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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
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ            
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้
2.1 ปญหาที่เปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใน       

งบการเงินที่สะทอนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับรายการในลักษณะเดียวกัน

2.2 ความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ใหแกกิจการในรูปของประโยชนที่ใชในการกําหนดกําไรหรือ
ขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใชกําหนดหรือจํากัดจํานวนหนี้สินภาษีเงินได ตัวอยางของ
ประโยชนดังกลาวไดแก ชวงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดคาเสื่อม
ราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได เปนตน

2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช)

คํานิยาม

3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันไมวาจะเปนหนวยงานในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศ
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง การที่รัฐบาลใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดย
เฉพาะเจาะจงแกกิจการใดกิจการหนึ่งหรือกลุม
กิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด
ความชวยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงคของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึงประโยชนที่รัฐบาล
ใหโดยทางออม ซึ่งมีผลตอเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
เชน การจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
หรือการกําหนดขอจํากัดทางการคาตอคูแขงขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอน
ทรัพยากรใหแกกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ     
การที่กิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของกิจการทั้งที่ไดปฏิบัติแลว
ในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลไมรวมถึงความชวยเหลือจากรัฐบาล  
ที่ไมสามารถกําหนดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผล
และรายการคาที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไมสามารถ 
แยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย

หมายถึง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักใหกิจการ
ที่เขาขายไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือจัดหา
สินทรัพยระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับ
การจํากัดประเภทหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย
หรือระยะเวลาที่กิจการตองจัดหาหรือถือครอง
สินทรัพยนั้น                                                               

เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
รายได

หมายถึง เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไมใชเงินอุดหนุน            
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

เงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้ หมายถึง เงินกูยืมที่ผู ใหกูยืมสละสิทธิการรับชําระหนี้
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวบางประการ

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน    
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4. ความชวยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบมีลักษณะและเงื่อนไขในการใหความ
ชวยเหลือที่แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสนับสนุนใหกิจการ
เริ่มดําเนินการบางประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว

5. การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีความสําคัญตอการจัดทํางบการเงินของกิจการ              
ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการไดรับทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐบาล
กิจการตองกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการ
ตองกําหนดขอบเขตของประโยชนที่กิจการไดรับจากความชวยเหลือดังกลาวในระหวาง         
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะชวยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอน
และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น

6. บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่น เชน เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินคาและบริการ 
หรือเงินเพิ่มพิเศษ เปนตน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

7. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินซึ่งวัดคาดวย
มูลคายุติธรรมจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวา
7.1 กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว และ
7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น

8. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนและกิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมิไดเปนหลักฐานที่ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนนั้น

9. รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีกิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใชกับ
เงินอุดหนุนดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินสดหรือไดรับในรูปของการลด
หนี้สินที่มีตอรัฐบาล กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน

10. กิจการตองถือวาเงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้จากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อสามารถ
เชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น

10ก. กิจการตองถือวาผลประโยชนจากการไดรับเงินกูยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา       
อัตราตลาดเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกูยืมดังกลาวตองถูกรับรูโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
ผลประโยชนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราตลาดควรวัดมูลคาโดยใชผลตางระหวางมูลคาตาม
บัญชีของเงินกูยืมเริ่มแรกที่กําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และเงินที่ไดรับ ผลประโยชนดังกลาวตอง
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บันทึกบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองพิจารณาเงื่อนไข และภาระผูกพัน
ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทําการระบุตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกูยืมนั้น

11. เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ
กับเงินอุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น   

12. กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการ
รับรูตนทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย กิจการตองไมบันทึกเงินอุดหนุนดังกลาว
ไปยังสวนของเจาของโดยตรง

13. แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง 
บันทึกเปนทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สอง
บันทึกเปนรายไดโดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดสําหรับงวดบัญชีใดบัญชี
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 ดังนั้นกิจการควรรับรู
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนพรอมกับตนทุนที่เกี่ยวของซึ่งเงินอุดหนุนนั้น
จายใหเพื่อเปนการชดเชย

15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและ
ภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไร
หรือขาดทุนเชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได

16. ตามแนวทางที่บันทึกเปนรายได กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน    
อยางเปนระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรูคาใชจายที่เกี่ยวของกับตนทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้น  
จายใหเพื่อเปนการชดเชย การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุน เมื่อไดรับเงินถือวา               
ไมเปนไปตามเกณฑคงคาง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนอ
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งบการเงิน) การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดรับเงินจะนํามาใชได                
ก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอื่นที่เหมาะสมในการปนสวนเงินอุดหนุนดังกลาวเขาในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่
กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น

17. โดยสวนใหญ ระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปน
ระยะเวลาที่ทราบไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับคาใชจายรายการใด
ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับคาใชจายนั้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยเสื่อมสภาพตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการตัดจําหนาย 
คาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวที่กิจการรับรู

18. เงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมเสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม  
ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีนี้กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอด
ระยะเวลาที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน กิจการไดรับเงินอุดหนุน
ในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการตองสรางอาคารบนที่ดินนั้น กิจการควรรับรูเงิน
อุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร

19. ในบางครั้ง เงินอุดหนุนที่กิจการไดรับอาจเปนสวนหนึ่งของความชวยเหลือทางการเงินหรือทางการ
คลังที่รัฐบาลใหแกกิจการ ซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการตองปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาว            
กิจการจําเปนตองใชความระมัดระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทําใหเกิดตนทุนและคาใชจายเพื่อ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได ในบางกรณี กิจการอาจตองใชเกณฑ การปนสวน
ที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน

20. กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว 
หรือเพื่อใหการสนับสนุนดานการเงินโดยตรงแกกิจการโดยกิจการไมมีตนทุนที่ตองจาย                  
ในอนาคต ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้น

21. ในบางสถานการณ กิจการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงคที่จะให
การสนับสนุนดานการเงินแกกิจการโดยตรงแทนการจูงใจใหกิจการจายรายจายบางรายการ
รัฐบาลอาจจํากัดการใหเงินอุดหนุนกับกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยไมไดใหเงินอุดหนุนนั้นกับ      
ทุกกิจการที่อยูในประเภทเดียวกัน สถานการณดังกลาวทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได
ในงวดที่กิจการมีสิทธิ ไดรับเงินอุดหนุนนั้นพรอมกับเปดเผยขอมูลเพื่อใหมั่นใจวาผูใชงบการเงิน
สามารถเขาใจถึงผลกระทบจาก เงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน

22. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพื่อชดเชยกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนใหถือเปน
รายการคางรับ กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงิน
อุดหนุนนั้น พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได
อยางชัดเจน
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน

23. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น
เพื่อใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาว โดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพยนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได
กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไว

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

24. กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดย
บันทึกเปนรายไดรอการรับรูหรือนําเงินอุดหนุนดังกลาวมาแสดงหักจากมูลคาของสินทรัพยที่
เก่ียวของเพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

25. การแสดงรายการในงบการเงินสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางสวนของเงินอุดหนุนตามที่
เหมาะสม) ที่เกี่ยวของกับสินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี

26. วิธีที่หนึ่งใหกิจการรับรูเงินอุดหนุนเปนรายไดรอการรับรูและทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน     
ตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย

27. วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยเสื่อมสภาพในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง

28. การซื้อสินทรัพยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของอาจทําใหเกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ          
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแยกตางหาก   
ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงใหเห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสินทรัพยที่เกี่ยวของในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได

29. กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดง
เปนรายการแยกตางหากหรือแสดงไวภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหัก
ในการแสดงรายการคาใชจายที่เกี่ยวของ

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

30. ผูสนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จใหเหตุผลวา การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดแยกตางหากจากคาใชจายจะทําใหสามารถนําคาใชจายดังกลาว
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มาเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นที่ไมไดรับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผูสนับสนุนการนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโตแยงวาคาใชจายที่
เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับ เงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น การแสดง
คาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได

31. การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกลาวเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดอยางถูกตอง 
และกิจการตองเปดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีตอรายไดหรือคาใชจาย                    
แตละรายการแยกตางหาก

การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

32. การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด) หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได ในขั้นแรก
กิจการตองนําเงินอุดหนุนที่จายคืนนั้นไปหักจากรายไดรอการรับรูที่ไดบันทึกไวสําหรับ        
เงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูงกวายอดคงเหลือในบัญชีรายได 
รอการรับรูหรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู กิจการตองรับรูสวนเกินของเงินอุดหนุน            
ที่ตองจายคืนนั้นเปนคาใชจายทันที หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือ  ลดรายไดรอ
การรับรูดวยจํานวนที่ตองจายคืน นอกจากนั้น กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเปนคาใชจายทันที

33. ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูลคาตามบัญชีใหม
ของสินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไม

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
34. นอกเหนือจากการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซึ่งไมสามารถวัดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผล และอาจมี
รายการที่ทํากับรัฐบาลซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ

35. ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผล ไดแก ความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคหรือคําแนะนําทางดานการตลาดโดยไมคิดมูลคาและการใหการค้ําประกัน ตัวอยางของ
ความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัด
จางของรัฐบาลที่มีผลตอยอดขายบางสวนของกิจการ กิจการไมอาจปฏิเสธไดวากิจการไดรับ
ประโยชนจากความชวยเหลือนั้นแตการที่จะแยกรายการคาตามปกติออกจากความชวยเหลือจาก
รัฐบาลอาจไมสามารถกระทําไดอยางมีหลักเกณฑ
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36. หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความชวยเหลือนั้นเพื่อมิใหผูใชงบการเงิน เกิดความเขาใจผิด

37. (ยอหนานี้ไมใช)

38. ความช วยเหลือจากรั ฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไมรวมถึ งความช วยเหลือ                        
ดานสาธารณูปโภคที่รัฐบาลใหในรูปของการปรับปรุงระบบขนสงและเครือขายการสื่อสารทั่วไป
และไมรวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพื่อใหทองถิ่นโดยรวม            
ไดใชประโยชนอยางตอเนื่องตลอดไป

การเปดเผยขอมูล

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใช

ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึง

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง
39.3 เงื่อนไขที่กิจการยังไมไดปฏิบัติและเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอื่น ซึ่งเกี่ยวของกับ    

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 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะเงินอุดหนุนหรือบางสวนของ  
เงินอุดหนุนที่กิจการมีสิทธิจะไดรับหรือที่กิจการจะตองจายคืนซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช

วันถือปฏิบัติ

41.     มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
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เรื่อง

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

คำแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ      ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (Bound Volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ            เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

ขอบเขต

1.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับรายการต่อไปนี้

2.1
ปัญหาที่เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใน       งบการเงินที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการในลักษณะเดียวกัน  

2.2
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กิจการในรูปของประโยชน์ที่ใช้ในการกำหนดกำไรหรือขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้กำหนดหรือจำกัดจำนวนหนี้สินภาษีเงินได้ ตัวอย่างของประโยชน์ดังกล่าวได้แก่ ช่วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษีเงินลงทุน การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็นต้น

2.3
การที่รัฐบาลเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกิจการ 


2.4
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)

คำนิยาม

3.

คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		รัฐบาล


		หมายถึง

		รัฐบาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ



		ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

		หมายถึง


		การที่รัฐบาลให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก่กิจการใดกิจการหนึ่งหรือกลุ่มกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่รวมถึงประโยชน์ที่รัฐบาลให้โดยทางอ้อม ซึ่งมีผลต่อเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจัดสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่มีการพัฒนา หรือการกำหนดข้อจำกัดทางการค้าต่อคู่แข่งขัน



		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

		หมายถึง

		ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากรให้แก่กิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ     การที่กิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการทั้งที่ได้ปฏิบัติแล้วในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่รวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาล  ที่ไม่สามารถกำหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผลและรายการค้าที่ทำกับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถ แยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ



		เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

		หมายถึง

		เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักให้กิจการที่เข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนต้องซื้อ สร้าง หรือจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่เกี่ยวกับการจำกัดประเภทหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์หรือระยะเวลาที่กิจการต้องจัดหาหรือถือครองสินทรัพย์นั้น                                                               



		เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้

		หมายถึง

		เงินอุดหนุนอื่นจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินอุดหนุน            ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์



		เงินกู้ยืมที่ได้รับการยกหนี้

		หมายถึง

		เงินกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ยืมสละสิทธิการรับชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้บางประการ



		มูลค่ายุติธรรม

		หมายถึง

		จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน    





4. 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะและเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กิจการเริ่มดำเนินการบางประการที่ตามปกติแล้วกิจการจะไม่ทำหากไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว

5.
การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีความสำคัญต่อการจัดทำงบการเงินของกิจการ              ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล กิจการต้องกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการต้องกำหนดขอบเขตของประโยชน์ที่กิจการได้รับจากความช่วยเหลือดังกล่าวในระหว่าง         รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะช่วยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดก่อน และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น

6.
บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอื่น เช่น เงินสนับสนุน เงินพยุงราคาสินค้าและบริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็นต้น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล


7.
กิจการต้องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า

7.1
กิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และ

7.2
กิจการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น

8.
กิจการต้องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกว่าจะเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนและกิจการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมิได้เป็นหลักฐานที่ทำให้สรุปได้ว่ากิจการได้ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น

9.
รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการได้รับไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใช้กับเงินอุดหนุนดังกล่าว ดังนั้น ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดหรือได้รับในรูปของการลดหนี้สินที่มีต่อรัฐบาล กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน

10.
กิจการต้องถือว่าเงินกู้ยืมที่ได้รับการยกหนี้จากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อสามารถเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น

10ก.
กิจการต้องถือว่าผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า       อัตราตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้องถูกรับรู้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราตลาดควรวัดมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมเริ่มแรกที่กำหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และเงินที่ได้รับ ผลประโยชน์ดังกล่าวต้องบันทึกบัญชีตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไข และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทำการระบุต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกู้ยืมนั้น

11.
เมื่อกิจการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กับเงินอุดหนุนดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น   

12. 
กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย กิจการต้องไม่บันทึกเงินอุดหนุนดังกล่าวไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง

13.
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง บันทึกเป็นทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง แนวทางที่สองบันทึกเป็นรายได้โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้สำหรับงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายงวดบัญชี

14.
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็นทุนมีเหตุผลดังนี้

14.1
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินแทนการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยนำหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจการไม่ต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนนี้ให้กับรัฐบาล ดังนั้น กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวนอกกำไรหรือขาดทุน 

14.2
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ควรรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากไม่ได้เป็นสิ่งที่กิจการทำมาหาได้ แต่เป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อเป็นสิ่งจูงใจโดยปราศจากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

15.
ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็นรายได้ให้เหตุผลดังนี้ 


15.1  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินที่ไม่ได้รับมาจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม

15.2 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้เปล่า เนื่องจากกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่กำหนดไว้ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนพร้อมกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย

15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้ ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้

16.
ตามแนวทางที่บันทึกเป็นรายได้ กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุน    อย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่งเงินอุดหนุนนั้น  จ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุน เมื่อได้รับเงินถือว่า               ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน) การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้รับเงินจะนำมาใช้ได้                ก็ต่อเมื่อไม่มีเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมในการปันส่วนเงินอุดหนุนดังกล่าวเข้าในงวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนนั้น

17.
โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเป็นระยะเวลาที่ทราบได้ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการใดต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้จ่ายนั้น ในทำนองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสื่อมสภาพต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวที่กิจการรับรู้

18.
เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกำหนดให้กิจการต้องปฏิบัติตาม  ภาระผูกพันบางประการ ในกรณีนี้กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอย่างเช่น กิจการได้รับเงินอุดหนุนในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กิจการต้องสร้างอาคารบนที่ดินนั้น กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร

19.
ในบางครั้ง เงินอุดหนุนที่กิจการได้รับอาจเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางการเงินหรือทางการคลังที่รัฐบาลให้แก่กิจการ ซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการต้องปฏิบัติตาม ในกรณีดังกล่าว            กิจการจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทำให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะรับรู้เงินอุดหนุนนั้นเป็นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้องใช้เกณฑ์ การปันส่วนที่แตกต่างกันสำหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน

20.
กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนค้างรับที่รัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีต้นทุนที่ต้องจ่าย                  ในอนาคต ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนนั้น

21.
ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการโดยตรงแทนการจูงใจให้กิจการจ่ายรายจ่ายบางรายการ รัฐบาลอาจจำกัดการให้เงินอุดหนุนกับกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยไม่ได้ให้เงินอุดหนุนนั้นกับ      ทุกกิจการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนนั้นเป็นรายได้ในงวดที่กิจการมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนนั้นพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจถึงผลกระทบจาก เงินอุดหนุนนั้นได้อย่างชัดเจน 

22.
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจ่ายให้เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนให้ถือเป็นรายการค้างรับ กิจการต้องรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้ในงวดที่กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนนั้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้อย่างชัดเจน 


เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

23.
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น เพื่อให้กิจการใช้ประโยชน์ ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปกติแล้วกิจการจะต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพย์นั้นตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุนนั้นด้วยมูลค่าที่กำหนดไว้

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

24.
กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้หรือนำเงินอุดหนุนดังกล่าวมาแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

25.

การแสดงรายการในงบการเงินสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือบางส่วนของเงินอุดหนุนตามที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี

26.
วิธีที่หนึ่งให้กิจการรับรู้เงินอุดหนุนเป็นรายได้รอการรับรู้และทยอยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน     ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

27.
วิธีที่สองให้กิจการนำเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตามวิธีนี้กิจการจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

28.
การซื้อสินทรัพย์และการได้รับเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ          ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก   ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่ต้องคำนึงว่ากิจการได้นำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้

29.
กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ภายใต้หมวดรายได้อื่น หรืออาจนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

29ก.
หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกำไรขาดทุนตามย่อหน้า 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กิจการจะต้องแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ตามที่กำหนดในย่อหน้า 29 ในงบเฉพาะกำไรขาดทุนนั้น     

30.
ผู้สนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้เหตุผลว่า การนำรายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกันถือเป็นการไม่เหมาะสม และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายจะทำให้สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผู้สนับสนุนการนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโต้แย้งว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไม่เกิดขึ้นหากกิจการไม่ได้รับ เงินอุดหนุนนั้น ดังนั้น การแสดงค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้นำเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทำให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิดได้

31.
การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ สามารถเลือกแสดงได้ทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้อย่างถูกต้อง และกิจการต้องเปิดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีต่อรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    แต่ละรายการแยกต่างหาก

การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

32.
การจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) หากกิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ในขั้นแรกกิจการต้องนำเงินอุดหนุนที่จ่ายคืนนั้นไปหักจากรายได้รอการรับรู้ที่ได้บันทึกไว้สำหรับ        เงินอุดหนุนดังกล่าว หากเงินอุดหนุนที่ต้องจ่ายคืนมีจำนวนสูงกว่ายอดคงเหลือในบัญชีรายได้ รอการรับรู้หรือไม่มียอดคงเหลือในบัญชีรายได้รอการรับรู้ กิจการต้องรับรู้ส่วนเกินของเงินอุดหนุน            ที่ต้องจ่ายคืนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที หากกิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องนำเงินอุดหนุนส่วนที่จ่ายคืนนั้นไปเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ  ลดรายได้รอการรับรู้ด้วยจำนวนที่ต้องจ่ายคืน นอกจากนั้น กิจการต้องรับรู้ผลสะสมของค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่กิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที 

33.
ในกรณีที่กิจการต้องจ่ายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องพิจารณามูลค่าตามบัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

34.
นอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 3 กิจการอาจได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซึ่งไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล และอาจมีรายการที่ทำกับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ

35.
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคหรือคำแนะนำทางด้านการตลาดโดยไม่คิดมูลค่าและการให้การค้ำประกัน ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ ได้แก่ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลที่มีผลต่อยอดขายบางส่วนของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจการได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือนั้นแต่การที่จะแยกรายการค้าตามปกติออกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทำได้อย่างมีหลักเกณฑ์

36.
หากประโยชน์ที่ได้รับจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอย่างข้างต้นมีนัยสำคัญ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่วยเหลือนั้นเพื่อมิให้ผู้ใช้งบการเงิน เกิดความเข้าใจผิด

37.
(ย่อหน้านี้ไม่ใช้)

38.
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่รวมถึงความช่วยเหลือ                        ด้านสาธารณูปโภคที่รัฐบาลให้ในรูปของการปรับปรุงระบบขนส่งและเครือข่ายการสื่อสารทั่วไป และไม่รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบชลประทานที่มีไว้เพื่อให้ท้องถิ่นโดยรวม            ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดไป

การเปิดเผยข้อมูล

39.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้

39.1
นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้สำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการเลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน

39.2
ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรู้ในงบการเงิน และระบุถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการได้รับประโยชน์โดยตรง 

39.3
เงื่อนไขที่กิจการยังไม่ได้ปฏิบัติและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ    ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่กิจการรับรู้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

40.
เมื่อกิจการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกิจการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

40.1
เปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และ

40.2
ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

40.2.1
ปรับปรุงงบการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

40.2.2
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะเงินอุดหนุนหรือบางส่วนของ  เงินอุดหนุนที่กิจการมีสิทธิจะได้รับหรือที่กิจการจะต้องจ่ายคืนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใช้

วันถือปฏิบัติ

41.     มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
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