คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรือ่ ง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมู ลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
บทนา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาล รวมทั้งการเปิ ดเผยข้ อมูลความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลในรูปแบบอื่นๆ การกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ี
เหมาะสมและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพี ยงพอเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นและความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีความสาคัญ
ต่อรายงานทางการเงิน เนื่องจากจะช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกิจการได้
อย่างถูกต้ อง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อนหรือกิจการอื่นที่ไม่ได้ รับเงินอุดหนุ นหรือความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
 ปัญหาที่เป็ นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบการเงิน
ที่สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในระดั บราคาหรื อ การเปิ ดเผยข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม
สาหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้ แก่กจิ การในรูปของประโยชน์ท่ใี ช้ ในการกาหนดกาไรหรือขาดทุน
ทางภาษีหรือสามารถใช้ กาหนดหรือจากัดจานวนหนี้สินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของประโยชน์
ดังกล่าว เช่น ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
การลดอัตราภาษีเงินได้
 การที่รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
คานิยาม
รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็ น
หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง การที่รัฐบาลให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่
กิจการใดกิจการหนึ่งหรื อกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนด ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและเงื่อนไขในการให้ ความช่ วยเหลื อที่แตกต่ างกัน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้ กิจการเริ่มดาเนินการบางประการ
ที่ตามปกติแล้ วกิจการจะไม่ดาเนินการ หากไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่รวมถึง
ประโยชน์ท่รี ัฐบาลให้ โดยทางอ้ อม ซึ่งมีผลต่อสภาพทางการค้ าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้ างสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ท่มี ีการพัฒนา หรือการกาหนดข้ อจากัดทางการค้ าต่อคู่แข่งขัน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล หมายถึง ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้ แก่
กิจการเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการที่กิจการต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกิจการ
ทั้งที่ได้ ปฏิบัติแล้ วในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีช่ือเรียกอื่น เช่น เงิน
สนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้ าและบริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงเงินกู้ยืมที่ได้ รับการยกหนี้จากรัฐบาล
เมื่อสามารถเชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้ ผลประโยชน์
จากการได้ รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราตลาด การโอนสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินเพื่อให้
กิจการใช้ ประโยชน์ และเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ เพื่อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
อย่างไรก็ตาม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่สามารถกาหนดมูลค่าได้
อย่ างสมเหตุ สมผลและรายการค้ าที่ทากับรั ฐบาลซึ่ งไม่ สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างสมเหตุสมผล ได้ แก่ ความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค
หรือคาแนะนาทางด้ านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่าและการให้ การคา้ ประกัน สาหรับตัวอย่างของความช่วยเหลือ
ที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขาย
บางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่ากิจการได้ รับประโยชน์จากความช่วยเหลือนั้น แต่การที่จะแยก
รายการค้ าตามปกติออกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
จากคานิยามดังกล่าวสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลได้ ดังนี้
ความแตกต่างระหว่าง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป ของการโอน  กา รที่ รั ฐ บา ล ให้ ปร ะโ ย ชน์ เชิ งเ ศ รษ ฐกิ จ โ ด ย
ทรัพยากรให้ กจิ การ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่กจิ การ
เฉพาะเจาะจงแก่ กิ จ การใดกิ จ การหนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม
ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน
กิจการที่มคี ุณสมบัตติ ามเงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนด
ของกิจการ ทั้งที่ได้ ปฏิบัติแล้ วในอดีตและที่จะปฏิบัติ
ในอนาคต
 ไม่ ร วมถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลที่ไ ม่ ส ามารถ  ไม่รวมถึงประโยชน์ท่รี ัฐบาลให้ โดยทางอ้ อม ซึ่งมีผล
กาหนดมูลค่าได้ อย่ า งสมเหตุสมผลและรายการค้ าที่
ต่ อเงื่ อนไขทางการค้ า โดยทั่ว ไป เช่ น การจั ด สร้ า ง
ท ากั บ รั ฐ บาล ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแยกจากรายการค้ า
สาธารณูปโภคในพื้นที่ท่มี กี ารพัฒนา หรือการกาหนด
ตามปกติของกิจการ
ข้ อจากัดทางการค้ าต่อคู่แข่งขัน
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เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ หมายถึง เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักให้ กจิ การที่
เข้ าข่ายได้ รับเงินอุดหนุนต้ องซื้อ สร้ าง หรือจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ
การจากัดประเภทหรือสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์หรือระยะเวลาที่กจิ การต้ องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้ัน
เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ หมายถึง เงินอุดหนุ นอื่นจากรั ฐบาลที่ไม่ใช่ เงินอุดหนุ นที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์
เงินกูย้ ืมที่ได้รบั การยกหนี้ หมายถึง เงินกู้ยืมที่ผ้ ูให้ ก้ ูยืมสละสิทธิการรับชาระหนี้ภายใต้ เงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ บางประการ
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
กิจการต้ องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า
 กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ และ
 กิจการจะได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
ทั้งนี้ รูปแบบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่กิจการได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ใี ช้
กับเงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่ว่ากิจการจะได้ รับเงินอุดหนุ นเป็ นเงินสดหรือได้ รับในรูปของการลดหนี้สินที่มี
ต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
เนื่องจากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นเงินที่ไม่ได้ รับมาจากผู้ถือหุ้น จึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของ
เจ้ าของโดยตรง ประกอบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้ เปล่า กิจการต้ องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่กาหนดไว้ ก่อนที่จะได้ รับเงินอุดหนุ นนั้น ดังนั้น กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสมพร้ อมกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย
วิธกี ารรับรู้และวัดมูลค่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดให้
 รับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู้
ต้ นทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เป็ นการชดเชย
 ไม่บันทึกเงินอุดหนุนดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง
 รับรู้เงินอุดหนุ นค้ างรั บที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้ กับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ ว หรือ
เพื่อให้ การสนับสนุนด้ านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีต้นทุนที่ต้องจ่ายในอนาคต
ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่กจิ การมีสทิ ธิได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
 กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์จากการได้ รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาล
ในอัตราดอกเบี้ ยที่ต่ ากว่ าอัตราตลาด เงินกู้ ยืมดังกล่ าวต้ องรั บรู้และวั ดมู ลค่าโดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 20) หน้ า 3

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สาหรับกรณีท่เี งินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือ
ทรัพยากรอื่นเพื่อให้ กิจการใช้ ประโยชน์ โดยปกติ กิจการต้ องประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่ี
ไม่เป็ นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพย์น้ันด้ วยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
กิจการมีทางเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุนนั้นด้ วยมูลค่าที่กาหนดไว้
สรุป วิธกี ารรับรู้และวัดมูลค่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้ ดังนี้

การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล

กรณีอยู่ในรูป
ของสินทรัพย์ที่
ไม่เป็ นตัวเงิน




วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม/
มูลค่าที่กาหนดไว้



บันทึกรับรู ้
หากกิจการเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่า
– กิจการจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ และ
– กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
รับรูเ้ งินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการ
รับรูต้ น้ ทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย
ไม่บนั ทึกเงินอุดหนุนดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง
รับรูเ้ งินอุดหนุนค้างรับทีร่ ฐั บาลจะจ่ ายชดเชยให้กบั ค่าใช้จ่าย/ขาดทุนที่เกิดขึ้ น
แล้ว/หรือเพือ่ ให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มี
ต้นทุนที่ตอ้ งจ่ ายในอนาคตในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รบั
เงินอุดหนุนนั้น
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่อยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์จากการได้รบั เงินกูย้ ืม
จากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ ยที่ตา่ กว่าอัตราตลาด เงินกูย้ ืมดังกล่าวต้องรับรูแ้ ละ
วัดมูลค่าโดยถือปฏิบตั ิตาม TFRS 9



ตัวอย่างที่ 1 กิจการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นจานวน 100 ล้ านบาท เพื่อซื้อโรงกลั่นแห่งหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยประมาณการว่าต้ นทุนของโรงกลั่นเท่ากับ 200 ล้ านบาท เงื่อนไขอีก
ประการหนึ่งที่กจิ การต้ องปฏิบัติ คือ การกาหนดอัตราส่วนการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่นนั้นต้ องมีจานวนเป็ น
1 เท่าของแรงงานจากแหล่งอื่น เป็ นเวลา 5 ปี กิจการคานวณค่าเสื่อมราคาโรงกลั่นดังกล่าวโดยวิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ในแต่ละปี กิจการต้ องบันทึกรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
 กิจการจะต้ องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 10 ปี ตาม
สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาโรงกลั่นเท่ากับ ปี ละ 10 ล้ านบาท
 สาหรั บเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการจ้ างแรงงานท้ องถิ่น : แรงงานแหล่ งอื่น ที่ 1:1 จะต้ อง
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปี
ตัวอย่างที่ 2 กิจการได้ รับที่ดินที่อยู่นอกเขตเมือง 1,000 ตารางวา จากหน่วยงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขว่ากิจการต้ องฟื้ นฟูสภาพที่ดินและสร้ างถนนโดยจ้ างแรงงานจากท้ องถิ่นดังกล่าว
โดยรัฐบาลได้ กาหนดค่าจ้ างขั้นต่าไว้ ประมาณการต้ นทุนสาหรับการดาเนินการทั้งหมดเท่ากับ 60 ล้ านบาท
แบ่ งจ่ ายปี แรกและปี ที่สองปี ละ 10 ล้ านบาทและปี ที่สาม 40 ล้ านบาท มู ลค่ ายุ ติธรรมของที่ดินเท่ากับ
120 ล้ านบาท
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 20) หน้ า 4

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามสัดส่วน
ของต้ นทุนที่ต้องดาเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
ปี ที่
1
2
3

การรับรูเ้ งินอุดหนุ น (ล้านบาท)
120 x (10/60) = 20
120 x (10/60) = 20
120 x (40/60) = 80

ตัวอย่างที่ 3 กิจการได้ รับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล จานวน 30 ล้ านบาท เพื่ อเป็ นการชดเชย
ค่าใช้ จ่า ยด้ านสิ่งแวดล้ อ มเป็ นระยะเวลา 5 ปี กิจการมี ค่าใช้ จ่ ายด้ านสิ่งแวดล้ อมตลอดระยะเวลา 5 ปี
เท่ากับ 1 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลาดับ รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
จานวน 15 ล้ านบาท
จานวนเงินที่กจิ การจะบันทึกรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้ อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลา
ที่กจิ การรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เป็ นการชดเชย แสดงได้ ดังนี้
ปี ที่
1
2
3
4
5

การรับรูเ้ งินอุดหนุ น (ล้านบาท)
30 x (1/15) = 2
30 x (2/15) = 4
30 x (3/15) = 6
30 x (4/15) = 8
30 x (5/15) = 10

ตัวอย่างที่ 4 กิจการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่จี ะให้ การสนับสนุ น
ด้ านการเงินแก่กจิ การโดยตรงแทนการจูงใจให้ กจิ การจ่ายรายจ่ายบางรายการ รัฐบาลจากัดการให้ เงินอุดหนุน
กับกิจการเท่านั้น โดยไม่ได้ ให้ เงินอุดหนุนกับกิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กรณีน้ ี กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุนเป็ นรายได้ ในงวดที่กจิ การมีสทิ ธิได้ รับเงินอุดหนุ นนั้น เนื่องจาก
ไม่ มีเกณฑ์อ่ ืนที่เหมาะสมในการปั นส่วนเงินอุดหนุ นดังกล่ าวเข้ าในงวดอื่นที่ไม่ ใช่ งวดที่กิจการได้ รับเงิน
อุดหนุน นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ม่ันใจว่าผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจผลกระทบจาก
เงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
การแสดงรายการในงบการเงินสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(1) การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
กิจการต้ องแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักให้ กจิ การที่เข้ าข่ายได้ รับเงินอุดหนุ นต้ องซื้อ
สร้ าง หรือจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับการจากัดประเภทหรือสถานที่ต้ังของ
สินทรั พย์หรื อระยะเวลาที่กิจการต้ องจั ดหาหรื อถือครองสินทรั พย์น้ัน รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 20) หน้ า 5

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในรูปของสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยสามารถ
เลือกแสดงรายการได้ 2 วิธี
วิธีทีห่ นึง่ ให้ กิจการรั บรู้เงินอุดหนุ นเป็ นรายได้ รอการรั บรู้และทยอยรั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
วิธีทีส่ อง ให้ กิจการนาเงินอุดหนุ นหักจากมูลค่าของสินทรั พย์ท่เี กี่ยวข้ องเพื่ อให้ ได้ มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ สาหรับวิธีน้ ีกิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ท่มี ีการเสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
นอกจากนี้ การซื้อสินทรัพย์และการได้ รับเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สามารถก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการมักจะเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้ รับเงินอุดหนุน
ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์เป็ นรายการที่แยกต่างหากจากกันในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเงินลงทุน
ทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่ต้องคานึงว่ากิจการได้ นาเงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักจากสินทรั พย์ท่เี กี่ยวข้ องใน
งบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
ข้อมูลจากตัวอย่างที่ 1 กิจการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นจานวน 100 ล้ านบาท เพื่อซื้อโรงกลั่น
แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยประมาณการว่ าต้ นทุนของโรงกลั่นเท่ากับ 200 ล้ านบาท
เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่กิจการต้ องปฏิบัติ คือ การกาหนดอัตราส่วนการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่นนั้นต้ องมี
จานวนเป็ น 1 เท่าของแรงงานจากแหล่งอื่น เป็ นเวลา 5 ปี กิจการคานวณค่าเสื่อมราคาโรงกลั่นดังกล่าว
โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 10 ปี ดังนั้น กิจการต้ องบันทึกรับรู้เงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาล ตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 10 ปี ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาเท่ากับ ปี ละ 10 ล้ านบาท
การบันทึกบัญชีตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทีห่ นึง่
รับรูเ้ งินอุดหนุ นเป็ นรายได้รอการรับรู ้

วิธีทีส่ อง
นาเงินอุดหนุ นหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้อง

ณ วันที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและซื้อโรงกลั่น
Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 100,000,000
Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 100,000,000
Cr รายได้ รอการรับรู้
100,000,000
Cr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 100,000,000
Dr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200,000,000
Dr ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 200,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 200,000,000
ณ วันสิ้นปี ที่ 1-10
Dr ค่าเสื่อมราคา
Cr ค่าเสื่อมราคาสะสม

20,000,000
Dr ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
Cr ค่าเสื่อมราคาสะสม

10,000,000
10,000,000

Dr รายได้ รอการรับรู้
10,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทีห่ นึง่ รับรูเ้ งินอุดหนุ นเป็ นรายได้รอการรับรู ้
ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
1 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 180,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
90,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
2 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 160,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
80,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
3 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 140,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
70,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
4 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
60,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
5 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 100,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
50,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
6 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 80,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
40,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
7 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 60,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
30,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
8 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 40,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
20,000,000 ค่าเสื่อมราคา
20,000,000
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วิธีทีห่ นึง่ รับรูเ้ งินอุดหนุ นเป็ นรายได้รอการรับรู ้
9 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 20,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
10,000,000 ค่าเสื่อมราคา
10 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หนี้ สิน
ค่าใช้จ่าย
รายได้ รอการรับรู้
ค่าเสื่อมราคา
วิธีทีส่ อง นาเงินอุดหนุ นหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
1 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 90,000,000 ค่าเสื่อมราคา
2 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 80,000,000 ค่าเสื่อมราคา
3 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 70,000,000 ค่าเสื่อมราคา
4 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 60,000,000 ค่าเสื่อมราคา
5 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 50,000,000 ค่าเสื่อมราคา
6 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 40,000,000 ค่าเสื่อมราคา
7 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 30,000,000 ค่าเสื่อมราคา
8 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 20,000,000 ค่าเสื่อมราคา
9 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 10,000,000 ค่าเสื่อมราคา
10 สินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา

10,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
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ข้อมูลจากตัวอย่างที่ 2 กิจการได้ รับที่ดินที่อยู่นอกเขตเมือง 1,000 ตารางวา จากหน่วยงานของ
ราชการส่วนท้ องถิ่น มีเงื่อนไขว่ ากิจการต้ องฟื้ นฟู สภาพที่ดินและสร้ างถนนโดยจ้ างแรงงานจากท้ องถิ่น
ดังกล่าว โดยรัฐบาลได้ กาหนดค่าจ้ างขั้นต่าไว้ ประมาณการต้ นทุนสาหรับการดาเนินการทั้งหมดเท่ากับ 60
ล้ านบาท แบ่งจ่ ายปี แรกและปี ที่สองปี ละ 10 ล้ านบาทและปี ที่สาม 40 ล้ านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
เท่ากับ 120 ล้ านบาท
กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุ ติธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามสัดส่วน
ของต้ น ทุ น ที่ต้ อ งดาเนิ น การตามเงื่ อ นไข การบั นทึกบั ญชี เฉพาะในส่วนของเงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาลตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ไม่รวมการบันทึกรายการเกี่ยวกับการฟื้ นฟูสภาพที่ดินและสร้ างถนน)
สามารถแสดงได้ ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ได้ รับที่ดินจากหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
Dr ที่ดิน
120,000,000
Cr รายได้ รอการรับรู้
120,000,000
ปี ที่ 1 การรับรูเ้ งินอุดหนุ น = 120 x (10/60) = 20
Dr รายได้ รอการรับรู้
20,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 20,000,000
ปี ที่ 2 การรับรูเ้ งินอุดหนุ น = 120 x (10/60) = 20
Dr รายได้ รอการรับรู้
20,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 20,000,000
ปี ที่ 3 การรับรูเ้ งินอุดหนุ น = 120 x (40/60) = 80
Dr รายได้ รอการรับรู้
80,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 80,000,000
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้
ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
1 สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000
หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
100,000,000
2 สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000
หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
80,000,000

งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

20,000,000

รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

20,000,000
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ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
3 สินทรัพย์
รายได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 120,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 80,000,000
หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
(2) การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
การแสดงรายการเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ กล่าวคือ เงินอุดหนุ นอื่นจากรั ฐบาลที่ไม่ใช่
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ ท้งั สองวิธี
วิธีทีห่ นึง่ แสดงเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นส่วนหนึ่งในงบกาไรขาดทุน โดยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อ่นื
วิธีทีส่ อง นาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ยวกับ เงิ น อุ ดหนุ น ดั งกล่ า วเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ้ ู ใช้ ง บการเงิ น
สามารถเข้ าใจงบการเงินได้ อย่างถูกต้ อง โดยเปิ ดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่มีต่อรายได้
หรือค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการแยกต่างหาก
ข้อมู ลจากตัวอย่างที่ 3 กิจการได้ รับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล จานวน 30 ล้ านบาท เพื่ อเป็ น
การชดเชยค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นระยะเวลา 5 ปี กิจการมีค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อมตลอดระยะเวลา
5 ปี เท่ากับ 1 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลาดับ รวมค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมด จานวน 15 ล้ านบาท
จานวนเงินที่กจิ การจะบันทึกรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้ อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลา
ที่กิจการรั บรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุ นนั้นจ่ายให้ เป็ นการชดเชย เท่ากับ 2 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท 6 ล้ านบาท
8 ล้ านบาท และ 10 ล้ านบาท ตามลาดับ
การบันทึกบัญชีตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทีห่ นึง่
วิธีทีส่ อง
แสดงเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
นาเงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการ
เป็ นส่วนหนึง่ ในงบกาไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ วันที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 30,000,000
Dr เงินสด/เงินฝากธนาคาร 30,000,000
Cr รายได้ รอการรับรู้
30,000,000
Cr รายได้ รอการรับรู้
30,000,000
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วิธีทีห่ นึง่
วิธีทีส่ อง
แสดงเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
นาเงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการ
เป็ นส่วนหนึง่ ในงบกาไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ วันสิ้นปี ที่ 1
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 1,000,000
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 1,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
2,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
2,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,000,000
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
1,000,000
ณ วันสิ้นปี ที่ 2
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 2,000,000
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 2,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
2,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
2,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
4,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
4,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,000,000
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
2,000,000
ณ วันสิ้นปี ที่ 3
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 3,000,000
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 3,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
3,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
3,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
6,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
6,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000,000
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
3,000,000
ณ วันสิ้นปี ที่ 4
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 4,000,000
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 4,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
4,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
4,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
8,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
8,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,000,000
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
4,000,000
ณ วันสิ้นปี ที่ 5
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 5,000,000
Dr ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม 5,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
5,000,000
Cr เงินสด/เงินฝากธนาคาร
5,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
10,000,000
Dr รายได้ รอการรับรู้
10,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
Cr รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,000,000
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
5,000,000
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การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สามารถแสดงตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทีห่ นึง่ แสดงเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้เป็ นส่วนหนึง่ ในงบกาไรขาดทุน
ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
1 หนี้ สิน
รายได้
รายได้ รอการรับรู้
28,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
1,000,000
2 หนี้ สิน
รายได้
รายได้ รอการรับรู้
24,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
2,000,000
3 หนี้ สิน
รายได้
รายได้ รอการรับรู้
18,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
3,000,000
4 หนี้ สิน
รายได้
รายได้ รอการรับรู้
10,000,000 รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
4,000,000
5 หนี้ สิน
รายได้
รายได้ รอการรับรู้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,000,000
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อม
5,000,000
วิธีทีส่ อง นาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
1 หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
28,000,000
2 หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
24,000,000
3 หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
18,000,000
4 หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
10,000,000

งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
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ปี ที่
งบแสดงฐานะการเงิน
5 หนี้ สิน
รายได้ รอการรับรู้
-

งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

5,000,000

การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
ซึ่งกาหนดให้ ใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
กรณี จ่ายคื นเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ ให้ กิจการนาเงินอุดหนุ นที่จ่ายคืนนั้ นไปหักจาก
รายได้ รอการรับรู้ท่ไี ด้ บันทึกไว้ สาหรับเงินอุดหนุนดังกล่าว หากเงินอุดหนุ นที่ต้องจ่ายคืนมีจานวนสูงกว่า
ยอดคงเหลือในบัญชีรายได้ รอการรับรู้หรือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้ รอการรับรู้ กิจการต้ องรับรู้
ส่วนเกินของเงินอุดหนุนที่ต้องจ่ายคืนนั้นเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
กรณีจา่ ยคืนเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
 หากกิจ การรั บ รู้ เ งิ น อุ ดหนุ น เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้ ให้ น าเงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นที่จ่ า ยคื น นั้ น ไป
ลดรายได้ รอการรับรู้ด้วยจานวนที่ต้องจ่ายคืน
 หากกิจการนาเงินอุดหนุนหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ ให้ นาเงินอุดหนุนส่วนที่จ่ายคืนนั้นไปเพิ่ม
มูลค่าตามบั ญชีของสินทรั พย์ด้วยจานวนที่ต้องจ่ ายคืน และกิจการต้ องรั บรู้ผลสะสมของค่า เสื่อมราคา
ที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่กจิ การต้ องจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
นอกจากนี้ กิจการต้ องพิจารณามูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิ จ การอาจได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป แบบอื่ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล และอาจมีรายการที่ทากับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ หาก
ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลมีนัยสาคัญ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ขอบเขต และระยะเวลาของความช่วยเหลือนั้นเพื่อมิให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิด
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อต่อไปนี้
(1) นโยบายการบัญชีท่กี ิจการเลือกใช้ สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีท่กี ิจการเลือกใช้
ในการแสดงรายการในงบการเงิน
ตัวอย่าง
กิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้ และกิจการจะได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
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กิจ การรั บ รู้ เ งิ น อุ ด หนุ น ค้ า งรั บ ที่รั ฐบาลจะจ่ า ยชดเชยให้ กับ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิด ขึ้ น แล้ ว ในงบกาไร
ขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุ นเพื่อชดเชยค่าใช้ จ่ายนั้น เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง
กับค่าใช้ จ่ายรายการใดต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้ จ่ายนั้น
กิจการแสดงเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมอยู่ในหนี้สินไม่
หมุนเวียนในรูปของรายได้ รอการรับรู้ และทยอยรับรู้ในงบกาไรขาดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
(2) ลั กษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่กิจการรั บรู้ ในงบการเงิน และระบุถึง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กจิ การได้ รับประโยชน์โดยตรง
ตัวอย่าง
กิจการได้ รับความช่ วยเหลือจากรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริ มด้ านการตลาดในต่างประเทศ รวมถึง
การวิจัยด้ านการตลาดและการให้ บริการอื่นในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) เงื่อนไขที่กจิ การยังไม่ได้ ปฏิบัติและเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้นอื่น ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลที่กจิ การรับรู้
ตัวอย่าง
กิจการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจานวน 100,000,000 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในปี ก่อน โดยมีเงื่อนไขว่ ากิจการมีภาระผู กพั นที่จะต้ องไม่ ลดจานวนพนั กงานตลอดระยะเวลาสามปี
ข้ างหน้ า โดยกิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดังกล่าวเป็ นรายได้ (ปี 25X0 ไม่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
เมื่อกิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกกิจการต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดไว้ อย่างเหมาะสม และ
(2) ปฏิบัติตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
 ปรับปรุงงบการเงินสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด หรือ
 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เฉพาะเงิน อุดหนุ นหรื อบางส่วนของเงิน อุดหนุ น
ที่กจิ การมีสทิ ธิจะได้ รับหรือที่กจิ การจะต้ องจ่ายคืนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เมื่อกิจการได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีผลกระทบที่สาคัญต่อการจัดทางบการเงินของกิจการ
ด้ วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้ รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล กิจการต้ อง
กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่เี หมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการต้ องกาหนดขอบเขต
ของประโยชน์ ท่กี ิจการได้ รับจากความช่ วยเหลือดังกล่ าวในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะช่วยในการ
เปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดก่อนๆ และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
**********************
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