เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๓/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ ๑๐ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๐) เรื่ อ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ความช่วยเหลือ
จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน ตามที่ กํ า หนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ความช่ ว ยเหลื อจากรัฐบาล – กรณี ท่ ี ไม่ มีความเกี่ ยวข้องอย่ างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ ม่มีความเกี่ ยวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (SIC Interpretation 10: Government Assistance—No
Specific Relation to Operating Activities (Bound volume 2018 Consolidated without early
application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ ี
ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ความช่ ว ยเหลือจากรั ฐบาล – กรณีท่ ีไม่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
อ้างอิง



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

ในบางประเทศ ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลแก่กิจการอาจมุ่ งเน้ น ที่ จะส่งเสริ มหรื อสนั บ สนุ น
กิจกรรมทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งในเขตพื้นที่ หรือภาคอุตสาหกรรมที่ ระบุไว้ เงื่ อนไขที่ จะได้ รับ
ความช่วยเหลืออาจไม่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานของกิจการอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง
ของการให้ ความช่วยเหลือ ได้ แก่ การโอนทรัพยากรจากรัฐบาลให้ แก่กจิ การซึ่ ง
1.1
ดาเนินงานในอุตสาหกรรมที่ เฉพาะเจาะจง
1.2
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องในอุตสาหกรรมที่ ได้ รับการแปรรูป หรือ
1.3
เริ่ ม หรือ ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ องในพื้นที่ ด้อยพัฒนา
ประเด็น คือ ความช่ วยเหลือ จากรั ฐบาลดังกล่ า วเป็ นเงินอุดหนุ น จากรั ฐบาลภายใต้ ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรั บเงินอุดหนุ นจาก
รั ฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกับ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ )
หรือไม่ ดังนั้น กรณีทใี่ ช่ ควรถือปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มติ
3

ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลที่ ให้ แก่กิจการเป็ นไปตามคานิยามของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แม้ ว่าจะไม่มี
เงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กิ จ กรรมด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานอย่ า งเฉพาะเจาะจง นอกจาก
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
ความต้ องการที่ จะดาเนินงานในเขตพื้นที่ หรือภาคอุตสาหกรรมที่ ระบุไว้ ดังนั้น เงินอุดหนุนต้ อง
ไม่บันทึกบัญชีโดยตรงไปยังส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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