มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance (Bound Volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากันและมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและ
การใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบั บนี้มีวั ตถุป ระสงคที่จ ะกําหนดวิ ธีปฏิบัติท างบัญชีและการเปด เผยข อมูล เกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถื อปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป แบบอื่ น

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้
2.1 ป ญ หาที่ เป น กรณี พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ทางบั ญ ชีสํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลใน
งบการเงินที่สะทอนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2 ความชวยเหลือจากรัฐ บาลที่ใหแกกิ จการในรู ปของประโยชนที่ใชในการกํา หนดกํา ไรหรื อ
ขาดทุนทางภาษีหรือ สามารถใชกํา หนดหรือ จํา กัด จํานวนหนี้สินภาษี เงินได ตัวอย างของ
ประโยชนดังกลาวไดแก ชว งระยะเวลาปลอดภาษี เครดิ ตภาษี เงิน ลงทุน การคิดคาเสื่อม
ราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได เปนตน
2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อ ง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช)

คํานิยาม
3.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

หมายถึง

รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานที่มีลักษณะ
คล า ยคลึ ง กั น ไม ว า จะเป น หน ว ยงานในระดั บ
ทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศ
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล

หมายถึง

การที่ รั ฐ บาลให ป ระโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ โดย
เฉพาะเจาะจงแกกิจการใดกิจ การหนึ่ง หรื อกลุม
กิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด
ความชวยเหลือจากรัฐบาลตามวั ตถุประสงค ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึงประโยชนที่รัฐบาล
ใหโดยทางออม ซึ่งมีผลตอเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
เชน การจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
หรือการกําหนดขอจํากัดทางการคาตอคูแขงขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลในรู ป ของการโอน
ทรั พ ยากรให แ ก กิ จ การเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ
การที่กิจ การตอ งปฏิบัติ ตามเงื่อ นไขที่เกี่ย วของ
กับการดําเนินงานของกิจการทั้ งที่ ไดปฏิ บัติแล ว
ในอดี ต และที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ นอนาคต เงิ นอุ ด หนุ น
จากรัฐ บาลไมรวมถึงความชว ยเหลื อจากรัฐ บาล
ที่ไมสามารถกําหนดมูล คาไดอยางสมเหตุส มผล
และรายการค า ที่ ทํ า กั บ รั ฐ บาลซึ่ ง ไม ส ามารถ
แยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย

หมายถึง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ มีเงื่อนไขหลักใหกิ จการ
ที่เขาขายไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือจัดหา
สินทรัพยระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ
การจํา กัดประเภทหรือ สถานที่ตั้งของสิ นทรัพย
หรือระยะเวลาที่ กิจ การตอ งจั ดหาหรือ ถือ ครอง
สินทรัพยนั้น

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
รายได

หมายถึง

เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น จากรั ฐ บาลที่ ไ ม ใ ช เ งิ น อุ ด หนุ น
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

เงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้

หมายถึง

เงิ น กู ยื ม ที่ ผู ใ ห กู ยื ม สละสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํ า ระหนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวบางประการ

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

จํ า นวนเงิ น ที่ ผู ซื้ อ และผู ข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สินทรัพยกันในขณะที่ ทั้ งสองฝ ายมีค วามรอบรู
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
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4.
5.

6.

ความชวยเหลือ จากรั ฐบาลมีหลายรูปแบบซึ่งแต ละรูป แบบมี ลักษณะและเงื่อนไขในการใหความ
ชวยเหลือที่แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสนับสนุนใหกิจการ
เริ่มดําเนินการบางประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว
การได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด ทํ า งบการเงิ น ของกิ จ การ
ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการไดรับทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐบาล
กิจการตองกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการ
ต อ งกํ า หนดขอบเขตของประโยชน ที่ กิ จ การได รั บ จากความช ว ยเหลื อ ดั ง กล า วในระหว า ง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะชวยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอน
และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น
บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่น เชน เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินคา และบริการ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ เปนตน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7.

กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐ บาล รวมถึงความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินซึ่งวัดคาดว ย
มูลคายุติธรรมจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวา
7.1 กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว และ
7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น

8.

กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขของเงิ น อุด หนุ น และกิ จ การจะได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น การที่ กิ จ การได รั บ เงิ น
อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนนั้น

9.

รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิ จการใชกับ
เงินอุดหนุนดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินสดหรือไดรับในรูปของการลด
หนี้สินที่มีตอรัฐบาล กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน

10.

กิจ การตองถื อวาเงิน กูยืม ที่ไ ดรับการยกหนี้จากรั ฐบาลเปนเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อ สามารถ
เชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น

10ก. กิ จ การต อ งถื อ ว า ผลประโยชน จ ากการได รั บ เงิ น กู ยื ม จากรั ฐ บาลในอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ํ า กว า
อัตราตลาดเปนเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินกูยืมดังกลา วตองถูกรับรูโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
ผลประโยชนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา อัตราตลาดควรวัดมูล คาโดยใชผลต างระหวา งมูลค าตาม
บัญชีของเงินกูยืม เริ่มแรกที่กํา หนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูล คาเครื่องมือ ทางการเงิ น (เมื่อ มีก ารประกาศใช ) และเงิ นที่ไ ดรับ ผลประโยชนดัง กลา วตอง
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บันทึกบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองพิจารณาเงื่อนไข และภาระผูกพัน
ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทําการระบุตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกูยืมนั้น
11.

เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ
กับเงินอุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

12.

กิจการตองรับรูเงิน อุดหนุน จากรัฐ บาลเปน รายไดอ ยางเปน ระบบตลอดระยะเวลาที่กิจ การ
รับรูตนทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจายใหเ ปนการชดเชย กิจการตองไมบัน ทึกเงิน อุดหนุน ดัง กลา ว
ไปยังสว นของเจาของโดยตรง

13.

แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง
บันทึกเปนทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สอง
บันทึกเปน รายได โดยกิจการจะบันทึกเงินอุด หนุนจากรัฐบาลเปนรายได สําหรับงวดบัญ ชีใดบัญชี
หนึ่งหรือหลายงวดบัญชี

14.

ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยนําหักกลบกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เนื่องจากกิจการไมตอง
จายคืนเงินอุดหนุนนี้ใหกับรัฐบาล ดังนั้น กิจการควรรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวนอกกําไรหรือ
ขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมควรรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากไมไดเปนสิ่งที่กิจการทํามา
หาได แตเปนเงินที่ไดรับจากรัฐบาลเพื่อเปนสิ่งจูงใจโดยปราศจากตนทุนที่เกี่ยวของ

15.

ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนรายไดใหเหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงินที่ไมไดรับมาจากผูถือหุน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไมควร
บันทึกไปยังสวนของเจาของโดยตรง แตควรรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนใหญไมใชเงินใหเปลา เนื่องจากกิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และภาระผูกพันตางๆ ที่กําหนดไวกอนที่จะไดรับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น กิจการควรรับรู
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนพรอมกับตนทุนที่เกี่ ยวของซึ่ งเงินอุดหนุนนั้น
จายใหเพื่อเปนการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและ
ภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไร
หรือขาดทุนเชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได

16.

ตามแนวทางที่ บั น ทึ ก เป น รายได กิ จ การต อ งรั บ รู เ งิน อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
อย างเปนระบบตลอดระยะเวลาซึ่ง กิจการรับรูคาใชจ ายที่ เกี่ยวของกั บตน ทุน ซึ่ง เงิน อุดหนุนนั้น
จายใหเพื่อเปนการชดเชย การรับรูเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน เมื่อไดรั บเงินถื อวา
ไมเปนไปตามเกณฑคงคาง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนํา เสนอ
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งบการเงิน) การรับรูเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน เมื่อ ไดรั บเงิน จะนํ ามาใชได
ก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอื่นที่เหมาะสมในการปนสวนเงินอุดหนุนดังกลาวเขาในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่
กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น
17.

โดยสวนใหญ ระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปน
ระยะเวลาที่ทราบไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับคาใชจายรายการใด
ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับคาใชจายนั้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ที่เกี่ยวข องกับสินทรัพยเสื่อมสภาพต องรับรูใ นกํ าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการตัดจํา หนาย
คาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวที่กิจการรับรู

18.

เงินอุ ดหนุนที่เกี่ ยวข องกับสินทรั พยไมเสื่อมสภาพอาจมี เงื่อนไขกําหนดใหกิ จการตองปฏิ บั ติตาม
ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีนี้กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอด
ระยะเวลาที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน กิจการไดรับเงินอุดหนุน
ในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการต องสรางอาคารบนที่ดินนั้น กิจการควรรั บรูเงิน
อุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร

19.

ในบางครั้ง เงินอุดหนุนที่กิจการไดรับอาจเปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือทางการเงินหรือทางการ
คลังที่รัฐบาลใหแกกิจการ ซึ่งมี เงื่อนไขหลายประการที่ กิจการตองปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาว
กิ จ การจํ า เป น ตอ งใชความระมั ดระวั งในการระบุ เ งื่อ นไขที่ทํา ใหเ กิ ดตน ทุน และคา ใชจ า ยเพื่ อ
กําหนดระยะเวลาที่จะรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได ในบางกรณี กิจการอาจตองใชเกณฑ การปนสวน
ที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน

20.

กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว
หรื อ เพื่ อ ให การสนั บสนุ นด านการเงิ นโดยตรงแก กิ จ การโดยกิ จการไม มี ต นทุ นที่ ต อ งจ า ย
ในอนาคต ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้น

21.

ในบางสถานการณ กิจการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงคที่จะให
การสนั บ สนุ น ดา นการเงิ น แก กิ จ การโดยตรงแทนการจู งใจใหกิ จ การจ า ยรายจ า ยบางรายการ
รั ฐบาลอาจจํ า กั ดการใหเงิน อุ ดหนุ น กั บ กิ จ การใดกิ จ การหนึ่ ง โดยไมไ ดใหเ งิน อุ ดหนุ น นั้ น กั บ
ทุกกิจการที่อยูในประเภทเดียวกัน สถานการณดังกลาวทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได
ในงวดที่กิ จการมีสิ ทธิ ได รับเงินอุ ดหนุนนั้ นพรอมกับเป ดเผยขอมู ลเพื่อให มั่นใจวาผูใชงบการเงิน
สามารถเขาใจถึงผลกระทบจาก เงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน

22.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพื่อชดเชยกับคาใชจ ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก อนใหถื อเปน
รายการค างรับ กิจการต องรับรูเงินอุด หนุน ดังกลา วเปน รายได ในงวดที่ กิจ การมีสิ ทธิ ไดรับเงิน
อุดหนุนนั้น พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้น ได
อยางชัดเจน
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน
23.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น
เพื่อใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาว โดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพยนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได
กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไว

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
24.

กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสิ นทรัพยรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
บันทึ กเปนรายได รอการรับรูหรื อนําเงินอุดหนุนดั งกลาวมาแสดงหักจากมู ลคาของสินทรัพยที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

25.

การแสดงรายการในงบการเงินสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางสวนของเงินอุดหนุนตามที่
เหมาะสม) ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี

26.

วิธีที่ห นึ่ งใหกิ จ การรั บ รู เงิน อุ ดหนุ น เป น รายได ร อการรั บ รู แ ละทยอยรั บ รู ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
ตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย

27.

วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยเสื่อมสภาพในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง

28.

การซื้อสินทรัพยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของอาจทําใหเกิ ดรายการเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแยกตางหาก
ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสินทรัพยที่เกี่ยวของในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได
29.

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดง
เปนรายการแยกตา งหากหรือแสดงไวภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหัก
ในการแสดงรายการคาใชจายที่เกี่ยวของ

29ก. หากกิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามยอหนา 81 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการจะตองแสดง
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดตามที่กําหนดในยอหนา 29 ในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น
30.

ผูส นับสนุนการแสดงเงิน อุดหนุ นจากรัฐบาลที่ เกี่ยวของกั บรายไดเป นรายไดในงบกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จใหเหตุผลวา การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดแยกตางหากจากคาใชจายจะทําใหสามารถนําคาใชจายดังกลาว
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มาเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นที่ไมไดรับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผูสนับ สนุนการนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโตแยงวาคาใชจายที่
เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับ เงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น การแสดง
คาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได
31.

การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกลาวเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดอยางถูกตอง
และกิ จ การต อ งเป ดเผยผลกระทบของเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลที่ มี ต อ รายได ห รื อ ค า ใช จ า ย
แตละรายการแยกตางหาก

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
32.

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด) หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่ เกี่ยวของกับรายได ในขั้นแรก
กิ จการต อ งนํ าเงิ น อุ ด หนุ นที่ จ า ยคื นนั้ นไปหั กจากรายได ร อการรั บ รู ที่ ไ ด บั น ทึ ก ไว สํ า หรั บ
เงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูงกวายอดคงเหลือในบัญชีรายได
รอการรับรูหรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู กิจการตองรับรูสวนเกินของเงินอุดหนุน
ที่ตองจายคืนนั้นเปนคาใชจายทันที หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือ ลดรายไดรอ
การรับรูดวยจํานวนที่ตองจายคืน นอกจากนั้น กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเปนคาใชจายทันที

33.

ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูลคาตามบัญชีใหม
ของสินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไม

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
34.

นอกเหนือจากการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับ
ความช วยเหลื อจากรั ฐบาลในรู ปแบบอื่ นซึ่ งไม สามารถวั ดมู ลค าไดอย างสมเหตุสมผล และอาจมี
รายการที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

35.

ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผล ไดแก ความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคหรือคํา แนะนํ าทางดา นการตลาดโดยไมคิ ดมูล คา และการให การค้ํ าประกัน ตั วอยา งของ
ความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัด
จา งของรัฐ บาลที่มี ผลต อยอดขายบางสว นของกิจการ กิจ การไมอ าจปฏิเ สธได วากิ จการได รับ
ประโยชนจากความชวยเหลือนั้นแตการที่จะแยกรายการคาตามปกติ ออกจากความชวยเหลือจาก
รัฐบาลอาจไมสามารถกระทําไดอยางมีหลักเกณฑ
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36.

หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความชวยเหลือนั้นเพื่อมิใหผูใชงบการเงิน เกิดความเขาใจผิด

37.

(ยอหนานี้ไมใช)

38.

ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ม ร วมถึ ง ความช ว ยเหลื อ
ดา นสาธารณูป โภคที่ รัฐ บาลใหในรู ปของการปรั บปรุงระบบขนสงและเครือ ขายการสื่ อสารทั่วไป
และไมรวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพื่อใหทองถิ่นโดยรวม
ไดใชประโยชนอยางตอเนื่องตลอดไป

การเปดเผยขอมูล
39.

กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใช
ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึง
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง
39.3 เงื่ อ นไขที่ กิ จ การยั ง ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ แ ละเหตุ ก ารณ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อื่ น ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลที่กิจการรับรู

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
40.

เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกกิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
40.1 เปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไวอยางเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
40.2.2 ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้เฉพาะเงิน อุดหนุนหรือบางสวนของ
เงินอุดหนุน ที่กิจการมีสิท ธิจะไดรับหรือที่ กิจ การจะตอ งจ า ยคื นซึ่ งเกิด ขึ้ น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช

วันถือปฏิบัติ
41.

มาตรฐานการบั ญ ชีฉบับ นี้ ใหถือ ปฏิบัติกั บ งบการเงิน สํา หรับ รอบระยะเวลาบั ญชีที่เ ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
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