เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๘/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๘๑/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 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 ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
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 2557 (IAS 20 : Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ มี การปรั บ ปรุ งจากฉบั บ ปี 2557 โดยเพิ่ มย่ อ หน้ า ที่ 47 48 และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

ขอบเขต
คํานิยาม
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

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 2558) เรื่ อง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ นจากรั ฐ บาล
และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี ่ยวกั บความช่ วยเหลื อจากรัฐบาล ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึ ง 48 ทุ กย่ อหน้ า
มีความสําคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง นโยบายบั ญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํา หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ย วกั บ ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ขอบเขต
1
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ ความช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาลในรู ป แบบอื่ น
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
2.1 ปั ญ หาที่ เ ป็ นกรณี พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ส ํา หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
ในงบการเงินที่สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับราคา หรื อการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2 ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลที่ให้ แก่กิจการในรูปของประโยชน์ท่ีใช้ ในการกําหนดกําไรหรื อ
ขาดทุ นทางภาษี หรื อ สามารถใช้ ก าํ หนดหรื อ จํากัดจํา นวนหนี้สิน ภาษีเงินได้ ตัวอย่า งของ
ประโยชน์ดังกล่าวได้ แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคา
ในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
2.3 การที่รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลซึ่ งกําหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

หมายถึง รัฐ บาล หน่ ว ยราชการ และหน่ ว ยงานที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกันไม่ ว่าจะเป็ นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ

3

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง กา ร ที่ ร ั ฐ บา ล ใ ห้ ป ระ โ ยช น์ เ ชิ ง เ ศ ร ษฐ กิ จโ ด ย
เ ฉ พ า ะเ จ า ะจ ง แ ก่ กิ จ ก า รใ ด กิ จก า ร หนึ่ ง ห รื อ
กลุ่ ม กิ จ การที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ัฐ บาล
กําหนด ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่รวมถึงประโยชน์ที่รฐั บาล
ให้โดยทางอ้อม ซึ่ งมี ผลต่ อสภาพทางการค้าโดยทัว่ ไป
เช่ น การจัดสร้างสาธารณู ปโภคในพื้ นที่ ที่ มี การพัฒนา
หรือการกําหนดข้อจํ ากัดทางการค้าต่อคู่แข่งขัน

1

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป ของการโอน
ทรัพ ยากรให้แ ก่ กิ จ การเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ การที่
กิ จ การต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดําเนินงานของกิจการทั้งที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในอดีต
และที่จะปฏิบตั ิในอนาคต เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่
รวมถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลที่ ไ ม่ ส ามารถ
กําหนดมู ลค่าได้อย่างสมเหตุสมผลและรายการค้าที่
ทํ า กับ รัฐ บาลซึ่ ง ไม่ ส ามารถ แยกจากรายการค้า
1
ตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สินทรัพย์

หมายถึง เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักให้กิจการที่เข้า
ข่ า ยได้ร ั บ เงิ น อุ ด หนุ นต้อ งซื้ อ สร้ า ง หรื อ จั ด หา
สิ นทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมี เงื่อ นไขรองที่ เกี่ย วกับ
การจํ ากัดประเภทหรื อสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์หรื อ
ระยะเวลาทีก่ ิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์น้นั

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รายได้

หมายถึง เงิ น อุ ด หนุ นอื่ น จากรั ฐ บาลที่ ไ ม่ ใ ช่ เงิ น อุ ด หนุ น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์

เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รับการยกหนี้

หมายถึง เงิ นกู ย้ ืมที่ผูใ้ ห้กูย้ ื มสละสิ ทธิ การรับชํ าระหนี้ ภายใต้
เงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้บางประการ

ดู ก ารตีค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 10 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล-กรณีท่ีไ ม่ มี
ความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

4

มูลค่ายุติธรรม

4

5

6

หมายถึง ราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่
โอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่ าง
ผู ้ร่ ว มตลาด ณ วัน ที่ ว ัด มู ล ค่ า (ดู ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมือ่ มีการประกาศใช้))

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลมี ห ลายรู ป แบบซึ่ ง แต่ ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไขในการให้
ความช่ วยเหลือที่แตกต่างกัน ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นการสนับสนุ นให้
กิจการเริ่ มดํา เนิ น การบางประการที่ตามปกติแ ล้ วกิจ การจะไม่ ทาํ หากไม่ ได้ รั บ ความช่ วยเหลื อ
ดังกล่าว
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามสํา คั ญ ต่ อ การจั ด ทํา งบการเงิ น ของกิ จ การ
ด้ วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้ รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิจการต้ องกําหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่เี หมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการ
ต้ อ งกํา หนดขอบเขตของประโยชน์ ท่ี กิ จ การได้ รั บ จากความช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วในระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะช่วยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดก่อนๆ
และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีช่ือเรียกอื่น เช่น เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้ าและบริการ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็ นต้ น

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
7

กิจการต้องไม่ รบั รู เ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมถึงความช่ วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดมู ลค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมันได้
่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
7.1 กิจการจะปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุ นทีก่ ําหนดไว้ และ
7.2 กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุ นนั้น
8 กิจการต้ องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขของเงิ น อุ ด หนุ น และกิจ การจะได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น การที่ ก ิจ การได้ รั บ เงิน
อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลมิได้ เป็ นหลักฐานที่ทาํ ให้ สรุปได้ ว่ากิจการได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนนั้น
9 รูปแบบของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีกิจการใช้ กับ
เงินอุดหนุนดังกล่าว ดังนั้น ไม่ว่ากิจการจะได้ รับเงินอุดหนุนเป็ นเงินสดหรือได้ รับในรูปของการลดหนี้สิน
ที่มีต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน
10 กิจการต้ อ งถือว่ าเงิ นกู้ ยืมที่ได้ รับการยกหนี้จ ากรั ฐบาลเป็ นเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเมื่ อสามารถ
เชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้น้ัน
10ก กิจการต้ องถือว่าผลประโยชน์จากการได้ รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าอัตราตลาด
เป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้ องถูกรับรู้และวัดมูลค่าโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่าอัตราตลาดควรวัดมูลค่าโดยใช้ ผลต่างระหว่ างมูลค่าตาม
บัญชีของเงินกู้ยืมเริ่มแรกที่กาํ หนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัด
มู ลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และเงินที่ได้ รับ ผลประโยชน์ ดังกล่ าวต้ อ ง
บันทึกบัญชีตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ องพิจารณาเงื่อนไข และภาระผูกพัน
ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทําการระบุต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากเงินกู้ยืมนั้น
เมื่อกิจการรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์
กั บเงิ นอุ ดหนุ นดั งกล่ าวจะต้ องถื อปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กิจการต้องรับรู เ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่
กิจการรับรู ต้ น้ ทุนที่เ งินอุดหนุ นนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย กิจการต้องไม่บนั ทึกเงินอุดหนุ น
ดังกล่าวไปยังส่ วนของเจ้าของโดยตรง
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีเกี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ ง
บันทึกเป็ นทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แนวทางที่สอง
บันทึกเป็ นรายได้ โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนสําหรั บงวดบัญชี
ใดบัญชีหนึ่งหรือหลายงวดบัญชี
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลถือเป็ นกลไกการจั ดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรั บรู้ ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยนําหั กกลบกับค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เนื่ องจากกิจการ
ไม่ต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นนี้ให้ กับรั ฐบาล ดังนั้น กิจการควรรั บรู้เงินอุดหนุ นดังกล่ าวนอก
กําไรหรือขาดทุน
14.2 เงิน อุดหนุ นจากรั ฐบาลไม่ ควรรั บ รู้ในกําไรหรื อขาดทุน เนื่ องจากไม่ได้ เป็ นสิ่งที่กิจการ
ทํามาหาได้ แต่เป็ นเงินที่ได้ รับจากรัฐบาลเพื่อเป็ นสิ่งจู งใจโดยปราศจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นรายได้ ให้ เหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นเงินที่ไม่ได้ รับมาจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลจึงไม่ควร
บันทึกไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
15.2 เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐบาลส่ ว นใหญ่ ไม่ ใ ช่ เ งิ น ให้ เปล่ า เนื่ อ งจากกิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต าม
เงื่อนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ ก่อนที่จะได้ รับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการ
ควรรั บรู้ เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนพร้ อมกับค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
ต้ นทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และ
ภาษี อ่ ืน ๆ ที่เ รี ย กเก็บ จากรายได้ ดั งนั้ น กิจการจึ งควรบั นทึกเงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาล
ในกําไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และภาษีอ่นื ๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้
ตามแนวทางที่บั น ทึก เป็ นรายได้ กิจ การควรรั บ รู้ เ งิ น อุด หนุ น จากรั ฐ บาลในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่ งกิจการรั บรู้ ค่าใช้ จ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนซึ่ งเงินอุดหนุ นนั้ น
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จ่ ายให้ เพื่ อเป็ นการชดเชย การรั บรู้ เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อได้ รั บเงินถื อว่ าไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์คงค้ าง (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) การรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้ รับ
เงิ นจะนํา มาใช้ ได้ ก็ต่ อเมื่อ ไม่ มีเ กณฑ์อ่ ืน ที่เหมาะสมในการปั นส่ว นเงิน อุดหนุ นดังกล่ าวเข้ า ใน
งวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กจิ การได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเป็ น
ระยะเวลาที่ทราบได้ ค่อนข้ างแน่นอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่ายรายการใด
ต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้ จ่ายนั้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์เสื่อมสภาพต้ องรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดระยะเวลาการตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวที่กจิ การรับรู้
เงิ นอุ ดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ไม่ เสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกําหนดให้ กิจการต้ องปฏิบั ติตาม
ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีน้ ีกิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุ นดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนตลอด
ระยะเวลาที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอย่างเช่น กิจการได้ รับเงินอุดหนุ น
ในรู ปของที่ดิ น โดยมี เ งื่ อนไขที่ก ําหนดให้ กิ จการต้ องสร้ างอาคารบนที่ดิ น นั้ น กิ จการควรรั บ รู้
เงินอุดหนุนดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร
ในบางครั้ ง เงิ น อุ ด หนุ น ที่กิ จ การได้ รั บ อาจเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน หรื อ
ทางการคลังที่รัฐบาลให้ แก่กิจการ ซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการต้ องปฏิบัติตาม ในกรณีดังกล่าว
กิจการจําเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทาํ ให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเพื่อกําหนด
ระยะเวลาที่จะรั บรู้ เงิ นอุ ดหนุ นนั้ นเป็ นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้ องใช้ เกณฑ์การปั นส่ วนที่
แตกต่างกันสําหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน
กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุ นค้างรับที่รฐั บาลจะจ่ ายชดเชยให้กบั ค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นแล้ว
หรื อ เพื่ อ ให้ ก ารสนับ สนุ น ด้า นการเงิ น โดยตรงแก่ กิ จ การโดยกิ จ การไม่ มี ต ้น ทุ น ที่ ต ้อ ง
จ่ ายในอนาคต ในกําไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ ิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่จี ะให้
การสนับสนุนด้ านการเงินแก่กจิ การโดยตรงแทนการจูงใจให้ กจิ การจ่ายรายจ่ายบางรายการ รัฐบาล
อาจจํากัดการให้ เงินอุดหนุ นกับกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยไม่ได้ ให้ เงินอุดหนุ นนั้นกับทุกกิจการที่
อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวทําให้ กิจการต้ องรั บรู้เงินอุดหนุ นนั้ นเป็ นรายได้ ในงวดที่
กิจการมีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุนนั้นพร้ อมกับเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ม่ันใจว่าผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจ
ถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้ เพื่ อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
อาจให้ ถือเป็ นรายการค้ างรับ กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็ นรายได้ ในงวดที่กิจการมีสิทธิ
ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น พร้ อ มทั้ ง เปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น เข้ า ใจถึ ง ผลกระทบจาก
เงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน
0

0

21

22

0
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เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
23 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลอาจอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น
เพื่ อให้ กิจการใช้ ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปกติแล้ วกิจการจะต้ องประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ นตั วเงิน และบั นทึกเงินอุดหนุ นและสินทรั พย์น้ั นตามมู ลค่ ายุ ติธรรมที่ประเมินได้
กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุนนั้นด้ วยมูลค่าที่กาํ หนดไว้
การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
24 กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในรู ปของสิ นทรัพย์ที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยบันทึกเป็ นรายได้รอการรับรู ห้ รือนําเงินอุดหนุ นดังกล่าวมาแสดงหักจากมู ลค่ าของสินทรัพย์
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
25 การแสดงรายการในงบการเงินสําหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุนตาม
ที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี
26 วิ ธีท่ีห นึ่ งให้ กิจ การรั บ รู้ เ งิ น อุ ด หนุ น เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้ แ ละทยอยรั บ รู้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
27 วิธีท่สี องให้ กิจการนําเงินอุดหนุ นไปหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ ตามวิธีน้ ีกิจการจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
28 การซื้อสินทรั พย์และการได้ รับเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องอาจทําให้ เกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิ ดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวแยกต่างหาก
ในงบกระแสเงิ นสดเพื่ อแสดงให้ เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรั พย์ โดยไม่ คาํ นึ งว่ ากิจการได้ นํา
เงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่
การแสดงรายการเงินอุดหนุ นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
29 กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นส่วนหนึ่ งในงบกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยแสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากหรื อแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อ่ ืน หรื ออาจนําเงินอุดหนุ น
ดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
29ก (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
30 ผู้สนั บสนุ นการแสดงเงิน อุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ ให้ เหตุ ผ ลว่ า การนํ า รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยมาหั ก กลบกั น ถื อ เป็ นการไม่ เ หมาะสม
และการแสดงเงิ นอุ ดหนุ น จากรั ฐบาลเป็ นรายได้ แยกต่ างหากจากค่า ใช้ จ่า ยจะทําให้ สามารถนํา
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายอื่นที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
ผู้สนับสนุ นการนําเงินอุดหนุ นดังกล่าวไปหักจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โต้ แย้ งว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ยวข้ องกั บเงิ น อุ ด หนุ นจากรั ฐบาลอาจไม่ เกิ ด ขึ้ นหากกิ จการไม่ ได้ รั บ
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เงินอุดหนุ นนั้น ดังนั้น การแสดงค่าใช้ จ่ายโดยไม่ได้ นาํ เงินอุดหนุ นมาหักนั้ นอาจทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
เกิดความเข้ าใจผิดได้
31 การแสดงเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ สามารถเลือกแสดงได้ ท้งั สองวิธี ซึ่งกิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นดังกล่าวเพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินได้ อย่างถูกต้ อง
และกิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยผลกระทบของเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่มี ต่ อ รายได้ ห รื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย
แต่ละรายการแยกต่างหาก
การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
32 การจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดู มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง นโยบายบั ญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบั ญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมี การประกาศใช้)) หากกิ จการต้องจ่ ายคื นเงิ นอุ ดหนุ นที่
เกีย่ วข้องกับรายได้ ในขั้นแรกกิจการต้องนําเงินอุดหนุ นที่จ่ายคืนนั้นไปหักจากรายได้รอการรับรู ้
ที่ได้บนั ทึ กไว้สํ า หรับ เงิน อุด หนุ น ดัง กล่า ว หากเงิน อุด หนุ น ที ่ต อ้ งจ่ า ยคืน มีจํา นวนสูง กว่า
ยอดคงเหลือ ในบัญ ชี ร ายได้ร อการรับ รู ห้ รือ ไม่มีย อดคงเหลือ ในบัญ ชีร ายได้ร อการรับ รู ้
กิจการต้องรับรูส้ ่ วนเกินของเงินอุดหนุ นที่ตอ้ งจ่ ายคืนนั้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที หากกิจการต้อง
จ่ า ยคืน เงิน อุด หนุ น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ สิน ทรัพ ย์ กิจ การต้อ งนํา เงิน อุด หนุ น ส่ว นที ่จ่ า ยคืน นั้น
ไปเพิ ม่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิน ทรัพ ย์ห รือ ลดรายได้ร อการรับ รู ด้ ว้ ยจํ า นวนที ่ต อ้ งจ่ า ยคืน
นอกจากนั้น กิจการต้องรับรู ผ้ ลสะสมของค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ ขึ้ นจนถึงวันที่กิจการต้องจ่ าย
คืนเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลนั้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
33 ในกรณีท่ีกิจการต้ องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ กิจการต้ องพิจารณามูลค่าตามบัญชีใหม่
ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
34 นอกเหนือจากการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 กิจการอาจได้ รับ
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่ นซึ่ งไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุ สมผล และอาจมี
รายการที่ทาํ กับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ
35 ตั วอย่ างของความช่ วยเหลื อที่ ไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าได้ อย่ างสมเหตุ สมผล ได้ แก่ ความช่ วยเหลื อ
ทางด้ านเทคนิ คหรื อ คํา แนะนํา ทางด้ า นการตลาดโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และการให้ ก ารคํ้า ประกั น
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้ างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่ากิจการ
ได้ รับประโยชน์จากความช่วยเหลือนั้นแต่การที่จะแยกรายการค้ าตามปกติออกจากความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทําได้ อย่างมีหลักเกณฑ์
36 หากประโยชน์ท่ีได้ รับจากความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลตามตัวอย่ างข้ 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
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37 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
38 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่รวมถึงความช่วยเหลือด้ านสาธารณูปโภค
ที่รั ฐ บาลให้ ใ นรู ป ของการปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง และเครื อ ข่ า ยการสื่อ สารทั่ว ไป และไม่ รวมถึ ง
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เช่ น ระบบชลประทานที่มีไว้ เพื่อให้ ท้องถิ่นโดยรวมได้ ใช้ ประโยชน์
อย่างต่อเนื่องตลอดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชี ที่กิ จการเลือกใช้สํ าหรับเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาล รวมทั้งวิ ธี ที่กิจการ
เลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการรับรูใ้ นงบการเงิน และระบุถึง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นทีก่ ิจการได้รบั ประโยชน์โดยตรง
39.3 เงื่อ นไขที่ กิ จ การยัง ไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ แ ละเหตุ ก ารณ์ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นอื่ น ซึ่ ง เกี่ย วข้อ งกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลทีก่ ิจการรับรู ้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
40 เมือ่ กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกกิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
40.1 เปิ ดเผยข้อมูลตามทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
40.2.1 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น สํ า หรับ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้) หรือ
40.2.2 ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะเงินอุดหนุ นหรือบางส่ วนของ
เงินอุ ดหนุ นที่กิจการมีสิทธิ จะได้รบั หรื อที่กิจการจะต้องจ่ ายคืนซึ่ งเกิดขึ้ น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

วันถือปฏิบตั ิ
41 มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ ให้ ถือ ปฏิบัติกับ งบการเงิน สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่ ม ในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
42 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
43 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
44 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
45 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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46 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
47 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
48 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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