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มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับที่ 5  
เร่ือง 

ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ค าแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม พ.ศ. ๒๕๔3 (IPSAS 5 : Borrowing Costs (๒๐๐0)) ซึ่งเป็น
การจัดท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(Improvements to IPSASs – ๒๐๑๑) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 5 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1-38 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และต้องอ่าน    
โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือก      
และการใช้นโยบายการบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่  3            
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

วัตถุประสงค ์
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืม          

ซึ่งโดยทั่วไปก าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญาตแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา   
การก่อสร้าง หรือการผลิต น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืม 

2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนที่แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
เมื่อมีการน าต้นทุนของเงินทุนมาใช้กับหน่วยงาน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าต้นทุนของเงินทุนนั้น   
เข้าค านิยามของต้นทุนการกู้ยืมหรือไม่ หรือว่าต้นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเป็นต้นทุนที่แท้จริงหรือต้นทุน
ที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทุน 

ค านิยาม 
3. ค าศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

ต้นทุนการกู้ยืม  หมายถึง ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึนจากการกู้ยืมของหน่วยงาน 

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  หมายถึง สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม
เพ่ือให้สามารถน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย 

 

ค าศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอ่ืน  และน ามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้                   
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และค าศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในชุดค าศัพท์
บัญชีภาครัฐ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ต้นทุนการกู้ยืม 
4.    ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง 
 4.1   ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 
 4.2   จ านวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม 
 4.3   จ านวนที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม 
 4.4   ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน และจากข้อตกลงการให้สัมปทาน 
 4.5   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่น ามาปรับปรุงกับต้นทุน 
               ของดอกเบี้ย 
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หน่วยงานทางเศรษฐกิจ 
5. ค าว่า “หน่วยงานทางเศรษฐกิจ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ก าหนดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์          

ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงาน
ใดก็ตามท่ีถูกควบคุม 

6. ค าอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาใช้บางครั้งเพ่ือกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงานบริหาร” 
“หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม” 

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ 
7. สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือการส่งมอบ

สินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิรับเข้าหน่วยงาน
โดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศักยภาพในการให้บริการ” ส่วนสินทรัพย์ที่ใช้ในการก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับเข้าสุทธิ เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพ่ือรวม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้ค าว่า “ผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติที่ส าคัญของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
8. สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 

(สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ 

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
9. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ อาคารส านักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 

สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์      
หรือน าไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ เงินลงทุนอื่น และสินทรัพย์ที่มีการผลิตเป็นประจ า
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทัน ที      
เมื่อได้มา 

ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ 

การรับรู้รายการ 
๑0. ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น 

11. ตามแนวทางที่ก าหนดให้ถือปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้น   
โดยมิต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 

การเปิดเผยข้อมูล 
๑2. งบการเงินต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม  
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ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ 

การรับรู้รายการ 
๑3. ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถ      

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ตามท่ีระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 

๑4. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์      
ต้องค านวณตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว้ 

15. ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อ (1) คาดว่าจะท าให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ        
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพ่ิมขึ้นแก่หน่วยงาน และ (2) สามารถประมาณจ านวนต้นทุน    
การกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ ส าหรับต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดข้ึน 

16. เมื่อหน่วยงานได้เลือกใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องถือปฏิบัติกับต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขทุกรายการของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
17. ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  ต้องเป็น

ต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากหน่วยงานไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้ น     
เมื่อหน่วยงานกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับสินทรัพย์นั้นต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทันที 

18. บางครั้งเป็นการยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ เขาเงื่อนไขหรือไม   
และเป็นการยากที่จะระบุว่า เงินกู้ใดเป็นเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เช่น ในกรณีที่หน่วยงานมีการจัดการ  
ด้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือในกรณีที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด  เพ่ือกูยืมเงินกู้        
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน แล้วน าเงินกูนั้นมาให้หน่วยงานอ่ืนภายในหน่วยงานทางเศรษฐกิจ              
กูด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน เงินกู้ยืมแบบรวมศูนย์อาจจะถูกโอนให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในหน่วยงาน          
ทางเศรษฐกิจ โดยถือเป็นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินเพ่ิมทุน ซึ่งการโอนเงินนั้นอาจจะไม่มีการค านวณดอกเบี้ย 
หรือค านวณดอกเบี้ยบางส่วน นอกจากนีค้วามยุ่งยากอาจเกิดข้ึนไดในกรณีที ่

 18.1 เงินกขูองหน่วยงานเป็นเงินกใูนสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกทูี่เก่ียวพันกับเงินตราต่างประเทศ  
 18.2 เมื่อหน่วยงานทางเศรษฐกิจด าเนินงานภายใตส้ภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ 
 18.3 มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง  

 กรณีดังกล่าวท าให้ยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมจ านวนใดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์   
ที่เข้าเงื่อนไข และเปนเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา 
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19. ส าหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพ่ือการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หักด้วยรายได้ที่เกิดจาก
การน าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว 

๒0. การจัดการทางการเงินส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข อาจท าให้หน่วยงานได้รับเงินกู้มาล่วงหน้า ท าให้เกิด
ต้นทุนการกู้ยืมก่อนที่จะน าเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้เป็นรายจ่ายส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขนั้น 
ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานมักน าเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้ นจ านวนต้นทุนการกู้ยืม         
ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญชีนั้น ต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นหักด้วยรายได้  
จากการลงทุนดังกล่าว 

๒1. ส าหรับเงินที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จ านวนต้นทุนการกู้ยืม       
ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์นั้น ด้วยอัตรา     
การตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่คงค้างในระหว่างงวด 
ที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์      
ในงวดนั้น ต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมท้ังสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน 

๒2. เฉพาะต้นทุนการกู้ยืมที่ เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหน่วยงาน อาจจะถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์         
เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมกู้ยืมเงินแล้วโอนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ซึ่งไม่มีการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืม    
หรือปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมให้บางส่วน หน่วยงานที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน       
ของสินทรัพย์นั้นได้เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานที่ถูกควบคุมได้รับเงินช่วยเหลือ        
ซึ่งปราศจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินอุดหนุน หน่วยงานนั้นจะไม่มีต้นทุนการกู้ยืม ดังนั้นจึงไม่ต้องรวมต้นทุน    
การกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น 

๒3. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินที่กู้พร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมบางส่วนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงาน    
ที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ซึ่งใน           
งบการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ จ านวนของต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดควรถูกรวมเป็นราคาทุน           
ของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ดังนั้น ควรท าการปรับปรุงรายการที่จ าเป็นในการจัดท างบการเงินรวม (ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 6 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)) เพ่ือตัดรายการต้นทุนการกู้ยืมที่ได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์โดยหน่วยงานที่ถูกควบคุม 

๒4. เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินกู้โดยไม่โอนต้นทุนการกู้ยืมให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ทั้งหน่วยงานที่ควบคุม
และหน่วยงานที่ถูกควบคุม ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
หากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ หน่วยงานสามารถ
รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในงบการเงินของหน่วยงาน 

๒5. ในบางสถานการณ์  การรวมเงินกู้ยืมของหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงานที่ถูกควบคุมเข้าด้วยกัน            
เป็นการเหมาะสมในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แต่ในบางสถานการณ์  การใช้เงินกู้ยืม            
ของหน่วยงานที่ถูกควบคุมแต่ละหน่วยงาน ในการค านวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจะเป็นการ
เหมาะสมกว่า 
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
26. เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานต้องลดมูลค่าหรือตัดจ าหน่ายมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนลง            
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(เมื่อมีการประกาศใช้) ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพ่ิมข้ึนด้วยจ านวนที่เคยลดค่าหรือตัดจ าหน่าย
ออกไปแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น 

การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
27. ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขเม่ือเข้าเกณฑ์ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
 27.1 รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดข้ึน 
 27.2 ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดข้ึน 
 27.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 

28. รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการโอน
สินทรัพย์อ่ืน หรือโดยการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามปกติมูลค่าตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่ง    
ของสินทรัพย์นั้น จะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้  เพ่ือใช้คูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุน       
ของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่นี้เป็นราคาที่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่ได้น ามาบันทึก    
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว 

29. การด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย 
มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิคและการบริหาร  ก่อนที่จะเริ่ม     
การก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การด าเนินการนี้ไม่รวมถึงการมี
สินทรัพย์ไว้ในครอบครอง โดยไม่มีการผลิตหรือพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดินที่เข้าเงื่อนไข ให้ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ในขณะที่มี    
การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ ดินที่ซื้อมา       
เพ่ือก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการพัฒนาไม่สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน 

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
๓0. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องหยุดพักในระหว่างที่การด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์     

ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง 

๓1. หากการด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย
หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน       
ของสินทรัพย์ แต่หากงานทางด้านเทคนิคและการบริหารที่ส าคัญยังคงด าเนินอยู่ หน่วยงานสามารถ        
รวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้  ในกรณีที่เกิดการล่าช้าชั่วคราว
โดยเฉพาะการล่าช้านั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของกระบวนการที่จะท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้        
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ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกิดการล่าช้านั้นเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับน้ าลด
เพ่ือท าการก่อสร้างสะพาน หากว่าระดับน้ าที่ขึ้นสูง ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้าง       
ของภูมิภาคแถบนั้น 

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
๓2. การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่จ าเป็น              

ในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

33. ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง
แม้ว่างานประจ าด้านการบริหารจะยังคงด าเนินต่อไป ในกรณีงานที่เหลืออยู่เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย  
ให้ถือว่าการด าเนินการที่ส าคัญนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตกแต่งสินทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่าสินทรัพย์นั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 

34. ส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วนอ่ืนยังอยู่    
ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้างเสร็จ หากการด าเนินการ
ส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วน ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย         
ของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้นลง 

35. ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอ่ืนยังคงด าเนินต่อไป 
ได้แก่ การพัฒนาอาคารส านักงานซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต่ละหลังสามารถใช้งานได้       
โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ เข้าเงื่อนไขที่ต้องท าให้ เสร็จก่อนที่ส่วนใดส่วนหนึ่ งจะใช้งานได้  
ประกอบด้วย (1) ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกสร้างให้เสร็จก่อนที่จะใช้ประโยชน์
จากห้องผ่าตัดนั้นได้ (2) โรงบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องท าตามล าดับหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของโรงบ าบัดน้ าเสีย (3) สะพาน อันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง 

การเปิดเผยข้อมูล 
36. งบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ 
 36.1 นโยบายการบัญชีที่ใช้ส าหรับต้นทุนการกู้ยืม 
 36.2 จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด 
 36.3 อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ใช้ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์ 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
37. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  ท าให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้  สนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3    
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หรือหน่วยงานอาจรวม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
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วันถือปฏิบัติ 
38. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่    

1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากหน่วยงานน ามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม (IPSAS 5) 

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ดังนี้ 
1.1 เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ตามย่อหน้าที่ 2. 3. และ 11.  
1.2 การขยายความของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ตามย่อหน้าที่ 9. 
1.3 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอ่ืนที่ปรากฏในมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับนี้ ตามย่อหน้าที่ 42A.  
1.4 การถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง

ประเทศฉบับนี้ ตามย่อหน้าที่ 43. 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพ่ิมค าขยายเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย 

เช่น การจัดท างบการเงินรวมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 6 เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) (ย่อหน้าที่ 23) 
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