น้ัน 

ตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุนน้ันด้วย 

มูลค่าที่ก  าหนดไว้ 

 

การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินทรพัย ์

 

24 กิจการตอ้งแสดงเงินอุดหนุนจากรฐับาลที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยร์วมทั้งเงินอุดหนุนจากรฐับาล  

ในรูปของสินทรพัยที์่ไม่เป็นตวัเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน  

โดยบนัทึกเป็นรายไดร้อการรบัรูห้รือน าเงินอุดหนุนดงักล่าวมาแสดงหักจากมูลค่าของ

สินทรพัยที์เ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ 

25  การแสดงรายการในงบการเงินส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุน

ตามที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธ ี

26 วิธีที่หน่ึงให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ตามเกณฑท์ี่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสนิทรัพย์ 

27 วิธีที่สองให้กิจการน าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มูลค่า 

ตามบัญชีของสินทรัพย์ ตามวิธีน้ีกิจการจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในก าไรหรือขาดทุน 

ตลอดอายุการใช้งานของสนิทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 

28 การซ้ือสินทรัพย์และการได้รับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องอาจท าให้เกิดรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ          

ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังน้ัน กิจการควรเปิดเผยรายการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก   

ในงบกระแสเงินสดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์  โดยไม่ค านึงว่ากิจการ 

ได้น าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่ 

 

การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้

 

29 กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นส่วนหน่ึงในก าไรหรือขาดทุน โดยแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ภายใต้หมวดรายได้อื่น หรืออาจน าเงินอุดหนุนดังกล่าว 

ไปหักในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

29ก (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

30 ผู้สนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จให้ เหตุผลว่า การน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกันถือเป็นการไม่เหมาะสม  

และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายจะท าให้สามารถน า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทยีบกบัค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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ผู้สนับสนุนการน าเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

โต้แย้งว่าค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไม่เกิดข้ึนหากกิจการไม่ได้ รับ 

เงินอุดหนุนน้ัน ดังน้ัน การแสดงค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้น าเงินอุดหนุนมาหักน้ันอาจท าให้ ผู้ใช้ 

งบการเงินเกดิความเข้าใจผิดได้ 

31 การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ สามารถเลือกแสดงได้ทั้งสองวิธี ซ่ึงกิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้

อย่างถูกต้อง และกิจการต้องเปิดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีต่อรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก 

 

การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาล 

 

32 การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาลถือเป็นการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี (ดูมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ

ขอ้ผดิพลำด) หากกิจการตอ้งจ่ายคืนเงินอุดหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้ในขั้นแรกกิจการตอ้ง

น าเงินอุดหนุนที่จ่ายคืนนั้นไปหักจากรายไดร้อการรบัรูที้่ไดบ้นัทึกไวส้ าหรบัเงินอุดหนุน

ดงักล่าว หากเงินอุดหนุนที่ตอ้งจ่ายคืนมีจ านวนสูงกว่ายอดคงเหลือในบญัชีรายไดร้อการรบัรู ้

หรือไม่มียอดคงเหลือในบญัชีรายไดร้อการรบัรู ้กิจการตอ้งรบัรูส่้วนเกินของเงินอุดหนุนที่ตอ้ง

จ่ายคืนนั้นเข้าก าไรหรือขาดทุนทันที หากกิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรพัย ์กิจการตอ้งน าเงินอุดหนุนส่วนที่จ่ายคืนนั้นไปเพิ่มมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์

หรือลดรายไดร้อการรบัรูด้ว้ยจ านวนทีต่อ้งจ่ายคืน นอกจากนั้น กิจการตอ้งรบัรูผ้ลสะสมของ

ค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ข้ึนจนถึงวนัที่กิจการตอ้งจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรฐับาลนั้นเขา้ก าไรหรือ

ขาดทุนทนัที  

33 ในกรณีที่กิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องพิจารณามูลค่า 

ตามบัญชีใหม่ของสนิทรัพย์ว่าเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

 

ความช่วยเหลือจากรฐับาล 
 

34 นอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 กิจการ 

อาจได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซ่ึงไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล  

และอาจมีรายการที่ท  ากบัรัฐบาลซ่ึงไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกจิการ 

35 ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ ความช่วยเหลือ 

ทางด้านเทคนิคหรือค าแนะน าทางด้านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่าและการให้การค ้าประกัน  

ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ ได้แก่ นโยบาย

การจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
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กิจการได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือน้ันแต่การที่จะแยกรายการค้าตามปกติออกจาก 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระท าได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 

36 หากประโยชน์ที่ได้รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้างต้นมีนัยส าคัญ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่วยเหลือน้ันเพ่ือมิให้ 

ผู้ใช้งบการเงินเกดิความเข้าใจผิด 

37 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

38 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่รวมถึงความช่วยเหลือด้าน

สาธารณูปโภคที่รัฐบาลให้ในรูปของการปรับปรุงระบบขนส่งและเครือข่ายการสื่อสารทั่วไป  

และไม่รวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ระบบชลประทานที่มีไว้เพ่ือให้ท้องถิ่น

โดยรวมได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองตลอดไป 

 

การเปิดเผยขอ้มูล   
 

39 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้  

39.1 นโยบายการบญัชีที่กิจการเลือกใชส้ าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล รวมทั้งวิธีที่กิจการ 

เลือกใชใ้นการแสดงรายการในงบการเงิน 

39.2 ลกัษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรฐับาลที่กิจการรบัรูใ้นงบการเงิน และระบุ

ถงึความช่วยเหลือจากรฐับาลในรูปแบบอื่นทีก่ิจการไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง และ  

39.3 เงื่อนไขที่กิจการยงัไม่ไดป้ฏิบติัและเหตุการณที์่อาจเกิดข้ึนอื่น  ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั 

ความช่วยเหลือจากรฐับาลทีก่ิจการรบัรู ้

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

40 เมื่อกิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นครั้ งแรกกิจการต้อ งปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี้   

40.1 เปิดเผยขอ้มูลตามทีม่าตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม และ 

40.2 ปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด หรือ 

40.2.2 ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ เฉพาะเงินอุดหนุนหรือบางส่วนของ

เงินอุดหนุนที่กิจการมีสิทธิจะไดร้บัหรือที่กิจการจะตอ้งจ่ายคืนซ่ึงเกิดข้ึน

หลงัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีผลบงัคบัใช ้
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วนัถอืปฏิบติั 
 

41 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

42 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

43 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

44 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

45 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

46 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

47 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

48 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 10ก และตัดย่อหน้าที่ 44 และ 47 กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อ

กจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

 


