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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา
ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  
ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด 
 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 20 เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับรายการตอไปนี้ 
 2.1 ปญหาที่เปนกรณีพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบการเงิน ที่สะทอน

 ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา หรือการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกัน  
  2.2 ความชวยเหลอืจากรัฐบาลที่ใหแกกิจการในรูปของประโยชนทางภาษี  เชน  ชวงระยะเวลาปลอดภาษี   

เครดิตภาษีเงนิลงทนุ การคิดคาเสือ่มราคาในอัตราเรง และการลดอัตราภาษีเงินได 
2.3 การที่รัฐบาลเขามารวมเปนเจาของกิจการ  
2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการ

ประกาศใช) 
คํานิยาม 
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

รัฐบาล  หมายถึง รัฐบาล หนวยราชการ และหนวยงานท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กันไมวาจะเปนหนวยงานในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
หรือระดับระหวางประเทศ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล หมายถึง
  

การที่รัฐบาลใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจงแก
กิจการใดกิจการหนึ่งหรือกลุมกิจการที่มีคุณสมบัติตาม
เง่ือนไขที่รัฐบาลกําหนด ความชวยเหลือจากรัฐบาลตาม
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วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไมรวมถึง
ประโยชนที่รัฐบาลใหโดยทางออม ซ่ึงมีผลตอเงื่อนไขการคา
โดยท่ัวไป เชน การจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่ท่ีกําลัง
พัฒนา หรือการออกขอกําหนดทางการคาที่จํากัด
ความสามารถในการแขงขันของคูแขงทางการคา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมายถึง ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอนทรัพยากร
ใหแกกิจการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่กิจการตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกิจการทั ้งที ่ได
ปฏิบัติแลวในอดีตและที่จะปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลไมรวมถึงความชวยเหลือจากรัฐบาลที่ไม
สามารถกําหนดมูลคาไดอยางสมเหตุสมผลและรายการ
คาที ่ทําก ับร ัฐบาลซึ ่งไม สามารถแยกจากรายการค า
ตามปกติของกิจการ 

เงินอุดหนุนทีเ่กี่ยวของกับ
สินทรัพย 

หมายถึง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเง่ือนไขหลักใหกิจการที่เขาขาย
ไดรับเงินอุดหนุนตองซื้อ สราง หรือไดมาซึ่งสินทรัพยระยะ
ยาวโดยอาจมีเง่ือนไขรองที่เกี่ยวกับการจํากัดประเภทหรือ
สถานที่ตั้งของสินทรัพยหรือระยะเวลาที่กิจการตองจัดหา
หรือถือครองสินทรัพยนั้น                                          

เงินอุดหนุนทีเ่กี่ยวของกับ
รายได 

หมายถึง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ไมใชเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย 

เงินกูยืมที่ไดรับการยกหนี้ หมายถึง เ งินกู ยืมที่ ผู ใหกู ยืมสละสิทธิการรับชําระหนี้ เ ม่ือเกิด
เหตุการณเปนไปตามเง่ือนไข ที่กําหนดไว 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน  
ขณะที่ ท้ั งสองฝ ายมี ความรอบรู และ เต็ ม ใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน     
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4.  ความชวยเหลือจากรัฐบาลมีหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบมีลักษณะและเงื่อนไขในการใหความชวยเหลือที่
แตกตางกัน ความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสนับสนุนใหกิจการเร่ิมดําเนินการบาง
ประการที่ตามปกติแลวกิจการจะไมทําหากไมไดรับความชวยเหลือดังกลาว 

5. การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลอาจมีนัยสําคัญตอการจัดทํางบการเงินของกิจการดวยเหตุผลสองประการ 
 ประการแรก เมื่อกิจการไดรับทรัพยากรตามความชวยเหลือจากรัฐบาล กิจการตองกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
 ที่เหมาะสมกับการรับโอนทรัพยากรนั้น ประการที่สอง กิจการควรเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับ   ขอบเขตของ
 ประโยชนที่กิจการไดรับจากความชวยเหลือดังกลาวในระหวางงวดที่เสนอรายงาน ซึ่งจะชวยในการเปรียบ
 เทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดกอน และการเปรียบเทียบงบการเงินกับกิจการอื่น  

6 บางครั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกอ่ืนเชน  เงินสนับสนุน  เงินพยุงราคาสินคาและบริการ หรือเงินเพ่ิม
พิเศษ เปนตน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
7. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและความชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงินดวยมูลคายุติธรรมจนกวาจะ

เช่ือมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาเปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้ 
  7.1  กิจการจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่กําหนดไว  
  7.2 กิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

8. กิจการตองไมรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกวาจะเชื่อมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวากิจการจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของเงินอุดหนุนและกิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมิไดเปนหลักฐานที่
ทําใหสรุปไดวากิจการไดปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น 

9. รูปแบบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการใชกับเงินอุดหนุน
ดังกลาว ดังนั้น ไมวากิจการจะไดรับเงินอุดหนุนเปนเงินสดหรือจะไดรับในรูปของการลดหนี้สินที่มีตอรัฐบาล 
กิจการตองบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน 

10. กิจการตองถือวาเงินกูยืมที่ไดรับการยกหน้ีจากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อสามารถเชื่อมั่นไดอยาง
สมเหตุสมผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้นั้น 

11. เมื่อกิจการรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นที่มีความสัมพันธกับเงิน
อุดหนุนดังกลาวจะตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น  
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12. กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดอยางเปนระบบตามเกณฑที่ทําใหสามารถจับคูรายได
จากเงินอุดหนุนดังกลาวกับตนทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจายใหเปนการชดเชย  กิจการตองไมบันทึกเงิน
อุดหนุนดังกลาวโดยตรงไปยังสวนของเจาของ  

13. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาจแบงไดเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่งบันทึกเปน
ทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังสวนของเจาของโดยตรง แนวทางที่สองบันทึกเปนรายไดโดย
กิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง หรือหลายงวดบัญชี 

14. ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนทุนมีเหตุผลดังนี้ 
14.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไวในงบดุลมากกวาที่จะนําไปแสดงหักกลบ 

กับคาใชจายที่เก่ียวของในงบกําไรขาดทุน เนื่องจากกิจการไมตองจายคืนเงินอุดหนุนนี้ใหกับรัฐบาล 
ดังนั้น กิจการควรบันทึกเงินอุดหนุนนี้โดยตรงไปยังสวนของเจาของ  

14.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไมควรรับรูเขาในงบกําไรขาดทุน เนื่องจากไมไดเปนสิ่งที่กิจการทํามาหาได แตเปน
เงินไดเปลาที่รัฐบาลใหเพ่ือเปนสิ่งจูงใจโดยปราศจากตนทุนที่เกี่ยวของ 

15.  ผูสนับสนุนแนวทางที่บันทึกเปนรายไดใหเหตุผลดังนี้  
 15.1  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนเงินที่ไมไดรับมาจากผูถือหุน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงไมควรบันทึกโดย  

  ตรงไปยังสวนของเจาของ แตควรรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เหมาะสม 
 15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนใหญไมใชเงินใหเปลา เนื่องจากกิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูกพัน

ตางๆ ที่กําหนดไวกอนที่จะไดรับเงินอุดหนุนนั้น ดังนั้นกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได
เพ่ือจับคูกับตนทุนที่เก่ียวของที่เงินอุดหนุนนั้นตั้งใจจายใหเปนการชดเชย 

 15.3  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการคลัง เชนเดียวกับภาษีเงินไดและภาษีอ่ืนๆ ในเมื่อกิจการ
แสดงภาษีเงินไดและภาษีอ่ืนๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น กิจการจึงควรบันทึกเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลไวในงบกําไรขาดทุนเชนเดียวกัน 

16.  ตามหลักพ้ืนฐานของแนวทางที่บันทึกเปนรายไดกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตามเกณฑที่
เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่ทําใหเกิดการจับคูเงินอุดหนุนดังกลาวกับตนทุนที่เก่ียวของ การ
รับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินไมถือวาเปนไปตามขอสมมติเร่ืองเกณฑคงคาง (ดู
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน) การรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เปนรายไดเมื่อไดรับตัวเงินจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อไมมีเกณฑอ่ืนที่เหมาะสมในการปนสวนเงินอุดหนุนดังกลาว
เปนรายไดในงวดอื่นๆ ที่ไมใชงวดที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนนั้น 

    17. โดยสวนใหญระยะเวลาที่กิจการรับรูตนทุนหรือคาใชจายที่เก่ียวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะเปนระยะเวลาที่
กําหนดไดคอนขางแนนอน ดังนั้น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เก่ียวของกับคาใชจายรายการใดตองรับรูเปนรายได    



มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 20 เรื่อง  
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 
 

ตตตตตตตvวจลงราชกิจจา  04-05-52 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

7   

ในงวดเดียวกับที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เก่ียวของกับสินทรัพย
เสื่อมสภาพตองรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการตัดจําหนายคาเสื่อมราคาและตามสัดสวนของคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยนั้น 

  18. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ไมเสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการตองปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันบางประการ ซึ่งในกรณีนี้กิจการสามารถรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดระยะเวลาที่มี
คาใชจายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ตัวอยางเชน  กิจการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของที่ดิน 
โดยมีเงื่อนไขที่กําหนดใหกิจการตองสรางอาคารบนที่ดินนั้น กรณีนี้กิจการควรรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายได
ตลอดอายุการใชงานของอาคารนั้น 

  19. ในบางคร้ังเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการไดรับอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของความชวยเหลือทางการเงินหรือ
งบประมาณที่รัฐบาลใหแกกิจการ ซึ่งความชวยเหลือนั้นมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการตองปฏิบัติตาม ในกรณี
ดังกลาว กิจการจําเปนตองใชความระมัดระวังในการระบุวาการปฏิบัติตามเงื่อนไขใดทําใหเกิดตนทุนและ
คาใชจายรายการใดเพื่อกําหนดระยะเวลาที่จะรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายได ในบางกรณีกิจการอาจตองใช
เกณฑการปนสวนที่แตกตางกันสําหรับเงินอุดหนุนแตละสวน 

20. สําหรับเงินอุดหนุนคางรับที่รัฐบาลจะจายชดเชยใหแกกิจการในภายหลังเพ่ือชดเชยกับคาใชจายหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้นแลวหรือเพ่ือใหความสนับสนุนดานการเงินแกกิจการในทันทีโดยกิจการไมมีตนทุนที่ตองจายใน
อนาคต กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน 

21. ในบางสถานการณกิจการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานการเงินแก
กิจการในทันทีมากกวาที่จะเปนการจูงใจใหกิจการจายรายจายบางรายการ รัฐบาลอาจจํากัดการใหเงินอุดหนุน
กับกิจการใดกิจการหนึ่งเปนการเฉพาะ และอาจไมไดใหเงินอุดหนุนนั้นกับผูรับผลประโยชนทุกกลุม สถานการณ
ดังกลาวอาจทําใหกิจการตองรับรูเงินอุดหนุนนั้นเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้นพรอมกับ
เปดเผยขอมูลเพ่ือใหมั่นใจวาผูใชงบการเงินสามารถเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน  

22.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะจายใหเพ่ือชดเชยกับคาใชจายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีกอนใหถือเปนรายการ
คางรับของกิจการ กิจการตองรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดในงวดที่กิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้น 
พรอมทั้งเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นไดอยางชัดเจน  

 
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน  
23. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจอยูในรูปของการโอนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน ที่ดินหรือทรัพยากรอื่นใหแกกิจการ 

เพ่ือใหกิจการใชประโยชน ในสถานการณดังกลาวโดยปกติแลวกิจการจะตองประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
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ไมเปนตัวเงิน และบันทึกสินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นตามมูลคายุติธรรมที่ประเมินได กิจการอาจเลือกที่จะบันทึก
สินทรัพยและเงินอุดหนุนนั้นดวยมูลคาที่กําหนดไวในสัญญา 

 
 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับสินทรัพย 
24. กิจการตองแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรวมท้ังเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพยที่ไมเปน

ตัวเงินซ่ึงวัดคาดวยมูลคายุติธรรมในงบดุล เปนรายไดรอการรับรูหรือนําเงินอุดหนุนดังกลาวมาแสดงหักจาก
มูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  

25   การแสดงรายการในงบการเงินของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (หรือสวนของเงินอุดหนุนที่เหมาะสม) ที่เก่ียวของกับ
สินทรัพย สามารถเลือกแสดงได 2 วิธี 

26. วิธีที่หนึ่งใหกิจการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการรับรูและทยอยรับรูเปนรายได ตามเกณฑที่เปน
ระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 

27. วิธีที่สองใหกิจการนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เก่ียวของเพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย ตามวิธีนี้กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเสื่อมสภาพ
ในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง 

28. การซื้อสินทรัพยและการไดรับเงินอุดหนุนที่เก่ียวของอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกระแสเงินสดของ
กิจการ ดังนั้น กิจการควรเปดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในงบกระแสเงินสดเพ่ือแสดงให
เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย  โดยไมตองคํานึงวากิจการไดนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากสินทรัพยที่
เก่ียวของเพื่อการแสดงรายการในงบดุลหรือไม 

 
 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับรายได 
29. กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงเปนรายการแยก

ตางหากหรือแสดงภายใตหมวดรายไดอื่น หรืออาจนําเงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากคาใชจายที่เกี่ยวของในงบ
กําไรขาดทุน 

       

30.ผูสนับสนุนการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเปนรายการแยกตางหากใหเหตุผลวา 
การนํารายไดและคาใชจายมาหักกลบกันถือเปนการไมเหมาะสม และการแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายได
แยกตางหากจากคาใชจายจะทําใหสามารถนําคาใชจายดังกลาวมาเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ผูสนับสนุนการนําเงินอุดหนุนไปหักจากคาใชจายที่เก่ียวของในงบกําไร
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ขาดทุนโตแยงวาคาใชจายที่เก่ียวของกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไมเกิดขึ้นหากกิจการไมไดรับเงินอุดหนุนนั้น 
ดังนั้น การแสดงคาใชจายโดยไมไดนําเงินอุดหนุนมาหักนั้นอาจทําใหผูใชงบการเงินเกิดความเขาใจผิดได 

 
31.การแสดงเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับรายได สามารถเลือกแสดงไดทั้งสองวิธี ซึ่งกิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

เงินอุดหนุนดังกลาวเพ่ือชวยใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจงบการเงินไดอยางถูกตอง และกิจการตองเปดเผย
ผลกระทบของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีตอรายไดหรือคาใชจายแตละรายการแยกตางหากจากัน 

 
การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

32. การจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ( ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด) 
หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได ในขั้นแรกกิจการตองนําเงินอุดหนุนที่จายคืนนั้นไป
หักจากรายไดรอการรับรูที่ไดบันทึกไวสําหรับเงินอุดหนุนดังกลาว หากเงินอุดหนุนที่ตองจายคืนมีจํานวนสูง
กวายอดคงเหลือในบัญชีรายไดรอการรับรู หรือไมมียอดคงเหลือในบัญชีดังกลาว กิจการตองรับรูสวนเกินของ
เงินอุดหนุนที่ตองจายคืนนั้นเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที  หากกิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวของกับสินทรัพย กิจการตองนําเงินอุดหนุนสวนที่จายคืนนั้นไปเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือลด
รายไดรอการรับรูดวยจํานวนที่ตองจายคืน  นอกจากนั้น กิจการตองรับรูผลสะสมของคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น
จนถึงวันที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที  

33.ในกรณีที่กิจการตองจายคืนเงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับสินทรัพย กิจการตองพิจารณามูลคาตามบัญชีใหมของ
สินทรัพยวาเกิดการดอยคาหรือไมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 



มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 20 เรื่อง  
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
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ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
34.นอกเหนือจากการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคํานิยามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 3 กิจการอาจไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น  ซึ่งไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ  และอาจมีรายการคาที่ทํากับรัฐบาล  
ซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติของกิจการ 

35. ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ไดแก ความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่ให
เปลาหรือคําแนะนําทางดานการตลาดและการค้ําประกัน   ตัวอยางของความชวยเหลือที่ไมสามารถแยกจาก
รายการคาตามปกติของกิจการ ไดแก นโยบายการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลท่ีมีผลตอยอดขายบางสวนของกิจการ 
กรณีดังกลาวกิจการไดรับประโยชนจากความชวยเหลือแตการท่ีจะแยกการดําเนินการคาตามปกติออกจากความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลอาจไมสามารถกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนได 

36. หากประโยชนที่ไดรับจากความชวยเหลือจากรัฐบาลตามตัวอยางขางตนมีนัยสําคัญ กิจการตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับลักษณะ ขอบเขตและระยะเวลาของความชวยเหลือนั้น เพ่ือมิใหผูใชงบการเงินเขาใจผิด 

37.  เงินกูที่ไมมีดอกเบี้ยหรือเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําถือเปนความชวยเหลือจากรัฐบาลรูปแบบหนึ่งแตกิจการไม
สามารถกําหนดผลประโยชนที่ไดรับเปนจํานวนเงินหรือคํานวณเปนดอกเบี้ยได 

38. ความชวยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมรวมถึง  ความชวยเหลือดานสาธารณูปโภคที่รัฐบาล
ใหในรูปของการปรับปรุงระบบขนสงทั่วไปและการปรับปรุงเครือขายการสื่อสาร และการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ระบบชลประทานที่มีไวเพ่ือใหทองถ่ินโดยรวมไดใชประโยชนตลอดไป  

การเปดเผยขอมูล 
39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
 39.1  นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใชสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีท่ีกิจการเลือกใชใน 
         การแสดงรายการในงบการเงิน 
 39.2  ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่กิจการรับรูในงบการเงิน และระบุถึงความ   
         ชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นที่กิจการไดรับประโยชนโดยตรง  

39.3  เง่ือนไขที่กิจการยังไมไดปฏิบัติและเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอื่น  ซ่ึงเกี่ยวของกับความชวยเหลือ 
        จากรัฐบาลที่กิจการรับรู 

 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
40.  เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรกกิจการตองปฏิบัติตามทุกขอ ดังตอไปนี้  

40.1 เปดเผยขอมูลตามท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดไวอยางเหมาะสม  



มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 20 เรื่อง  
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
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40.2 ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
 40.2.1 ปรับปรุงงบการเงินสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
                     ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
    ทางบัญชีและขอผิดพลาด  

40.2.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนบางสวนที่กิจการ
มีสิทธิจะไดรับหรือเงินอุดหนุนที่จะตองจายคืนที่เกิดขึ้นหลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีผลบังคับใช 

วันถือปฏิบัติ 
41. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  

มกราคม 2555 เปนตนไป 


