
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ 
เร่ือง

ต้นทุนการคู้ยืม 

คำแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป ็นไปตามเกณฑ์ที,กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม พ.ศ. ๒๕๔๓ (|?ร;\ร ๕ : 8๐โโ๐ผ เก 5 0๐51:5 (๒๐๐๐)) ซ่ึงเป็น 
การจัดทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(เทกเวโ๐ห61าก6ท15 10 185^55 -  ๒๐๑๑) โดยมีข ้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 
ฉบับท่ี ๕ สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑-๓๘ ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และต้องอ่าน 
โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม,ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือก 
และการใช ้นโยบายการบ ัญช ี ให ้ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนดของมาตรฐานการบ ัญ ช ีภาคร ัฐ ฉบับที่ ๓ 
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ หน้า ๔®®



มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ เร่ือง ต้น,ทุนการกู้ยืม 

วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัต ิทางบัญชีสำหรับต้นทุนการกู้ย ืม 
ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญาตแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติสำหรับต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา 
การก่อสร้าง หรือการผลิต นำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข

ขอบเขต
๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับต้นทุนการกู้ยืม
๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนท่ีแท้จริงหรือต้นทุนท่ีถูกต้ังข้ึนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

เมื่อมีการนำต้นทุนของเงินทุนมาใช้กับหน่วยงาน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าต้นทุนของเงินทุนนั้น 
เช้าคำนิยามของต้นทุนการกู้ยืมหรือไม, หรือว่าต้นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเป็นต้นทุนที'แท้จริงหรือต้นทุน 
ท่ีถูกตั้งข้ึนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

คำนิยาม
๓. คำศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ตังน้ี

ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหน่วยงาน
สินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที,จำเป ็นต้องใช ้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม

เพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย

คำศ ัพท ์ท ี่น ิยามในมาตรฐานการบ ัญช ีภาคร ัฐฉบ ับอ ื่น  และนำมาใช ้ในมาตรฐานการบ ัญช ีภาครัฐฉบ ับน ี้ 
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับตังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในขุดคำศัพท์ 
บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ต้นทุนการกู้ยืม
๔. ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง

๔.๑ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 
๔.๒ จำนวนท่ีตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เก่ียวกับการกู้ยืม 
๔.๓ จำนวนที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม 
๔.๔ ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน และจากข้อตกลงการให้สัมปทาน 
๔.๕ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นำมาปรับปรุงกับต้นทุน 

ของดอกเบ้ีย
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หน่วยงานทางเศรษฐกิจ
๕ .  คำว่า “หน ่วยงานทางเศรษฐก ิจ” ที่ใซ้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กำหนดขึ้น เพ ื่อจุดประสงค์ 

ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงาน 
ใดก็ตามที'ถูกควบคุม

๖. คำอื่น  ๆ ท ี่อาจนำมาใช้บางครั้งเพ ื่อกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงานบริหาร” 
“หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม”

ผลประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
๗. สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง  ๆในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตบ สินทรัพย์ท่ีมืไว้เพ่ือการส่งมอบ 

สินค้าและบริการต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไมได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิรับเช้าหน่วยงาน 
โดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศักยภาพในการให้บริการ” ส่วนสินทรัพย์ที่ใช้ในการก่อให้เกิด 
กระแสเงินสดรับเช้าสุทธิ เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพื่อรวม 
วัตถุประสงค์ต่าง  ๆในการใช้สินทรัพย์เช้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้คำว่า “ผลประโยชน์ 
เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติที่สำคัญของสินทรัพย์

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
๘. สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 

(สินทรัพย์หักหน้ีสิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ

สินทรัพย์ที,เข้าเง่ือนไข
๙. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ได้แก่ อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เข่น ถนน 

สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ 
หรือนำไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เช้าเงื่อนไข ได้แก่ เงินลงทุนอ่ืน และสินทรัพย์ที่มีการผลิตเป็นประจำ 
ในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที,อยู่ในสภาพพร้อมที,จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที,จะขายทันที 
เม่ือได้มา

ต้นทุนการกู้ยืม -  แนวทางที,กำหนดให้ถือปฏิบัติ
การรับรู้รายการ
๑๐. ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที'ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
๑๑. ตามแนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ ด้นทุนการกู้ยืมต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที'ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น 

โดยมิต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

การเปีดเผยข้อมูล
๑๒. งบการเง ินต ้องเป ีดเผยนโยบายการบ ัญ ช ีท ี่ถ ือปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับต ้นท ุนการก ู้ย ืม
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ต้นทุนการคู้ยืม -  แนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติ 
การรับรู้รายการ
๑๓. ต้นทุนการกู้ย ืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค ่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถ 

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไต้ตามที,ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๔
๑๔. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ต้องรวมเป็น 

ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
ต้องคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว้

๑๔. ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต 
สินทรัพย์ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไต้ก็ต่อเมื่อ (๑) คาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน และ (๒) สามารถประมาณจำนวนต้นทุน 
การกู้ยืมไต้อย่างน่าเชื่อถือ สำหรับต้นทุนการกู้ยืมอื่นที่นอกเหนือจากที'กล่าวมาแล้วช้างต้น ต้องถือเป็ น 
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที,ต้นทุนน้ันเกิดขึ้น

๑๖. เมื่อหน่วยงานไต้เลือกใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องถือปฏิบัติกับต้นทุบการกู้ยืมทั้งหมดที'เกี่ยวช้องโดยตรง 
กับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที'เช้าเงื่อนไขทุกรายการของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ

ต้นทุนการคู้ยืมท่ีอนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๑๗. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ต้องเป็น 

ต้นทุนที'สามารถหลีกเลี่ยงไต้ หากหน่วยงานไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ไต้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ดังนั้น 
เมื่อหน่วยงานกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อให้ไต้มาซึ่งสินทรัพย์ที'เช้าเงื่อนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรง 
กับสินทรัพย์น้ันต้องเป็นต้นทุนท่ีสามารถระบุไต้ในทันที

๑๘. บางครั้งเป็นการยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมมีความเกี่ยวช้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เขาเงื่อนไขหรือไม 
และเป็นการยากที่จะระบุว่า เงินกู้ใดเป็นเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เซ่น ในกรณีที่หน่วยงานมีการจัดการ 
ต้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือในกรณีที'หน่วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด เพื่อกูยืมเงินกู้ 
ด ้วยอ ัตราดอกเบ ี้ยท ี่แตกต ่างก ัน  แล ้วนำเงินก ูน ั้นมาให ้หน ่วยงานอื่นภายในหน่วยงานทางเศรษฐกิจ 
กูด ้วยเงื่อนไขที่ต ่างกัน เง ินกู้ย ืมแบบรวมศูนย์อาจจะถูกโอนให้ก ับหน่วยงานอื่น  ๆ ภายในหน่วยงาน 
ทางเศรษฐกิจ โดยถือเป็นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินเพิ่มทุน ซึ่งการโอนเงินนั้นอาจจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย 
หรือคำนวณดอกเบี้ยบางส่วน นอกจากนี้ความยุ่งยากอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที'
๑๘.๑ เงินกูของหน่วยงานเป็นเงินกูในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกูที'เกี่ยวพันกับเงินตราต่างประเทศ 
๑๘.๒ เมื่อหน่วยงานทางเศรษฐกิจดำเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ 
๑๘.๓ มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง
กรณีดังกล่าวทำให้ยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมจำนวนใดมีความเกี่ยวช้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์ 
ท่ีเช้าเง่ือนไข และเปนเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๕ หน้า ๖/®๑



๑๙. สำหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที,เข้าเงื่อนไข จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หักด้วยรายได้ที่เกิดจาก 
การนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว

๒๐. การจัดการทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข อาจทำให้หน่วยงานได้รับเงินกู้มาล่วงหน้า ทำให้เกิด 
ต้นทุนการกู้ยืมก่อนที่จะนำเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้เป็นรายจ่ายสำหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขนั้น 
ในกรณีเซ่นนี้ หน่วยงานมักนำเงินกู้ยืมที่ยังไม,ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้นจำนวนต้นทุนการกู้ยืม 
ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญขีนั้น ต้องเท่ากับด้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นหักด้วยรายได้ 
จากการลงทุนดังกล่าว

๒๑. สำหรับเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้นำมาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จำนวนต้นทุนการกู้ยืม 
ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องคำนวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์นั้น ด้วยอัตรา 
การตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนั้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่คงด้างในระหว่างงวด 
ท่ีไม,รวมด้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ จำนวนด้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
ในงวดน้ัน ต้องไม่เกินจำนวนด้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

๒๒. เฉพาะต้นท ุนการก ู้ย ืมท ี่เก ิดข ึ้นจากการก ู้ย ืมของหน ่วยงาน อาจจะถูกรวมเป ็นราคาท ุนของส ินทรัพย์ 
เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมกู้ยืมเงินแล้วโอนให้กับหน่วยงานที,ถูกควบคุม ซ่ึงไม,มีการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืม 
หรือปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมให้บางส่วน หน่วยงานที่ถ ูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ย ืมเป ็นราคาทุน 
ของสินทรัพย์นั้นได้เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานที,ถูกควบคุมได้รับเงินช่วยเหลือ 
ซึ่งปราศจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินอุดหนุน หน่วยงานนั้นจะไม่มีต้นทุนการกู้ยืม ดังนั้นจึงไม่ต้องรวมต้นทุน 
การกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น

๒๓. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินที่กู้พร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงาน 
ที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ซ่ึงใน 
งบการเง ินของหน ่วยงานทางเศรษฐกิจ จำนวนของต้นท ุนการกู้ย ืมท ั้งหมดควรถูกรวมเป ็นราคาท ุน 
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังน้ัน ควรทำการปรับปรุงรายการที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม (ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที, ๖ เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการ 
ประกาศใช้)) เพื่อดัดรายการต้นทุนการกู้ยืมที่ได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เดยหน่วยงานที,ถูกควบคุม

๒๔. เมื่อหน่วยงานท่ีควบคุมโอนเงินกู้โดยไมโอนต้นทุนการกู้ยืมให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ทั้งหน่วยงานที่ควบคุม 
และหน่วยงานที่ถูกควบคุม ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
หากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ หน่วยงานสามารถ 
รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที,เข้าเงื่อนไขในงบการเงินของหน่วยงาน

๒๔. ในบางสถานการณ ์ การรวมเง ินก ู้ย ืมของหน ่วยงานท ี่ควบค ุมและหน ่วยงานท ี่ถ ูกควบค ุมเข ้าด ้วยก ัน 
เป็นการเหมาะสมในการคำนวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แต่ในบางสถานการณ์ การใช้เงินกู้ยืม 
ของหน่วยงานที่ถูกควบคุมแต่ละหน่วยงาน ในการคำนวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงนั้าหนักจะเป็นการ 
เหมาะสมกว่า
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
๒๖. เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที,คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

หรือมูลค่าสุทธิท ี่จะได้รับ ห น ่วยงานต ้องลดม ูลค ่าหร ือต ัดจำหน ่ายม ูลค ่าตามบ ัญ ช ีหร ือราคาท ุนลง 
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม'ก่อให้เกิดเงินสด 
(เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๒๖ เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
(เมื่อมีการประกาศใช้)ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่เคยลดค่าหรือตัดจำหน่าย 
ออกไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น

การเร่ิมด้นการรวมด้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๒๗. ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อ ดังต่อไปน้ี 

๒๗.๑ รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น 
๒๗.๒ ด้นทุนการกู้ยืมได้เกิดข้ึน
๒๗.๓ สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ 

ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย
๒๘. รายจ่ายเก ี่ยวกับสินทรัพย์ท ี่เข ้าเง ื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายท ี่เก ิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการโอน 

สินทรัพย์อื่น หรือโดยการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามปกติมูลค่าตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่ง 
ของสินทรัพย์นั้น จะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เช ื่อถือได้ เพื่อใช้คูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุน 
ของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่นี้เป็นราคาที่รวมด้นทุนการกู้ยืมที่ได้นำมาบันทึก 
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว

๒๙. การดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมท่ีจะขาย 
มีได้รวมเฉพาะการก,อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินการด้านเทคนิคและการบริหาร ก่อนที่จะเริ่ม 
การก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ไม่รวมถึงการมี 
สินทรัพย์ไว้ในครอบครอง โดยไม,มีการผลิตหรือพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น 
ด้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดินที่เข้าเงื่อนไข ให้ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ในขณะทึม 
การดำเน ินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ด ินเท ่านั้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการกู้ย ืมที่เก ิดขึ้นจากที่ด ินที่ซ ื้อมา 
เพื่อก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการพัฒนาไม่สามารถนำมารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓๐. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องหยุดพักในระหว่างที่การดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ 

ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง
๓๑. หากการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย 

หยุดชะงักลงเป ็นเวลาต่อเน ื่อง ต้นทุนการกู้ย ืมที่เก ิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน 
ของสินทรัพย์ แต ่หากงานทางด้านเทคน ิคและการบริหารท ี่สำค ัญยังคงดำเน ินอยู่ หน่วยงานสามารถ 
รวมต้นท ุนการก ู้ย ืมที่เก ิดข ึ้นในช ่วงเวลาน ั้นเป ็นราคาท ุนของส ินทรัพย ์ได้ ใน กรณ ีท ี่เก ิดการล่าข้าช ั่วคราว  
โดยเฉพาะการล่าข้านั้น เป็นสิ่งจำเป็นของกระบวนการที่จะทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ หน้า ๘/ ๑๑



ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกิดการล่าช้านั้นเป็นราคาทุน 
ของสินทรัพย์ไต้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้ระตันนํ้าลด 
เพื่อทำการก่อสร้างสะพาน หากว่าระดับนํ้าที่ขึ้นสูง ถ ือเป็นเรื่องที่เก ิดขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้าง 
ของภูมิภาคแถบนั้น

การส้ินสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓๒. การรวมต้นทุนการกู้ย ืมเป ็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป ็น 

ในการเตรียมสินทรัพย์ท่ีเช้าเงื่อนไข ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไต้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จส้ินลง
๓๓. ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง 

แม้ว่างานประจำด้านการบริหารจะยังคงดำเนินต่อไป ในกรณีงานที่เหลืออยู่เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย 
ให้ถือว่าการดำเนินการที่สำคัญนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตกแต่งสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือ 
ผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่าสินทรัพย์น้ันได้เสร็จส้ินลงแล้ว

๓๔. สำหรับสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่นยังอยู่ 
ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนท่ีสร้างเสร็จ หากการดำเนินการ 
ส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วน ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 
ของสินทรัพย์ส่วนน้ันเสร็จส้ินลง

๓๔. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอื่นยังคงดำเนินต่อไป 
ได้แก่ การพัฒนาอาคารสำนักงานซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต่ละหลังสามารถใช้งานได้ 
โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรัพย์ท ี่เช ้าเง ื่อนไขที่ต ้องทำให้เสร็จก่อนที่ส ่วนใดส่วนหนึ่งจะใช้งานได้ 
ประกอบด้วย (๑) ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกสร้างให้เสร็จก่อนที่จะใช้ประโยชน์ 
จากห้องผ่าตัดนั้นได้ (๒) โรงบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องทำตามลำดับหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน 
เกิดข้ึนในส่วนต่าง  ๆที่แตกต่างกันของโรงบำบัดนั้าเสีย (๓) สะพาน อันเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวง

การเปีดเผยข้อมูล
๓๖. งบการเงินต้องเปีดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้

๓๖.๑ นโยบายการบัญชีที่ใช้สำหรับต้นทุนการกู้ยืม
๓๖.๒ จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
๓๖.๓ อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ใช้คำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน 

ของสินทรัพย์

การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง
๓๗. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ทำให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ สนับสบุนให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือหน่วยงานอาจรวม 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี๋ให้ถือปฏิบัติ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๕ หน้า ๙/ ๑๑



วันถือปฏิบัติ
๓๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้น้ีาไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากหน่วยงานนำมาตรฐานการบญชี 
ภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบ ัต ิก ับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี่เร ิ่มก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
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๔ ๕ .  หากหน่วยงานไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนา สำหรับโครงการภายใน
ของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการตังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิด 
ในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น
ข้ันตอนการวิจัย

๔๖. หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น

๔๗. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน หน่วยงานไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ไต้เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยขน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือตักยภาพในการให้บริการแก,หน่วยงาน 
ตังน้ัน หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทันที

๔๘. ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีตังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมซึ่งมุ่งที่จะให้ไต้ความรู้ใหม่
(ข) การค้นหา การประเมินผล และการตัดเล ือกขั้นสุดท ้าย เพ ื่อนำผลการวิจ ัยหรือความรู้อ ื่น 

มาประยุกต์หรือปฏิษัติ
(ค) การค้นหาทางเลือกสำหรับวัตถุดิบ ขึ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ 
(ง) การคิด การออกแบบ การประเมินผล และการตัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้ 

สำหรับนวัตกรรมหรือสิงที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าสิงนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ขึ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน 
ระบบ หรือบริการ

ข้ันตอนการพัฒนา
๔ ๙ . หน่วยงานจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา หรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน

เป็นสินทรัพย์ไม,มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนด,ทุกข้อ 
ต่อไปน้ี
(ก) มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่ีหน่วยงานจะทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำมาใช้ 

ประโยขนํหรือขายได้
(ข) หน่วยงานมีความต้ังใจท่ีจะทำให้สินทรัพย์ไ ม มี่ตัวตนเสร็จสมบูรณ์ และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
(ค) หน่วยงานมีความสามารถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
(ง) หน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตหรือศักยภาพในการให ้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสิงที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนนั้นมีตลาดรองรับอยู่จริง 
หรือหากหน่วยงานนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการภายใน หน่วยงานต้องสามารถแสดง 
ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

(จ) หน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได ้
เพียงพอที่จะนำมาใช้ เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสินสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช ้
ประโยชน์หรือนำมาชายได้

(ฉ) หน่วยงานมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เก ี่ยวช้องกับสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตน 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเซึ่ฮถือ
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