เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๓/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบั ญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ๓๘/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรือ่ ง
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รั ฐ บาล ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ใน
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

ขอบเขต
คานิยาม
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
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การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 48 ทุ กย่อหน้ ามีความสาคัญ เท่ากัน มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้
ให้ แ นวปฏิบั ติในการเลื อ กและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
2.1
ปั ญ หาที่เป็ นกรณี พิ เศษเกี่ ยวกั บ การปฏิบั ติ ท างบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
ในงบการเงินที่สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้ แก่กจิ การในรูปของประโยชน์ท่ใี ช้ ในการกาหนดกาไรหรือ
ขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ กาหนดหรือจากัดจานวนหนี้สินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของ
ประโยชน์ดังกล่าว ได้ แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อม
ราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
2.3
การที่รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
2.4
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

คานิยาม
3

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบำล

ควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล

หมายถึง รัฐ บาล หน่ ว ยราชการ และหน่ ว ยงานที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ
หมายถึง การที่รฐั บาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจง
แก่กิจการใดกิจการหนึง่ หรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
ตามเงื่อ นไขที่ ร ัฐ บาลก าหนด ความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐ บาลตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับนี้ ไม่ รวมถึงประโยชน์ที่รฐั บาลให้โดยทางอ้อ ม
ซึ่งมีผลต่อสภาพทางการค้าโดยทัว่ ไป เช่น การจัดสร้าง
สาธารณู ปโภคในพื้ นที่ทีม่ ีการพัฒนา หรือการกาหนด
ข้อจากัดทางการค้าต่อคู่แข่งขัน

1

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากร
ให้แก่กิจการเพือ่ แลกเปลีย่ นกับการที่กิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกิจการ
ทั้งที่ ได้ปฏิ บ ตั ิ แล้วในอดี ตและที่ จะปฏิ บ ตั ิ ในอนาคต
เงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลไม่ รวมถึงความช่ วยเหลือ จาก
รัฐบาลทีไ่ ม่สามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล
และรายการค้าที่ทากับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจาก
รายการค้าตามปกติของกิจการ1

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสินทรัพย์

หมายถึง เงิ น อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลที่ มี เงื่ อ นไขหลัก ให้ กิ จ การ
ที่เข้าข่ ายได้รบั เงินอุ ดหนุ นต้องซื้ อ สร้าง หรือจัดหา
สิ นทรัพ ย์ระยะยาวโดยอาจมี เงื่อนไขรองที่ เกี่ยวกับ
การจากัดประเภทหรื อสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์หรื อ
ระยะเวลาทีก่ ิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้นั

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรำยได้

หมายถึง เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสินทรัพย์

เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รับ
กำรยกหนี้

หมายถึง เงินกู ย้ ืม ที่ผูใ้ ห้กูย้ ืม สละสิ ท ธิ การรับช าระหนี้ ภายใต้
เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้บางประการ

มูลค่ำยุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้รบั จากการขายสิ นทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพื่อโอน
หนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด
ณ วันที่ ว ัดมู ลค่ า (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรือ่ ง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม)

ดู ก ารตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาล – กรณี ที่ไ ม่ มี ค วามเกี ่ย วข้อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
4

5

6

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลมี ห ลายรู ป แบบซึ่ ง แต่ ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไขในการ
ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ แ ตกต่ า งกั น ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อเป็ น
การสนั บสนุ นให้ กิจการเริ่ ม ด าเนิ น การบางประการที่ต ามปกติ แ ล้ ว กิจ การจะไม่ ท าหากไม่ ได้
รับความช่วยเหลือดังกล่าว
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด ท างบการเงิน ของกิจ การ
ด้ วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้ รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิจ การต้ อ งก าหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี ท่ีเหมาะสมกับการรั บ โอนทรั พยากรนั้ น ประการที่สอง
กิจการต้ องกาหนดขอบเขตของประโยชน์ท่กี ิจการได้ รับจากความช่วยเหลือดังกล่าว ในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่ ง จะช่ ว ยในการเปรี ย บเทีย บงบการเงิน ของกิ จ การกั บ งบการเงิ น
งวดก่อนๆ และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
บางครั้ งเงิน อุดหนุ น จากรั ฐบาลอาจมีช่ื อเรี ยกอื่น เช่ น เงิน สนั บ สนุ น เงิน พยุงราคาสิน ค้ าและ
บริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็ นต้ น

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
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กิจการต้องไม่รบั รูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมันได้
่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
7.1
กิจการจะปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ และ
7.2
กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
กิจการต้ องไม่ รับ รู้เงิน อุดหนุ น จากรั ฐบาลจนกว่าจะเชื่อมั่น ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ ากิจการจะ
ปฏิบัติต ามเงื่ อ นไขของเงิน อุด หนุ น และกิจ การจะได้ รั บ เงิน อุด หนุ น นั้ น การที่กิจ การได้ รั บ
เงิน อุด หนุ น จากรั ฐ บาลมิได้ เป็ นหลักฐานที่ทาให้ สรุปได้ ว่ากิจการได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น
รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กจิ การได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่กี จิ การใช้ กับ
เงิ นอุ ดหนุ นดั งกล่ าว ดั งนั้ น ไม่ ว่ ากิ จการจะได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ นเป็ นเงิ นสดหรื อได้ รั บในรู ปของ
การลดหนี้สนิ ที่มีต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
กิจการต้ องถือว่ าเงินกู้ยืมที่ได้ รับการยกหนี้จากรั ฐบาลเป็ นเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเมื่อสามารถ
เชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้น้ัน
กิ จ การต้ อ งถื อ ว่ า ผลประโยชน์ จ ากการได้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม จากรั ฐ บาลในอั ต ราดอกเบี้ ยที่ ต่ ากว่ า
อัตราตลาดเป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้ องถูกรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ผลประโยชน์ของ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราตลาดต้ องวัดมูลค่าโดยใช้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืม
เริ่ มแรกที่กาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน
และเงินที่ได้ รับ ผลประโยชน์ดังกล่าวต้ องบันทึกบัญชีตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 53/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

6

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

11

12
13

14

15

16

กิจการต้ อ งพิ จ ารณาเงื่อ นไข และภาระผู กพั น ที่ เกิ ดขึ้ นหรื อต้ องเกิดขึ้ นเมื่ อ มี การระบุ ต้ น ทุ น
ซึ่งผลประโยชน์ของเงินกู้ยืมนั้นจ่ายให้ เป็ นการชดเชย
เมื่ อ กิจ การรั บ รู้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล หนี้ สิ น ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นที่ มี
ความสัม พั น ธ์กับ เงิน อุ ด หนุ น ดั งกล่ าวจะต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น
กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลา
ทีก่ ิจการรับรูต้ น้ ทุนทีเ่ งินอุดหนุ นนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ ง
บั น ทึ ก เป็ นทุ น โดยกิ จ การจะบั น ทึ ก เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลไปยั งส่ วนของเจ้ าของโดยตรง
แนวทางที่สองบันทึกเป็ นรายได้ โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายงวดบัญชี
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยนาหักกลบกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากกิจการ
ไม่ ต้ องจ่ ายคืนเงินอุ ดหนุ นนี้ ให้ กับรั ฐบาล ดั งนั้ น กิจการควรรั บรู้เงินอุดหนุ นดังกล่ าว
นอกกาไรหรือขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน เนื่องจากไม่ได้ เป็ นสิ่งที่กิจการ
ท ามาหาได้ แต่ เป็ นเงิ น ที่ ได้ รั บ จากรั ฐ บาลเพื่ อเป็ นสิ่ งจู งใจโดยปราศจากต้ นทุ น
ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นรายได้ ให้ เหตุผลดังนี้
15.1 เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นเงิ นที่ไม่ ได้ รั บมาจากผู้ ถื อหุ้ น ดั งนั้ น เงินอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล
จึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ในงวด
ที่เหมาะสม
15.2 เงิน อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลส่วนใหญ่ ไม่ใช่ เงิน ให้ เปล่ า เนื่ องจากกิจการต้ องปฏิบั ติตาม
เงื่อ นไขและภาระผู ก พั น ต่ า งๆ ที่ก าหนดไว้ ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น ดั งนั้ น
กิ จ การควรรั บ รู้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลในก าไรหรื อ ขาดทุ น พร้ อมกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้
และภาษีอ่นื ๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้ ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ในกาไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และภาษีอ่นื ๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้
ตามแนวทางที่บั น ทึก เป็ นรายได้ กิจการควรรั บ รู้เงิน อุดหนุ น จากรั ฐบาลในกาไรหรื อขาดทุ น
อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ ายให้ เพื่ อเป็ นการชดเชย การรั บรู้ เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในก าไรหรื อขาดทุ น เมื่อได้ รับเงินถื อว่ า
ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ คงค้ าง (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 เรื่ อ ง การน าเสนองบการเงิน )
การรับ รู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุน เมื่อได้ รับ เงินจะนามาใช้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ มี
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เกณฑ์อ่นื ที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุนดังกล่าวเข้ าในงวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กจิ การได้ รับ
เงินอุดหนุนนั้น
โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรั บรู้ ต้ นทุ นหรื อค่ าใช้ จ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล
จะเป็ นระยะเวลาที่ทราบได้ ค่อนข้ างแน่นอน ดังนั้น เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่าย
รายการใดต้ องรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดเดี ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น ในท านองเดี ย วกั น
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ เสื่ อ มสภาพต้ องรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาการตัดจาหน่ ายค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ดังกล่าวที่กจิ การรับรู้
เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบั ติตาม
ภาระผู ก พั น บางประการ ในกรณี น้ ี กิจการต้ อ งรั บ รู้ เงิน อุดหนุ น ดังกล่ า วในกาไรหรื อขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้ น ตัวอย่างเช่ น กิจการได้ รับ
เงินอุดหนุ นในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กาหนดให้ กิจการต้ องสร้ างอาคารบนที่ดินนั้ น กิจการ
ควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร
ในบางครั้ ง เงิน อุดหนุ น ที่กิจการได้ รับ อาจเป็ นส่วนหนึ่ งของความช่ วยเหลื อทางการเงิน หรื อ
ทางการคลังที่รัฐบาลให้ แก่กิจการ ซึ่ งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการต้ องปฏิบัติตาม ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจาเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
เพื่ อกาหนดระยะเวลาที่จะรั บรู้เงินอุดหนุ นนั้นเป็ นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้ องใช้ เกณฑ์
การปันส่วนที่แตกต่างกันสาหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน
กิ จ การต้อ งรับ รู ้เงิ น อุ ด หนุ น ค้างรับ ที่ ร ัฐ บาลจะจ่ ายชดเชยให้ก ับ ค่ าใช้จ่ ายหรื อ ขาดทุ น
ที่เกิดขึ้ นแล้ว หรือเพือ่ ให้การสนับสนุ นด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ ทุน
ทีต่ อ้ งจ่ ายในอนาคต ในกาไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ ิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้ รับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเนื่องจากรั ฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่จี ะ
ให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการโดยตรงแทนการจู งใจให้ กิจการจ่ายรายจ่ายบางรายการ
รัฐบาลอาจจากัดการให้ เงิน อุดหนุ น กับ กิจการใดกิจการหนึ่ ง โดยไม่ ได้ ให้ เงิน อุดหนุ น นั้น กับ
ทุ กกิจการที่อยู่ ในประเภทเดี ยวกัน สถานการณ์ ดังกล่ าวทาให้ กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุ นนั้นเป็ น
รายได้ ในงวดที่ กิ จการมี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นอุ ดหนุ นนั้ นพร้ อมกั บเปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อให้ มั่ นใจว่ าผู้ ใช้
งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้ เพื่อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
อาจให้ ถือ เป็ นรายการค้ างรั บ กิจการต้ องรั บ รู้เงินอุดหนุ น ดังกล่ าวเป็ นรายได้ ในงวดที่กิจการ
มีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุนนั้น พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบจาก
เงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
23

เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลอาจอยู่ ในรู ป ของการโอนสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไม่ เป็ นตั ว เงิ น เช่ น ที่ ดิ น หรื อ
ทรัพ ยากรอื่น เพื่ อให้ กิจการใช้ ประโยชน์ ในสถานการณ์ ดังกล่ าว โดยปกติแล้ วกิจการจะต้ อง
ประเมินมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พ ย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงิน และบั นทึกเงินอุดหนุ น และสินทรัพย์น้ั น
ตามมู ลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรั พย์และเงินอุดหนุ นนั้ นด้ วย
มูลค่าที่กาหนดไว้
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์

24

25
26
27

28

กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในรู ปของสินทรัพย์ที่ไม่ เป็ นตัวเงินซึ่ งวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยบัน ทึ ก เป็ นรายได้รอการรับ รู ห้ รือ นาเงินอุ ดหนุ นดังกล่ าวมาแสดงหักจากมู ลค่ าของ
สินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
การแสดงรายการในงบการเงินสาหรับ เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุ น
ตามที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี
วิ ธีท่ีหนึ่ งให้ กิจการรั บ รู้ เงิน อุ ดหนุ น เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้และทยอยรั บ รู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น
ตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
วิ ธี ท่ี สองให้ กิ จ การน าเงิ น อุ ด หนุ น ไปหั ก จากมู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อให้ ได้ มู ลค่ า
ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ ตามวิ ธี น้ ี กิ จการจะรั บ รู้ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลในก าไรหรื อขาดทุ น
ตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
การซื้อสินทรัพย์และการได้ รับเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องอาจทาให้ เกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิ ดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก
ในงบกระแสเงิ นสดเพื่ อแสดงให้ เห็น ถึ งเงิ นลงทุ นทั้ งหมดในสิ นทรั พย์ โดยไม่ ค านึ งว่ ากิ จการ
ได้ นาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้

29

29ก
30

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นส่วนหนึ่งในกาไรหรือขาดทุน โดยแสดง
เป็ นรายการแยกต่ างหากหรื อแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อ่ืน หรื ออาจน าเงินอุดหนุ นดังกล่ าว
ไปหักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ผู้สนับสนุ นการแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การน ารายได้ และค่ า ใช้ จ่ ายมาหั ก กลบกั น ถื อ เป็ นการไม่ เหมาะสม
และการแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ นรายได้ แยกต่างหากจากค่าใช้ จ่ายจะทาให้ สามารถนา
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าใช้ จ่ายอื่นที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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31

ผู้สนับสนุนการนาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โต้ แย้ งว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ เงิ นอุ ดหนุ น จากรั ฐบาลอาจไม่ เกิ ดขึ้ นหากกิ จการไม่ ได้ รั บ
เงิ นอุ ดหนุ นนั้ น ดั งนั้ น การแสดงค่ าใช้ จ่ ายโดยไม่ ได้ น าเงิ น อุ ด หนุ น มาหั กนั้ น อาจท าให้ ผู้ ใช้
งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดได้
การแสดงเงิ น อุ ด หนุ น ที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ รายได้ สามารถเลื อ กแสดงได้ ท้ังสองวิ ธี ซึ่ งกิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นดังกล่ าวเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินได้
อย่างถู กต้ อง และกิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของเงิน อุดหนุ น จากรั ฐบาลที่มีต่อ รายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

32

33

การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบั ญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบั ญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลำด) หากกิจการต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ ในขั้นแรกกิจการต้อง
นาเงินอุ ด หนุ น ที่จ่ายคื นนั้น ไปหัก จากรายได้รอการรับ รู ท้ ี่ได้บนั ทึ กไว้ส าหรับเงินอุ ด หนุ น
ดังกล่าว หากเงินอุดหนุ นที่ตอ้ งจ่ ายคืนมีจานวนสูงกว่ายอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู ้
หรือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู ้ กิจการต้องรับรูส้ ่วนเกินของเงินอุดหนุนที่ตอ้ ง
จ่ ายคื นนั้นเข้าก าไรหรื อขาดทุ น ทันที หากกิ จการต้อ งจ่ ายคื น เงิน อุ ด หนุ น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
สินทรัพย์ กิจการต้องนาเงินอุดหนุ นส่วนที่จ่ายคืนนั้นไปเพิ่มมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือลดรายได้รอการรับรูด้ ว้ ยจานวนทีต่ อ้ งจ่ ายคืน นอกจากนั้น กิจการต้องรับรูผ้ ลสะสมของ
ค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ ขึ้ นจนถึงวันที่กิจการต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลนั้น เข้ากาไรหรือ
ขาดทุนทันที
ในกรณี ท่ีกิจ การต้ อ งจ่ ายคื น เงิ น อุ ด หนุ น ที่เกี่ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ กิจการต้ องพิ จารณามู ลค่ า
ตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
34

35

นอกเหนื อจากการได้ รับเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลตามค านิ ยามที่ก าหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 3 กิจการ
อาจได้ รั บความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่นซึ่ งไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุสมผล
และอาจมีรายการที่ทากับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ
ตั วอย่ างของความช่ วยเหลื อที่ ไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุ สมผล ได้ แก่ ความช่ วยเหลื อ
ทางด้ านเทคนิ คหรื อ ค าแนะน าทางด้ า นการตลาดโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และการให้ การค้า ประกั น
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบาย
การจั ดซื้อจั ดจ้ างของรั ฐบาลที่มีผลต่ อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า
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37
38

กิจ การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความช่ วยเหลื อ นั้ น แต่ ก ารที่จ ะแยกรายการค้ า ตามปกติ ออกจาก
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
หากประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้ างต้ นมีนัยสาคัญ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่ ว ยเหลื อ นั้ น เพื่ อมิ 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
สาธารณู ป โภคที่รัฐบาลให้ ในรู ป ของการปรั บ ปรุ งระบบขนส่ งและเครื อ ข่ ายการสื่อ สารทั่วไป
และไม่ รวมถึ งการพั ฒ นาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่ น ระบบชลประทานที่มีไว้ เพื่ อ ให้ ท้อ งถิ่ น
โดยรวมได้ ใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชี ที่กิจการเลือกใช้ส าหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมทั้งวิธี ที่กิจการ
เลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการรับรูใ้ นงบการเงิน และระบุ
ถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นทีก่ ิจการได้รบั ประโยชน์โดยตรง และ
39.3 เงื่อ นไขที่กิจการยังไม่ ได้ป ฏิ บตั ิ และเหตุ การณ์ที่อาจเกิดขึ้ นอื่น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลทีก่ ิจการรับรู ้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
40

เมื่ อ กิ จ การน ามาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ เ ป็ นครั้ง แรกกิ จ การต้อ งปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี้
40.1 เปิ ดเผยข้อมูลตามทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
40.2.1 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น ส าหรับ การเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด หรือ
40.2.2 ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะเงินอุดหนุ น หรือบางส่วนของ
เงินอุดหนุ นที่กิจการมีสิทธิ จะได้รบั หรือที่กิจการจะต้องจ่ ายคืนซึ่งเกิดขึ้ น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

วันถือปฏิบตั ิ
41
42
43
44
45
46
47
48

มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 10ก และตัดย่อหน้ าที่ 44 และ 47 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อ
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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