มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕
เรื่อง
ต้นทุนการคู้ยืม
คำแถลงการณ
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้เป็น ไปตามเกณฑ์ท ี,กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม พ.ศ. ๒๕๔๓ (|?ร;\ร ๕ : 8๐โโ๐ผเก5 0๐51:5 (๒๐๐๐)) ซึ่งเป็น
การจัด ทำของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ระหว่า งประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔
(เทกเวโ๐ห61าก6ท15 10 185^55 - ๒๐๑๑) โดยมีข ้อ เปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ระหว่างประเทศ
ฉบับที่ ๕ สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญซีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๑/ ๑๑

สารบัญ
ยอหน้าที่
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยาม
ต้นทุนการกู้ยืม
หน่วยงานทางเศรษฐกิจ
ผลประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ต้นทุนการกู้ยืม-แนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ
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การเปิดเผยข้อมูล
ต้นทุนการกู้ยืม-แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การรับรู้รายการ
ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเปีนราคาทุนของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืน
การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบติในข่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญซืภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๒/ ๑๑

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ ๑-๓๘ ทุกย่อหน้ามีความสำคัญ เท่ากัน และต้องอ่าน
โดยคำนึง ถึง วัต ถุป ระสงค์ข องมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ ในกรณีที่ไม,ได้ให้แนวปฏิบ ัติในการเลือก
และการใช้น โยบายการบัญ ชี ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามข้อ กำหนดของมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ ๓
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๔®®

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้น,ทุนการกู้ยืม
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ กำหนดวิธ ีป ฏิบ ัต ิท างบัญ ชีส ำหรับ ต้น ทุน การกู้ย ืม
ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญ าตแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติส ำหรับต้นทุนการกู้ยืม ที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา
การก่อสร้าง หรือการผลิต นำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข

ขอบเขต
๑. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับต้นทุนการกู้ยืม
๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนที่แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
เมื่อมีการนำต้นทุนของเงินทุนมาใช้กับหน่วยงาน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าต้นทุนของเงินทุนนั้น
เช้าคำนิยามของต้นทุนการกู้ยืมหรือไม, หรือว่าต้นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเป็นต้นทุนที'แท้จริงหรือต้นทุน
ที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

คำนิยาม
๓. คำศัพท์ทใ่ี ช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ตังนี้

ต้นทุนการกู้ยืม

หมายถึง

สินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข หมายถึง

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหน่วยงาน
สินทรัพย์ที,จำเป็น ต้อ งใช้ร ะยะเวลานานในการเตรีย มพร้อ ม
เพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย

คำศัพ ท์ท ี่น ิย ามในมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ อื่น และนำมาใช้ใ นมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐฉบับตังกล่าวนั้น และคำศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในขุดคำศัพท์
บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ต้นทุนการกู้ยืม
๔. ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง
๔.๑ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
๔.๒ จำนวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม
๔.๓ จำนวนที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม
๔.๔ ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน และจากข้อตกลงการให้สัมปทาน
๔.๕ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นำมาปรับปรุงกับต้นทุน
ของดอกเบี้ย

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๔/๑๑

หน่วยงานทางเศรษฐกิจ
๕.

คำว่า “หน่ว ยงานทางเศรษฐกิจ ” ที่ใ ซ้ในมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ก ำหนดขึ้น เพื่อ จุด ประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงาน
ใดก็ตามที'ถูกควบคุม

๖. คำอื่น ๆ ที่อ าจนำมาใช้บ างครั้ง เพื่อ กล่าวถึง หน่ว ยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่ว ยงานบริห าร”
“หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม”

ผลประโยชน์เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
๗. สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตบ สินทรัพย์ที่มืไว้เพื่อการส่งมอบ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไมได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิรับเช้าหน่วยงาน
โดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศัก ยภาพในการให้บ ริก าร” ส่วนสินทรัพย์ที่ใช้ในการก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับเช้าสุทธิ เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพื่อรวม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์เช้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้คำว่า “ผลประโยชน์
เซิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติที่สำคัญของสินทรัพย์

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
๘. สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
(สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ

สินทรัพย์ที,เข้าเงื่อนไข
๙. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ได้แก่ อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เข่น ถนน
สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์
หรือนำไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เช้าเงื่อนไข ได้แก่ เงินลงทุนอื่น และสินทรัพย์ที่มีการผลิตเป็นประจำ
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที,อยู่ในสภาพพร้อมที,จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที,จะขายทัน ที
เมื่อได้มา

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

การเปีดเผยข้อมูล
๑๒. งบการเงิน ต้อ งเปีด เผยนโยบายการบัญ ชีท ี่ถ ือ ปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ ต้น ทุน การกู้ย ืม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๕']๑๑

ต้นทุนการคู้ยืม - แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การรับรู้รายการ
๑๓. ต้น ทุน การกู้ย ืม ต้อ งถือ เป็น ค่าใช้จ ่ายในงวดบัญ ชีท ี่ค ่าใช้จ ่ายนั้น เกิด ขึ้น ยกเว้น ต้น ทุน การกู้ย ืม ที่ส ามารถ
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไต้ตามที,ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๔
๑๔. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ต้องรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จำนวนต้น ทุน การกู้ยืม ที่อนุญ าตให้รวมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์
ต้องคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว้
๑๔. ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบ ัต ิ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ จะรวมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ไ ต้ก ็ต ่อ เมื่อ (๑) คาดว่าจะทำให้เกิด ประโยชน์เซิง เศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือ ศัก ยภาพในการให้บ ริก ารเพิ่ม ขึ้น แก่ห น่วยงาน และ (๒) สามารถประมาณจำนวนต้น ทุน
การกู้ย ืม ไต้อ ย่างน่าเชื่อ ถือ สำหรับ ต้น ทุน การกู้ยืม อื่น ที่น อกเหนือ จากที'กล่าวมาแล้ว ช้างต้น ต้องถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที,ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น
๑๖. เมื่อหน่วยงานไต้เลือกใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องถือปฏิบัติกับต้นทุบการกู้ยืมทั้งหมดที'เกี่ยวช้องโดยตรง
กับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที'เช้าเงื่อนไขทุกรายการของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ

ต้นทุนการคู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๑๗. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรงกับการไต้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ต้องเป็น
ต้นทุนที'สามารถหลีกเลี่ยงไต้ หากหน่วยงานไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ไต้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ดังนั้น
เมื่อหน่วยงานกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อให้ไต้มาซึ่งสินทรัพย์ที'เช้าเงื่อนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวช้องโดยตรง
กับสินทรัพย์นั้นต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุไต้ในทันที
๑๘. บางครั้งเป็น การยากที่จ ะระบุว ่า ต้นทุนการกูยืมมีความเกี่ยวช้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เขาเงื่อนไขหรือไม
และเป็น การยากที่จะระบุว่า เงินกู้ใดเป็นเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เซ่น ในกรณีที่หน่วยงานมีการจัดการ
ต้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือในกรณีที'หน่วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด เพื่อ กูยืม เงิน กู้
ด้ว ยอัต ราดอกเบี้ย ที่แ ตกต่า งกัน แล้ว นำเงิน กูน ั้น มาให้ห น่ว ยงานอื่น ภายในหน่ว ยงานทางเศรษฐกิจ
กูด ้ว ยเงื่อ นไขที่ต ่างกัน เงิน กู้ย ืม แบบรวมศูน ย์อ าจจะถูก โอนให้ก ับ หน่ว ยงานอื่น ๆ ภายในหน่ว ยงาน
ทางเศรษฐกิจ โดยถือ เป็น เงิน กู้ เงินอุดหนุน เงินเพิ่มทุน ซึ่งการโอนเงินนั้นอาจจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย
หรือคำนวณดอกเบี้ยบางส่วน นอกจากนี้ความยุ่งยากอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที'
๑๘.๑ เงินกูของหน่วยงานเป็นเงินกูในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกูที'เกี่ยวพันกับเงินตราต่างประเทศ
๑๘.๒ เมื่อหน่วยงานทางเศรษฐกิจดำเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ
๑๘.๓ มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง
กรณีดังกล่าวทำให้ยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมจำนวนใดมีความเกี่ยวช้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์
ที่เช้าเงื่อนไข และเปนเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา
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๑๙. สำหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที,เข้าเงื่อนไข จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หักด้วยรายได้ที่เกิดจาก
การนำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว
๒๐. การจัดการทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข อาจทำให้หน่วยงานได้รับเงินกู้มาล่วงหน้า ทำให้เกิด
ต้นทุนการกู้ยืมก่อนที่จะนำเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้เป็นรายจ่ายสำหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขนั้น
ในกรณีเซ่นนี้ หน่วยงานมักนำเงินกู้ยืมที่ยังไม,ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จำนวนต้นทุนการกู้ยืม
ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญขีนั้น ต้องเท่ากับด้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นหักด้วยรายได้
จากการลงทุนดังกล่าว
๒๑. สำหรับเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้นำมาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จำนวนต้นทุนการกู้ยืม
ที่อนุญ าตให้รวมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ ต้อ งคำนวณโดยการคูณ รายจ่ายของสิน ทรัพ ย์น ั้น ด้วยอัต รา
การตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนั้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่คงด้างในระหว่างงวด
ที่ไม,รวมด้น ทุน การกู้ยืม ของเงิน ที่ก ู้ม าโดยเฉพาะ จำนวนด้น ทุน การกู้ยืม ที่รวมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์
ในงวดนั้น ต้องไม่เกินจำนวนด้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน
๒๒. เฉพาะต้น ทุน การกู้ย ืม ที่เกิด ขึ้น จากการกู้ย ืม ของหน่ว ยงาน อาจจะถูก รวมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์
เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมกู้ยืมเงินแล้วโอนให้กับหน่วยงานที,ถูกควบคุม ซึ่งไม,มีการปัน ส่วนต้น ทุน การกู้ยืม
หรือ ปัน ส่วนต้น ทุน การกู้ยืมให้บ างส่วน หน่ว ยงานที่ถ ูก ควบคุม อาจจะรวมต้น ทุน การกู้ย ืม เป็น ราคาทุน
ของสิน ทรัพ ย์น ั้น ได้เฉพาะต้น ทุน ที่เกิด ขึ้น ของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานที,ถูกควบคุม ได้รับ เงิน ช่ว ยเหลือ
ซึ่งปราศจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินอุดหนุน หน่วยงานนั้นจะไม่มีต้นทุนการกู้ยืม ดังนั้นจึงไม่ต้องรวมต้นทุน
การกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
๒๓. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินที่กู้พร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงาน
ที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ซึ่งใน
งบการเงิน ของหน่ว ยงานทางเศรษฐกิจ จำนวนของต้น ทุน การกู้ย ืม ทั้ง หมดควรถูก รวมเป็น ราคาทุน
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้น ควรทำการปรับปรุงรายการที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม (ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที, ๖ เรื่อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)) เพื่อดัดรายการต้นทุนการกู้ยืมที่ได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เดยหน่วยงานที,ถูกควบคุม
๒๔. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินกู้โดยไมโอนต้นทุนการกู้ยืมให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ทั้งหน่วยงานที่ควบคุม
และหน่วยงานที่ถูกควบคุม ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
หากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ หน่วยงานสามารถ
รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที,เข้าเงื่อนไขในงบการเงินของหน่วยงาน
๒๔. ในบางสถานการณ์ การรวมเงิน กู้ย ืม ของหน่ว ยงานที่ค วบคุม และหน่ว ยงานที่ถ ูก ควบคุม เข้า ด้ว ยกัน
เป็น การเหมาะสมในการคำนวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แต่ในบางสถานการณ์ การใช้เงินกู้ยืม
ของหน่วยงานที่ถูกควบคุมแต่ละหน่วยงาน ในการคำนวณต้น ทุน การกู้ยืม ถัวเฉลี่ยถ่วงนั้าหนัก จะเป็น การ
เหมาะสมกว่า
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
๒๖. เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที,คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หรือ มูล ค่า สุท ธิท ี่จ ะได้ร ับ หน่ว ยงานต้อ งลดมูล ค่า หรือ ตัด จำหน่า ยมูล ค่า ตามบัญ ชีห รือ ราคาทุน ลง
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม'ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้)ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่เคยลดค่าหรือตัดจำหน่าย
ออกไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น

การเริ่มด้นการรวมด้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๒๗. ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒๗.๑ รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น
๒๗.๒ ด้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น
๒๗.๓ สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย
๒๘. รายจ่า ยเกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์ท ี่เข้า เงื่อ นไขจะรวมเฉพาะรายจ่า ยที่เกิด จากการจ่า ยโดยเงิน สด โดยการโอน
สินทรัพย์อื่น หรือโดยการก่อหนี้ส ิน ที่มีภาระดอกเบี้ย ตามปกติม ูล ค่าตามบัญ ชีถ ัวเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่ง
ของสินทรัพย์นั้น จะถือ เป็น รายจ่า ยโดยประมาณที่เชื่อ ถือ ได้ เพื่อ ใช้ค ูณ กับ อัต ราการตั้งขึ้น เป็น ราคาทุน
ของสิน ทรัพ ย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูล ค่าตามบัญ ชีในที่น ี้เป็น ราคาที่รวมด้น ทุนการกู้ยืมที่ได้นำมาบัน ทึก
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว
๒๙. การดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย
มีได้รวมเฉพาะการก,อสร้างเท่านั้น แต่ย ังรวมถึงการดำเนิน การด้านเทคนิค และการบริห าร ก่อนที่จะเริ่ม
การก่อ สร้างด้ว ย เช่น การขออนุญ าตก่อ นที่จ ะก่อ สร้าง อย่างไรก็ต าม การดำเนิน การนี้ไม่รวมถึงการมี
สินทรัพย์ไว้ในครอบครอง โดยไม,มีการผลิต หรือ พัฒ นาเพื่อ เปลี่ย นแปลงสภาพสิน ทรัพ ย์น ั้น ตัวอย่างเช่น
ด้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒ นาที่ดิน ที่เข้าเงื่อนไข ให้ถือเป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ ในขณะทึม
การดำเนิน การเกี่ย วกับ การพัฒ นาที่ด ิน เท่า นั้น อย่างไรก็ต าม ต้น ทุน การกู้ย ืม ที่เกิด ขึ้น จากที่ด ิน ที่ซ ื้อ มา
เพื่อก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการพัฒนาไม่สามารถนำมารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓๐. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องหยุดพักในระหว่างที่การดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง
๓๑. หากการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย
หยุด ชะงัก ลงเป็น เวลาต่อ เนื่อ ง ต้น ทุน การกู้ย ืม ที่เกิด ขึ้น ในช่ว งเวลานั้น ไม่อ นุญ าตให้รวมเป็น ราคาทุน
ของสิน ทรัพ ย์ แต่ห ากงานทางด้า นเทคนิค และการบริห ารที่ส ำคัญ ยัง คงดำเนิน อยู่ หน่ว ยงานสามารถ
รวมต้น ทุน การกู้ย ืม ที่เกิด ขึ้น ในช่ว งเวลานั้น เป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ได้ ในกรณ ีท ี่เ กิด การ ล่า ข้า ชั่ว คราว
โดยเฉพาะการล่าข้า นั้น เป็น สิ่งจำเป็น ของกระบวนการที่จ ะทำให้ส ิน ทรัพ ย์อ ยู่ใ นสภาพพร้อ มที่จ ะใช้ได้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ หน้า ๘/ ๑๑

ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกิดการล่าช้านั้นเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ไต้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้ระตันนํ้าลด
เพื่อ ทำการก่อ สร้างสะพาน หากว่าระดับ นํ้าที่ข ึ้น สูง ถือ เป็น เรื่อ งที่เกิด ขึ้น ตามปกติร ะหว่างการก่อ สร้าง
ของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓๒. การรวมต้น ทุน การกู้ย ืม เป็น ราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ ต้อ งสิ้น สุด ลงเมื่อ การดำเนิน การส่ว นใหญ่ท ี่จ ำเป็น
ในการเตรียมสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไข ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ไต้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
๓๓. ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง
แม้ว่างานประจำด้านการบริหารจะยังคงดำเนินต่อไป ในกรณีงานที่เหลืออยู่เป็น การปรับ ปรุงเพียงเล็กน้อย
ให้ถือว่าการดำเนินการที่สำคัญนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตกแต่งสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่าสินทรัพย์นั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
๓๔. สำหรับสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่นยังอยู่
ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้างเสร็จ หากการดำเนินการ
ส่ว นใหญ่ท ี่จ ำเป็น ในการเตรีย มสิน ทรัพ ย์บ างส่ว น ให้พ ร้อ มที่จ ะใช้ไ ด้ต ามประสงค์ห รือ พร้อ มที่จ ะขาย
ของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้นลง
๓๔. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เช้าเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอื่นยังคงดำเนินต่อไป
ได้แก่ การพัฒ นาอาคารสำนักงานซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต่ละหลังสามารถใช้งานได้
โดยเอกเทศ ตัว อย่า งของสิน ทรัพ ย์ท ี่เช้า เงื่อ นไขที่ต ้อ งทำให้เสร็จ ก่อ นที่ส ่ว นใดส่ว นหนึ่ง จะใช้ง านได้
ประกอบด้วย (๑) ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกสร้างให้เสร็จก่อนที่จะใช้ประโยชน์
จากห้องผ่าตัดนั้นได้ (๒) โรงบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องทำตามลำดับหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของโรงบำบัดนั้าเสีย (๓) สะพาน อันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง

การเปีดเผยข้อมูล
๓๖. งบการเงินต้องเปีดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
๓๖.๑ นโยบายการบัญชีที่ใช้สำหรับต้นทุนการกู้ยืม
๓๖.๒ จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
๓๖.๓ อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ใช้คำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
๓๗. หากการปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ ทำให้ห น่วยงานต้อ งเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐฉบับ นี้ สนับ สบุน ให้ห น่วยงานปฏิบ ัติตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๓
เรื่อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และข้อผิดพลาด หรือหน่วยงานอาจรวม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี๋ให้ถือปฏิบัติ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ๕ หน้า ๙/ ๑๑

วันถือปฏิบัติ
๓๘. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้นี้าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากหน่วยงานนำมาตรฐานการบญชี
ภาครัฐ ฉบับ นี้ไ ปถือ ปฏิบ ัต ิก ับ งบการเงิน สำหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีท ี่เริ่ม ก่อ นวัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๙
หน่วยงานต้องเปีดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
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๔๕.

หากหน่ว ยงานไม่ส ามารถแยกขั้น ตอนการวิจ ัย ออกจากขั้น ตอนการพัฒ นา สำหรับโครงการภายใน
ของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้อ งถือ ว่ารายจ่ายของโครงการตังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิด
ในขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น

ขั้นตอนการวิจัย
๔๖.

หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น

๔๗. ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน หน่วยงานไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ไต้เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยขน์เขิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือตักยภาพในการให้บริการแก,หน่วยงาน
ตังนั้น หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทันที
๔๘. ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีตังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมซึ่งมุ่งที่จะให้ไต้ความรู้ใหม่
(ข) การค้น หา การประเมิน ผล และการตัด เลือ กขั้น สุด ท้า ย เพื่อ นำผลการวิจ ัย หรือ ความรู้อ ื่น
มาประยุกต์หรือปฏิษัติ
(ค) การค้น หาทางเลือกสำหรับ วัต ถุด ิบ ขึ้นส่วน ผลิตภัณ ฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ
(ง) การคิด การออกแบบ การประเมิน ผล และการตัด เลือ กขั้น สุด ท้ายของทางเลือ กที่เป็น ไปได้
สำหรับนวัตกรรมหรือสิงที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าสิงนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ขึ้นส่วน ผลิตภัณ ฑ์ ขั้นตอน
ระบบ หรือบริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
๔๙.

หน่วยงานจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา หรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม,มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนด,ทุกข้อ
ต่อไปนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่หน่วยงานจะทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำมาใช้
ประโยขนํหรือขายได้
(ข) หน่วยงานมีความตั้งใจที่จะทำให้สินทรัพย์ไ ม ม่ ีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
(ค) หน่วยงานมีความสามารถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
(ง) หน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เซิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ สิง ที่จ ะเกิด จากสิน ทรัพ ย์ไม่ม ีต ัว ตนนั้น มีต ลาดรองรับ อยู่จ ริง
หรือหากหน่วยงานนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการภายใน หน่วยงานต้องสามารถแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
(จ) หน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้
เพียงพอที่จะนำมาใช้ เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสินสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้
ประโยชน์หรือนำมาชายได้
(ฉ) หน่ว ยงานมีค วามสามารถที่จ ะวัด มูล ค่า ของรายจ่ายที่เกี่ย วช้อ งกับ สิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต ัว ตน
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเซึ่ฮถือ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ หน้า ๑๓/ ๓๑

