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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและสอง
บัญญัติให้กระทรวงการคลังกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 68 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2546
3.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครัฐ ฉบั บ ที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
3.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครัฐ ฉบั บ ที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ประกาศ ณ วันที่
7 ตุลาคม พ.ศ. 2556
3.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครัฐ ฉบั บ ที่ 5
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
3.6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13
เรื่อง สัญญาเช่า ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3.7 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3.9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

3.10 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
3.11 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐที่ มิ ใช่รัฐ วิสาหกิจ และทุ น หมุ น เวี ยนจั ด ท าบั ญ ชี และรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่แนบท้ายประกาศนี้
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
ตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ภายในระยะเวลา 3 ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
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วัตถุประสงค์
1.

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกาหนดระบบบัญชี และจัดทารายงานการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ
1.2 เป็นแนวทางสาหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแสดงความเห็นว่าได้จัดทาขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.3 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน
ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กาหนด และสามารถนารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้

ขอบเขต
2.

หลักการและนโยบายการบัญชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ ให้ ใช้กับ หน่ว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวิ นัย
การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เป็นหน่ว ยงานที่เสนอรายงานตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 4
ยกเว้น รัฐ วิส าหกิจ และไม่ถือ เป็น การบัง คับ ใช้กับ ทุน หมุน เวีย น ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นทั่ว ไป
ตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการดาเนินงาน อย่างไรก็ดีหลักการและนโยบายการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้
ไม่ใช้กับรายการที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐกาหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว

คานิยาม
3.

คาศัพท์ที่ใช้ในหลักการและนโยบายการบัญชีฉบับ นี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่าย

หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่
ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก
หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้
ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

รายงานการเงินรวม

หมายถึง รายงานการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนาเสนอเสมือนว่า
เป็นหน่วยงานเดียว

นโยบายการบัญชี

หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์
หรื อ ปฏิ บั ติ ที่ ห น่ ว ยงานใช้ ใ นการจั ด ท าและน าเสนอ
รายงานการเงิน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

หมายถึง ศั ก ยภาพในการก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง จานวนเงินที่ มี การตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พ ย์ห รื อ ช าระ
หนี้ สิ น ในขณะที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี ค วามรู้ แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

มูลค่าที่ตราไว้

หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้หรือ
หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น โดยไม่ ร วมดอกเบี้ ย หรื อ เงิ น ปั น ผลสะสม
ราคาที่ตราไว้นี้ไม่จาเป็นต้องเท่ากับราคาที่นาออกขายหรือ
ราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา

ราคาทุน

หมายถึง การบั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ด้ ว ยจ านวนเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งที่นาไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
และการบันทึกหนี้สิ นด้ว ยจานวนเงิ นที่ ได้รับ จากการก่ อ
ภาระผู ก พั น หรื อ บั น ทึ ก ด้ ว ยจ านวนเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินที่เกิด
จากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

รายการเทียบเท่าเงินสด

หมายถึง เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ซึ่ ง พร้ อ มที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดในจานวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ
มูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสาคัญ

รายได้

หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพใน
การให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่ อการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

วิธีเส้นตรง

หมายถึง วิ ธี ห นึ่ ง ของการคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ การตั ด บั ญ ชี
ค่ า ใช้ จ่ า ยล่ ว งหน้ า หรื อ บั ญ ชี ส่ ว นลด/ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า
พันธบัตรหรือหุ้นกู้ โดยการหารจานวนมูลค่าที่ต้องการตัด
บัญชีด้วยอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ หรือ
จานวนงวดที่ต้องการปันส่วน วิธีนี้จะทาให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ตัด
บัญชีในแต่งวดที่มีจานวนเท่ากัน

ศักยภาพในการให้บริการ

หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย์ในการส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สินทรัพย์

หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทาให้ เกิดประโยชน์เชิง
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

5

6

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
แก่หน่วยงาน
สินทรัพย์ถาวร

หมายถึง สิ นทรัพย์อันมีลั กษณะคงทน ที่ใช้ในการดาเนินงานและ
ใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ
มิได้มีไว้เพื่อขาย

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ

หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังจาก
หักหนี้สิน

หนี้สิน

หมายถึง ภาระผู ก ผั น ในปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงานซึ่ ง เป็ น ผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของ
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต หรื อ ศั ก ยภาพในการ
ให้บริการ

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น และนามาใช้ในหลัก การและนโยบายการบัญชีภ าครัฐ
ฉบับนี้ มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ในชุด
คาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

หลักการบัญชีทั่วไป
หน่วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities)
4.

หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและจะต้องจัดทารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุม
ของรัฐบาล หน่วยงานที่ดาเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
4.1 ส่วนราชการ
4.2 รัฐวิสาหกิจ
4.3 หน่ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐ ธรรมนูญ องค์ก รอิส ระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
4.4 องค์การมหาชน
4.5 ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.7 หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
5.

หน่วยงานที่เสนอรายงาน คือ หน่วยงานที่ถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่า มีผู้จาเป็นต้องนาข้อมูลจาก
รายงานการเงินของหน่วยงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และใช้ในการประเมินความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่มีต่อสาธารณะ หน่วยงานที่เสนอรายงานอาจหมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่น ของรั ฐ ในการพิจ ารณากาหนดว่าหน่ว ยงานใดเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานนั้น นอกจากเข้า
หลักเกณฑ์ตามคานิยามดังกล่าวแล้วยังอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ การมีสถานะเป็น
นิ ติ บุ ค คลของหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจในการควบคุ ม ถื อ ครอง และใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงาน
เพื่ อ ดาเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ความสาคั ญ หรื อ ขนาดของหน่ ว ยงาน บทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะ
ตามกฎหมาย และเหตุผลทางวัฒ นธรรมและการเมือง

รายงานการเงิน
6.

หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 4 จะต้องจัดทารายงาน
การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

7.

รายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ตามย่อหน้าที่ 4 จะต้องเป็น
รายงานการเงินที่รวมเงิน ทุกประเภท และหากมีหน่ว ยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดทารายงาน
การเงินรวมที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)

8.

ในการพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้หลักของการควบคุม
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อานาจในการควบคุมหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การเงินและการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น การควบคุมนี้
ไม่จาเป็นต้องเข้าไปรับผิดชอบตัดสินใจในการดาเนินงานประจาวันของหน่วยงานที่ถูกควบคุม แต่เป็น
การเข้ า ไปมี บ ทบาทส าคั ญ ในการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายการด าเนิ น งานโดยรวมของ
หน่วยงานที่ถูกควบคุม

9.

รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่ วนกลาง หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
เงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ
กองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เ พื่อให้รายงานการเงิน แสดง
รายการที่ครอบคลุ ม ทรั พยากรทั้ งหมดที่ห น่ว ยงานใช้ ไ ปเพื่ อ ก่ อให้ เ กิดผลผลิ ตตามเป้ าหมายของ
หน่วยงาน

ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน
10.

ลัก ษณะเชิง คุณ ภาพ หมายถึง คุณ สมบัติที่ทาให้ข้อ มูล ใน รายงานการเงิน มีป ระโยชน์ต่อ ผู ้ ใ ช้
รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และ
การเปรียบเทียบกันได้
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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ความเข้าใจได้
11.

ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล
ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้อง
มีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
12.

ข้ อมู ลที่ มี ป ระโยชน์ ต้ องเกี่ ยวข้ องกั บ การตั ดสิ นใจของผู้ ใช้ รายงานการเงิ น ข้ อมู ลจะเกี่ ยวข้ อ งกั บ
การตัดสินใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้รายงานการเงินได้
ความเกี่ยวข้องกั บการตัดสินใจของข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความมีสาระสาคัญของ
ข้อมูลนั้น

ความเชื่อถือได้
13.

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะต้องเป็นข้อมูล ที่ไม่มี ความ
ผิดพลาดที่มีนัยสาคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความ
ลาเอียง และสามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

14.

การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงเนื้อหาและความเป็นจริง เชิงเศรษฐกิจ มิใช่ตาม
รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบ
ทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทาขึ้นก็ได้

15.

ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะทาให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ รายงานการเงินจะขาดความเป็นกลาง
เมื่อหน่วยงานเสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลทาให้ผู้ใช้ รายงานการเงิน เบี่ยงเบนการตัดสินใจไปตาม
ความต้องการของหน่วยงานนั้น

16.

ในการจัดทารายงานการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งานของ
สิ น ทรั พย์ ถาวร เป็ น ต้น หน่ ว ยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดัง กล่ าวโดยการเปิด เผยถึง ลั ก ษณะ
ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์หรือ
รายได้แสดงจานวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจานวนต่าเกินไป

17.

ข้อมูลในรายงานการเงิน ที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจากัดของความมีสาระสาคัญ และ
ต้นทุนในการจัดทา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทาให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือจะทาให้ผู้ใช้
รายงานการเงินเข้าใจผิด

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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การเปรียบเทียบกันได้
18.

ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน
เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต้องสามารถ
เปรี ยบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และการ
เปลี่ ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้ น การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงิ นของรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจาเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม

นโยบายการบัญชีทั่วไป
การโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างหน่วยงาน
19.

การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล
ให้รับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นเป็นรายการปรับปรุงส่วนทุนของหน่วยงาน
ผู้โอนและผู้รับโอน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
20.

การบั น ทึ ก รายการครั้ ง แรกของรายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ ให้ บั น ทึ ก เป็ น สกุ ล เงิ น บาท
โดยการแปลงจ านวนเงิน ตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการที่กาหนดราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ การกู้ยืมด้วยจานวนเงินที่ต้องชาระคืนเป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

21.

ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (เช่น เงินสด และ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะได้รับหรือที่จะต้องชาระเป็ นตัวเงินที่แน่นอน) เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิ ด
ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม หรือบันทึกไว้ด้วย
มูลค่ายุติธรรมให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่
กาหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

22.

อัตราปิด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ สิ้นวันของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีทั้งอัตราซื้อ
และอัตราขาย ในกรณีกิจการทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อัตราปิดในการแปลงค่าสินทรัพย์ ให้ใช้อัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณไว้ อัตราปิดในการแปลงค่าหนี้สิน
ให้ใช้อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณไว้ และกรณีการแปลงรายงาน
การเงินของกิจการในต่างประเทศให้ใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณไว้

23.

ในกรณีที่มีการชาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้แปลงยอดการชาระเงิน
ให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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24.

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือ จากการรายงาน
รายการที่เป็ น ตัว เงิน ด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนซึ่งแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่ใช้ในการบันทึก
รายการครั้งแรกในระหว่างงวด หรือที่ได้รายงานไว้ในรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้เป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
การรับรู้สินทรัพย์
25.

การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
25.1 ความหมายของสินทรัพย์ ตามคานิยามในย่อหน้าที่ 3 และ
25.2 เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ ดังนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์นั้น และ
(ข) มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

26.

ตามคานิยามของสินทรัพย์ในย่อหน้าที่ 3 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสาหรับสินทรัพย์ในภาครัฐ
ให้หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วย การพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของหน่ ว ยงาน ให้ พิ จ ารณาว่ า หน่ ว ยงานนั้ น สามารถควบคุ ม ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการให้บริการที่จะเกิดจากการใช้สินทรัพย์นั้นได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาที่กว้างกว่าการพิจารณาเฉพาะประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นการพิจารณาถึงการควบคุม
ขีดความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้าในอนาคตหรือไม่ก็ตาม หรืออาจกล่าวได้ว่า หน่วยงานจะสามารถควบคุม
สินทรัพย์ได้หากหน่วยงานสามารถกระทาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
26.1 ใช้สินทรัพย์นั้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน
26.2 ได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์นั้น
26.3 คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์นั้น
26.4 สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช้สินทรัพย์นั้นจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น

27.

ความเป็ น ไปได้ค่อนข้างแน่ ตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ หมายถึง การมีโ อกาสมากที่สิ นทรัพย์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่หน่วยงาน และโอกาสนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นได้โดย
มีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยู่บนแนวคิดที่สมเหตุสมผล เช่น แสดงยอดลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ ณ วันที่
มีการจัดทารายงานเมื่อมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ว่าจะได้รับชาระหนี้นั้น
ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ก็ตาม แต่ ณ เวลาที่มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่า มีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การรับรู้ของ
สินทรัพย์

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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การวัดมูลค่าสินทรัพย์
28.

หน่ ว ยงานจะบั น ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ ต ามราคาทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการจั ด หาสิ น ทรั พ ย์ นั้ น
ราคาทุนดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในครั้งแรกด้วย

29.

สินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสดที่ หน่วยงานได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเสมือน
ได้เปล่า เช่น ได้มาจากการรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้บันทึกบัญชีโดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น

ประเภทของสินทรัพย์
30.

สินทรัพย์อาจจัดแบ่งตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุ นเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน รายการสินทรัพย์โดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(ข) เงินทดรองราชการ
(ค) เงินฝากคลัง
(ง) ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
(จ) ลูกหนี้เงินยืม
(ฉ) เงินให้กู้
(ช) รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ
(ซ) รายได้ค้างรับ
(ฌ) วัสดุคงเหลือ
(ญ) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(ฎ) สินทรัพย์อื่น

นโยบายการบัญชีสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
31.

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ในราคาตามมูล ค่า ที่ต ราไว้ และแสดงรายการดัง กล่า วไว้ใ นเงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงินสด
ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินทดรองราชการ
32.

เงิ น ทดรองราชการ คื อ เงิ น ที่ ห น่ ว ยงานได้รั บจากรั ฐ บาลเพื่ อ ทดรองจ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายปลี ก ย่อย
ในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึก
ควบคุ ม โดยทะเบี ย น ยอดบั ญ ชี เ งิ น ทดรองราชการจะเป็ น ยอดคงที่ ต ามวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึก
เงินทดรองราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากคลัง
33.

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่ วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้
เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
34.

ลู ก หนี้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร หมายถึ ง จ านวนเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ช าระจาก
บุ ค คลภายนอกหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง เกิ ด จากการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารอั น เป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ดาเนินงานปกติของหน่วยงาน หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ โดยตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ส่วนที่ คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บ ได้
การประมาณการค่าเผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในย่อหน้าที่ 84 - 85
สาหรับการแสดงรายการลู กหนี้จากการขายสินค้าและบริการให้แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีในรายการ
ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินและให้เปิดเผยจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้
จากการขายสินค้าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้เงินยืม
35.

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงิน
ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และให้
แสดงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในรายการลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยแสดงรายละเอียด
ของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้กู้
36.

เงินให้กู้ หมายถึง เงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน อาจมีการ
คิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ เงินให้กู้อาจแบ่งเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นและเงินให้กู้ระยะยาวที่มีกาหนดการชาระคืน
เกิน 1 ปี หน่วยงานจะรับรู้เงินให้กู้เมื่อได้จ่ายเงินให้กู้แก่บุคคลอื่นและตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับเงินให้กู้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในย่อหน้าที่ 84 – 85 และให้แสดงรายการเงินให้กู้ด้วยมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน และให้เปิดเผยจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
รายการหักจากเงินให้กู้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ
37.

รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วแต่หน่ว ยงาน
ยังไม่ได้รับเงิน ให้หน่วยงานบันทึกรายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ ณ วันที่จัดทารายงาน หรือ ณ วัน
สิ้ น ปี ง บประมาณ ด้ ว ยจ านวนหนี้ สิ น ที่ บั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งไว้ แ ล้ ว และจะต้ อ งเบิ ก
เงิน งบประมาณมาเพื่ อจ่ ายช าระหนี้ ในกรณีของส่ ว นราชการยอดเงินที่ จะบันทึ กเป็ นรายได้ จ าก
เงิ น งบประมาณค้ า งรั บ ณ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ คื อ จ านวนหนี้ สิ น ที่ บั น ทึ ก ไว้ แ ล้ ว และจะเบิ ก
เงินงบประมาณในลักษณะเป็นเงินเหลื่อมจ่าย (จานวนเงินที่ส่งคาขอเบิกเงินจากคลังภายในวันที่ 30
กันยายน แต่ได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไป) และให้หน่วยงานแสดงรายการรายได้จากเงินงบประมาณ
ค้างรับรวมไว้ในรายการประเภทรายได้ค้างรับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

รายได้ค้างรับ
38.

รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของหน่วยงาน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชาระเงิน เช่น รายได้จาก
เงินช่วยเหลือค้างรับ หน่วยงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจานวนเงินเป็นสาระสาคัญ หน่วยงานควรเปิดเผยให้
ทราบถึงประเภทของรายการรายได้ค้างรับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

วัสดุคงเหลือ
39.

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสานักงาน หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยแสดง
เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
40.

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับ
ประโยชน์ ต อบแทนในอนาคตซึ่ ง คาดว่ า จะใช้ ห มดไปในระยะสั้ น หน่ ว ยงานจะรั บ รู้ ค่ า ใช้ จ่ า ย
จ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และหากจานวนเงินเป็นสาระสาคัญหน่วยงานควรเปิดเผยให้ทราบถึงประเภท
ของรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

สินทรัพย์อื่น
41.

สินทรัพย์อื่น หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้สินทรัพย์อื่น
เมื่อสินทรัพย์ประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรั บรู้ ตามย่อหน้าที่ 25 และให้แสดงรายการดังกล่ าวเป็น
สิ น ทรั พย์ ห มุน เวีย น หรื อสิ น ทรั พย์ ไม่ห มุนเวียน แล้ ว แต่กรณี ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสาคัญ

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนทุน
การรับรู้หนี้สิน
42.

ในการพิจารณาว่ารายการใดจะบันทึกเป็นหนี้สินจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
42.1 ความหมายของหนี้สิน ตามคานิยามในย่อหน้าที่ 3 และ
42.2 เกณฑ์การรับรู้หนี้สิน ดังนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อนาไปชาระภาระผูกพันนั้น และ
(ข) มูลค่าของภาระผูกพันที่จะต้องชาระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

43.

ตามคานิยามดังกล่าว หนี้สินจะเกิดขึ้นเมื่อ
43.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีต กล่าวคือ มี เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลให้เกิด
“ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ” ต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ และ
43.2 ส่งผลกระทบทางการเงิน ในเชิงลบแก่ห น่ว ยงาน กล่าวคือ หน่ว ยงานจะต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้น
หรือจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น

44.

ลักษณะสาคัญของหนี้สิน คือ ต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปัจจุบัน
อาจเกิดจากสัญญาข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเกิดจากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน เช่น
ในกรณีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาระผูกพันในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
รายการในอดี ตที่ทาให้ หน่วยงานไม่สามารถใช้ ดุลยพินิจ หรือใช้ดุลยพินิจได้น้อยมากที่จะหลี กเลี่ยง
การสูญเสียทรัพยากรในอนาคต

45.

ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเกิดจากผลของรายการที่มีความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างกัน
เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ หรืออาจเกิดจากผลของรายการที่ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
โดยตรงระหว่างกัน เช่น หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันที่จะต้องนาส่งคลัง

46.

หน่วยงานจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจาก
หน่วยงานเพื่อชาระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชาระนั้ นสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันเป็นหนี้สินหากคู่สัญญายังมิได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ในสัญ ญา เช่น หน่ว ยงานไม่ต้อ งรับ รู้ร ายการที่เ กี่ย วกับ การสั่ง ซื้อ สิน ค้า ที่ยัง มิ ได้รับ เป็น หนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สิน
47.

ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจานวนที่ต้องจ่ายชาระ
หน่ ว ยงานจะรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น เป็ นหนี้ สิ น ของหน่ว ยงานเมื่ อ ประมาณการหนี้สิ น นั้ น ท าให้
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หน่ ว ยงานมี ภ าระผู ก พั น ในปั จ จุบั นแล้ ว และมี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ที่ ห น่ว ยงานจะสู ญ เสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่าของ
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การฟ้องร้องตามกฎหมาย หากหน่วยงานพิจารณาจาก
หลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเห็นว่า ผลของเหตุการณ์ในอดีตทาให้หน่วยงานมีภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินแล้ว หน่วยงานจะต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้ วยจานวนประมาณการที่ดี
ที่สุดของรายจ่ายที่หน่วยงานจะต้อ งจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น
แต่หากหน่วยงานพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่า หน่วยงานไม่น่าจะมีภาระผูกพันในปัจจุบันอยู่
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ยังไม่ต้องรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสาคัญสาหรับการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน ในกรณีที่หน่วยงานรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
นั้น หน่วยงานต้องทบทวนประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และปรับปรุงประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวให้เป็นประมาณการที่ดีที่สุดสาหรับวันนั้น และหน่วยงานจะต้องกลับบัญชีประมาณ
การหนี้สินหากความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น
ไม่อยู่ในระดับเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไป

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
48.

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง รายการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
48.1 ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อได้รับการ
ยื น ยั น จากการเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ เ กิ ด ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง เหตุ ก ารณ์
และเหตุการณ์ในอนาคตนั้นต้องเป็นเหตุการณ์ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
48.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดี ตแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็น หนี้สินได้
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าหน่วยงานจะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อนาไปชาระภาระผูกพันนั้นหรือไม่สามารถวัดมู ลค่าของภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพียงพอ
หน่วยงานไม่ต้องรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หากข้อมูลดังกล่าวมีนัยสาคัญสาหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้ใช้ รายงาน
การเงิน

การวัดมูลค่าหนี้สิน
49.

โดยทั่วไปหนี้สินควรวัดมูลค่าด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพัน หรือบันทึกด้วยจานวนเงินสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระภาระผูกพันนั้น

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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ประเภทของหนี้สิน
50.

รายการหนี้สินโดยทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
(ก) เจ้าหนี้
(ข) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค) รายได้รับล่วงหน้า
(ง) รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
(จ) เงินทดรองราชการรับจากคลัง
(ฉ) เงินรับฝาก
(ช) รายได้รอการรับรู้
(ซ) เงินกู้
(ฌ) ประมาณการหนี้สิน
(ญ) หนี้สินอื่น

นโยบายการบัญชีสาหรับหนี้สินแต่ละประเภท
เจ้าหนี้
51.

เจ้า หนี้จ ะเกิด ขึ้น จากภาระผูก พัน ที่ห น่ว ยงานมีต่อ บุคคลภายนอก เช่น เจ้า หนี้จากการซื้อ สิน ค้า
และบริการ เจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน เจ้าหนี้อื่น เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า
และบริการ และเจ้าหนี้รายจ่ ายประเภททุนเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าและบริการและสินทรัพย์จาก
ผู้ขายแล้ว การรับสินค้าและบริการและสินทรัพย์นี้หมายถึงจุดที่หน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อย
แล้ ว และให้ ห น่ ว ยงานแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สิ นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้
เปิดเผยรายละเอียดประเภทเจ้าหนี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
52.

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการ
จ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทาในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกาหนด
ของกฎหมายข้อตกลงในสัญญาหรือจากบริการที่ได้รับแล้ว เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้ จ่าย
และให้หน่วยงานแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

รายได้รับล่วงหน้า
53.

รายได้รับล่วงหน้า คือ จานวนเงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์หรือบริการที่หน่วยงานยัง
ไม่ ไ ด้ ส่ ง มอบสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก ารให้ ใ นขณะนั้ น แต่ จ ะส่ ง มอบให้ ใ นอนาคต หรื อ ได้ รั บ เงิ น นอก
งบประมาณล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และต้องนาเงินที่ใช้ไม่หมดส่งคืนคลัง
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รายได้รับล่วงหน้าจึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของหน่วยงานที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการ
ในอนาคต ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือให้บริการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะรับรู้
รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน และให้หน่วยงานแสดงรายได้รับ ล่วงหน้าเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยเปิ ดเผยรายละเอียดของรายได้รับล่ วงหน้าแต่ล ะประเภทไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
54.

รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง คือ จานวนเงินรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องนาส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
รายได้ จ ากการขายสิ น ทรั พ ย์ แ ละบริ ก าร เป็ น ต้ น หน่ ว ยงานจะรั บ รู้ ร ายได้ แ ผ่ น ดิ น รอน าส่ ง คลั ง
เมื่อหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง ณ วันที่จัดทารายงาน และให้
แสดงรายได้แ ผ่น ดิน รอนาส่ง คลัง เป็น หนี้สิน หมุน เวีย นในงบแสดงฐานะการเงิน ของหน่ว ยงาน
โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในระหว่างปีงบประมาณ หักด้วยจานวนรายได้ที่นาส่ง
คลังแล้วจนถึงวันที่จัดทารายงาน และจานวนรายได้แผ่นดินที่ รอนาส่งคลังไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

เงินทดรองราชการรับจากคลัง
55.

เงินทดรองราชการรับจากคลัง คือ จานวนเงินทดรองราชการที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น
เงิ น ทดรองราชการของหน่ ว ยงานซึ่ ง ได้ รั บ เพื่ อ เก็ บ ไว้ ท ดรองจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยปลี ก ย่ อ ยในการ
ดาเนินงานภายในหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งคืนรัฐบาลเมื่อหมดความจาเป็นต้องใช้
หรื อ เมื่ อ ยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงาน หรื อ เงิ น ทดรองราชการที่ ห น่ ว ยงานบางแห่ ง ได้ รั บ เพื่ อ น าไปใช้ จ่ า ย
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เงินทดรอง
ราชการรับจากคลังตามโครงการเงินกู้ต่างประเทศ เงินทดรองราชการดังกล่าวนี้ เมื่อหน่วยงานนาไป
ใช้จ่ายแล้วจะต้องส่งใบสาคัญไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกู้มาชดใช้ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรอง
ราชการรั บ จากคลั งเมื่อได้รั บ เงิน และให้ แสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลั งเป็ น หนี้ สิ น
หมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน

เงินรับฝาก
56.

เงินรับฝาก คือ จานวนเงินที่หน่ว ยงานได้รับไว้ โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ อาจเป็ น
เงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกาหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอื่นใด
ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือ ที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึก
เป็ น หนี้ สิ น ไว้จ นกว่าจะมีการจ่ ายคื น หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่ส าม หน่ว ยงานจะรับรู้ เงินรับฝาก
เมื่อได้รั บ เงิน และให้ แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นประเภทหนี้สิ น หมุ นเวียนหรื อ หนี้ สิ น

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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ไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี และหากรายการและจานวนเงินมีสาระสาคัญให้เปิดเผยประเภทของเงิน
ที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้รอการรับรู้
57.

หน่วยงานอาจได้รับเงินบางประเภท เช่น ได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับเงินบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดาเนินงาน
ถ้าหน่วยงานได้รับเงินช่วยเหลือหรือบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือได้รับเป็นสินทรัพย์ แต่หน่วยงานยัง
ไม่ อ าจรั บ รู้ เ ป็ น รายได้ จ ากเงิ น ช่ ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น บริ จ าคตามเกณฑ์ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 72 และ 73
ให้หน่วยงานตั้งพักรายได้ไว้ทางด้านหนี้สินเป็นรายได้รอการรับรู้ แล้วจึงทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จาเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลื อหรือ
บริจาค และให้แสดงรายการรายได้รอการรับรู้ เป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้ว แต่
กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้
58.

เงินกู้เป็นรายการแสดงจานวนหนี้สินของหน่วยงานของรัฐ นอกจากส่วนราชการที่รับ ผิดชอบในการกู้
เงิ น แทนรั ฐ บาลแล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐ บางประเภทได้ รั บ อนุ ญ าตให้ กู้ เ งิ น ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด เช่น องค์การมหาชน หน่วยงานจะรับรู้เงินกู้ เมื่อได้รับเงินหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก
แหล่งเงินผู้ให้กู้ว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เจ้าหนี้โดยตรงในกรณีเป็น การกู้เงินแบบจ่ายตรงให้เจ้าหนี้
และให้แสดงรายการเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และเงินกู้ระยะยาว
ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็นหนี้สินหมุนเวียนและรายการเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระคืนเกินกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเป็นหนี้สิน ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับการกู้เงินที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 20 - 24

ประมาณการหนี้สิน
59.

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีค วามไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจานวนที่ต้องจ่าย
ชาระ แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายชาระภาระ
ผู ก พั น นั้ น ในอนาคต และสามารถประมาณมู ล ค่ า ภาระผู ก พั น นั้ น ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น หนี้ สิ น
ค่าชดเชยความเสียหาย หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจานวนประมาณการที่ดีที่สุดของ
รายจ่า ยที่จ ะต้อ งจ่า ยชาระภาระผูก พัน ในปัจ จุบัน ณ วัน ที่จัด ทารายงาน และให้หน่วยงานแสดง
ประมาณการหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงาน

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หนี้สินอื่น
60.

หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้หนี้สินอื่น เมื่อ
หนี้สินประเภทนั้นเข้าหลักเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 42 และให้แสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสาคัญ

นโยบายการบัญชีสาหรับส่วนทุนแต่ละประเภท
ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ
61.

รัฐบาลจะถือส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานแทนประชาชน ส่วนทุนหรือ สินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยงานโดยทั่วไปประกอบด้วย
61.1 ทุน
61.2 รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ทุน
62.

หน่ ว ยงานจะบั น ทึกบั ญชีทุน เมื่อเริ่มตั้งหน่ว ยงานหรือเมื่อเริ่ม ปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์ค งค้าง
โดยหน่วยงานจะต้องสารวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญ ชีด้วยจานวนผลต่างระหว่างสินทรัพย์
และหนี้สินในบัญชีทุน

รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
63.

รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่สะสมมา
ในแต่ล ะรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหน่ว ยงานจะนามาบันทึกเพิ่มหรือลดส่ว นทุนหรือสินทรัพย์สุท ธิ
ณ วันที่จัดทารายงาน

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
การรับรู้รายได้
64.

การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
64.1 ความหมายของรายได้ตามคานิยามในย่อหน้าที่ 3 และ
64.2 เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของรายได้ และ
(ข) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

65.

รายได้ตามคานิยามดังกล่าวเป็นการไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งเกิดจากการดาเนินกิจการตามปกติของหน่วยงาน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับ
การเพิ่มขึ้น ในส่ ว นของสิ น ทรั พย์ หรือการลดลงในส่ ว นของหนี้สิ นซึ่งมีผ ลทาให้ สิ นทรัพย์สุ ทธิของ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบี้ย การส่งมอบสินค้า หรือ
บริการเพื่อชาระหนี้สิน ฯลฯ กระแสเงินสดเข้า เช่น เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงาน
66.

หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลการดาเนินงาน เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของสิน ทรั พย์ห รื อการลดลงของหนี้สิ น และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูล ค่าของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างน่าเชื่ อถือหรืออีกนัยหนึ่งการรั บรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้
ส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือส่วนที่ลดลงของหนี้สิน

การวัดมูลค่ารายได้
67.

รายได้ควรวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ

68.

โดยทั่วไปหน่วยงานจะกาหนดจานวนรายได้ตามที่หน่วยงานตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ ซึ่งจานวน
รายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ (ถ้ามี)

ประเภทของรายได้
69.

รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(ก) รายได้จากเงินงบประมาณ
(ข) รายได้แผ่นดิน
(ค) รายได้จากเงินช่วยเหลือ
(ง) รายได้จากการรับบริจาค
(จ) รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
(ฉ) กาไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ช) รายได้อื่น

นโยบายการบัญชีสาหรับรายได้แต่ละประเภท
รายได้จากเงินงบประมาณ
70.

หน่วยงานของรัฐอาจได้รับเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน
ในหลายลักษณะ เช่น ได้รับเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อผลิตผลผลิตตามบทบาทภารกิจ
ที่ตกลงกันไว้ หากใช้ไม่หมดต้องนาเงินที่ เหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงินงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจาก
รัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข ได้รับเงินงบประมาณที่เบิกแต่ละรายการเพื่อจ่ายชาระหนี้ที่ถึงกาหนดจ่ายแล้ว
หรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงานแต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรง
จากรัฐบาลให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณ ดังนี้
70.1 กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนาไปจ่ายต่อให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน
ให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคาขอเบิกเงินกับคลัง
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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70.2 กรณีที่เบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่เจ้าหนี้ของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ไม่ได้รับตัวเงิน ให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคาขอเบิกเงินจากคลัง
และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน โดยให้
เปิดเผยประเภทของเงินงบประมาณที่ได้รับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้แผ่นดิน
71.

รายได้ แ ผ่ น ดิ น เป็ น รายได้ ข องรั ฐ บาลที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ และจะต้ อ งน าส่ ง คลั ง รายได้ แ ผ่ น ดิ น
ประกอบด้วย รายได้แผ่นดินประเภทภาษี และรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ รายได้จากการขาย
สิ น ทรั พย์ และบริ ก าร รายได้จ ากรั ฐ พาณิ ช ย์ และรายได้ อื่ น หน่ว ยงานจะรับรู้เ งิน รายได้ แผ่ น ดิ น
เมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็ นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนามาใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น งานได้ ดังนั้ น ณ วัน ที่จั ดทารายงาน ให้ ห น่ว ยงานปิดบัญชี ร ายได้แผ่ นดิน และบัญชีรายได้
แผ่นดินนาส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน รอนาส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้อง
นาเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

รายได้จากเงินช่วยเหลือ
72.

หน่วยงานอาจได้รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เงินช่วยเหลืออาจมีข้อจากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นเงินช่วยเหลื อที่มี
ข้อจากัดในการใช้ ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จาเป็นต่อการจับคู่รายได้จากเงินช่วยเหลือกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นสินทรัพย์ ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ นั้น หรือในกรณีได้รับความช่วยเหลือโดยผู้ให้ความ
ช่วยเหลือมีข้อกาหนดที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินช่วยเหลือเมื่อได้
มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดนั้น และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินช่วยเหลือไว้ในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค
73.

หน่ ว ยงานอาจได้รั บ บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ไว้ ใช้จ่ ายในการดาเนิน งาน หน่ว ยงานจะรับรู้ รายได้จ ากการ
รับบริจาคเมื่อได้รับเงิน อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีข้อจากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ เช่น หน่วยงาน
อาจได้รับบริจาคเป็นเงินสดที่ มีข้อกาหนดให้ใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจ
ได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ในกรณีดังกล่าวให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จาเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณี
ได้รับเงินบริจาคที่มีข้อกาหนดให้ใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ให้รับรู้รายได้จากการ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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รั บ บริ จ าคในงวดเดี ย วกั บ การเกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การนั้ น หรื อ ในกรณี ไ ด้ รั บ บริ จ าคเป็ น สิ น ทรั พ ย์
ให้รับรู้รายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และให้หน่วยงานแสดงรายได้จากการ
รับบริจาคไว้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล
74.

ในการดาเนินงานของรัฐบาล นอกจากจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแล้ว บางส่วนอาจจาเป็นต้องใช้จ่าย
จากเงิน กู้ ซึ่งรั ฐ บาลจะเป็ น ผู้กู้และรั บภาระชดใช้ห นี้เงินกู้ โดยมีห น่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ดาเนินงานตามโครงการเงินกู้ หน่วยงานเหล่านั้นจะถือเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้เป็นรายได้เพื่อ
นามาใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หน่วยงานเหล่านั้นไม่ต้องรับภาระ
ชดใช้หนี้เงินกู้ หน่วยงานจะรับรู้รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ ายเงินกู้
ให้ กั บ หน่ ว ยงานโดยตรง หรื อ รั บ รู้ ร ายได้ จ ากเงิ น กู้ ข องรั ฐ บาลพร้ อ มกั บ รั บ รู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในกรณี ที่
แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้ แก่เจ้าหนี้ และให้แสดงรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลไว้ในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู้ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

กาไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
75.

กาไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้กาไร/ขาดทุนจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน หรือเมื่อมีการจัดทา
รายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้อื่น
76.

รายได้อื่น คือ รายได้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และหน่วยงานไม่มีภาระผูกพันต้อง
นาส่งคลัง หน่วยงานจะบันทึกรับรู้รายได้อื่นเมื่อเกิดรายได้ และเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามย่อหน้าที่ 64
และให้ ห น่ ว ยงานแสดงรายการดัง กล่ าวในงบแสดงผลการดาเนิน งานทางการเงิน ของหน่ ว ยงาน
โดยเปิดเผยประเภทของรายได้อื่นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสาคัญ

หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
การรับรู้ค่าใช้จ่าย
77.

การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่
77.1 ความหมายของค่าใช้จ่ายตามคานิยามในย่อหน้าที่ 3 และ
77.2 เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย และ
(ข) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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78.

ความหมายของค่ า ใช้ จ่ า ยตามค านิ ย ามในย่ อ หน้ า ที่ 3 ไม่ ร วมถึ ง การจ่ า ยส าหรั บ การด าเนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน หรือรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
การจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการในระหว่าง
รอบระยะเวลาบั ญชีก่ อน แต่การจ่ายมากระทาในรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบั น รายการดังกล่ า ว
จะบั น ทึกรั บ รู้ เป็ น ค่าใช้จ่ ายคู่กับหนี้สิ นที่เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ส่ ว นการจ่ายเงินจริง
ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลดลงของหนี้สิน
การจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินล่วงหน้าในรอบระยะเวลา
บัญชีหนึ่งซึ่งจะบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการจากการจ่ายเงินล่วงหน้านั้นแล้ว
กระแสเงินสดออก เช่น การชาระหนี้สิน หรือกระแสการลงทุน เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวร การนาเงิน
ไปลงทุนซื้อพันธบัตร ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามความหมายในคานิยามย่อหน้าที่ 3 เนื่องจากการชาระ
หนี้สินหรือการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิลดลง

79.

หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจลดลง
เนื่องจากการลดลงของสินทรั พย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลดลงได้อย่างน่าเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมการรับรู้
ส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หรือส่วนที่เพิ่มขึ้นของหนี้สิน

ประเภทของค่าใช้จ่าย
80.

ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
(ข) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(ค) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
(ง) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
(จ) ค่าเสื่อมราคา (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)
(ฉ) ค่าตัดจาหน่าย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)
(ช) ดอกเบี้ยจ่าย
(ซ) รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการบัญชีสาหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
81.

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
บาเหน็จบานาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
82.

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือผลิ ต เอง
เป็นต้น รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นและให้แสดงรายการดังกล่าวไว้
ในงบแสดงผลการดาเนิ น งานทางการเงินของหน่ว ยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
83.

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรหรือ
บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการใดเป็นการแลกเปลี่ยน
โดยตรง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี้อาจจ่ายตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์
ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ รั บ เช่ น ค่ าใช้ จ่ ายเงิ นช่ ว ยเหลื อเกษตรกร ค่ าใช้ จ่ ายเงิ นช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยทั่วไปหน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเมื่อเมื่อ เป็นไปตามเกณฑ์
การรับรู้ค่าใช้จ่าย และให้หน่วยงานแสดงรายการค่าใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในงบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
84.

หนี้สงสัยจะสูญ คือ ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ หน่วยงานจะ
ประมาณจานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และรับรู้ หนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่าย
คู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชี นั้น และให้แสดงรายการหนี้สงสัยจะสูญในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

85.

หน่วยงานจะเลือกใช้วิธีใดในการประมาณหนี้สงสัยจะสู ญ ให้พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่ า นมา
เกีย่ วกับจานวนลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้ การประมาณหนี้สงสัยจะสูญมีวิธีดังนี้
(ก) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคานวณเป็นร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของ
หน่วยงาน หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด
หรือจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการเฉพาะส่วนที่เป็นการขายเชื่อ
(ข) ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยคานวณเป็นร้อยละของยอดลู กหนี้จากการขายสินค้าและบริการ
หน่วยงานสามารถเลือกประมาณจากยอดลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด หรือจาก
กลุ่มของอายุลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการที่ค้างชาระ
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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(ค)

ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริก ารแต่ละราย และรับรู้
เฉพาะลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้เท่านั้นเป็นหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ
86.

หน่วยงานสามารถตัดจาหน่ายหนี้สูญได้ เมื่อได้ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานที่แน่นอนว่าจะไม่ได้รับ
ชาระหนี้และได้รับอนุมัติให้จาหน่ายหนี้สูญจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ตัดจาหน่ายลูกหนี้จากการขายสินค้า
และบริการ และลูกหนี้อื่นเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจานวน
ลูกหนี้ พร้อมกับลดจานวนค่าเผื่ อหนี้สงสั ยจะสูญและหนี้ส งสัยจะสู ญด้ว ยจานวนเดียวกัน และให้
หน่วยงานแสดงหนี้สูญในรายการค่าใช้จ่ายอื่นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

ดอกเบี้ยจ่าย
87.

ดอกเบี้ ย จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนที่ ห น่ ว ยงานจ่ า ยให้ เ นื่ อ งจากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเงิ น หรื อ เงิ น ทุ น
หน่วยงานจะรับรู้ด อกเบี้ยจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา และให้หน่วยงานแสดง
รายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
88.

รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง หมายถึง เงินรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานจัดเก็บและนาส่งคลังแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ภาษีประเภทต่าง ๆ รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ หรือรายได้อื่น
ที่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องนาส่งคลัง หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินนาส่งคลังเมื่อหน่วยงานนาเงินส่งคลัง
และ ณ วันที่จัดทารายงาน ให้ปิดบัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง และบัญชีรายได้แ ผ่นดินไปเข้าบัญชี
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง เพื่อแสดงให้เห็นภาระผู กพันของหน่วยงานที่จะต้องนารายได้ แผ่ นดิ น
ส่งคลังในปีงบประมาณถัดไป

ค่าใช้จ่ายอื่น
89.

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ ค่าใช้จ่ายอื่น
เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น และเข้าเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 77 และให้หน่วยงานแสดงรายการ
ดังกล่าวในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยประเภทและรายละเอียด
ของค่าใช้จ่ายอื่นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหากรายการดังกล่าวมีสาระสาคัญ

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
90.

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
ที่เริ่ มในหรื อหลั งวัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้ ห น่ว ยงานนาไปถือปฏิบัติกับรายการ
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้าที่ ๑ ถึง 129 ทุกย่อหน้ามีความสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดเกณฑ์การนาเสนอรายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับรายงานการเงินในงวดก่อน ๆ
ของหน่วยงานและรายงานการเงินของหน่วยงานอื่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง
ข้อกาหนดโดยรวมของการนาเสนอรายงานการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกาหนดขั้นต่า
สาหรับเนื้อหาที่ต้องแสดงในรายงานการเงินภายใต้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกาหนดการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับ
รายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อื่น เนื่องจากข้อกาหนดดังกล่าวได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับอื่น

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการจัดทาและนาเสนอรายงานการเงินที่จัดทาขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

3.

รายงานการเงิน ที่จั ดทาขึ้นเพื่อวัตถุป ระสงค์ทั่ว ไป คือ รายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ร ายงานการเงินซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่ว ยงานจัดทารายงานที่ มี การ
ดัดแปลงตามความต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้รายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป ได้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี สมาชิ กรัฐสภา เจ้าหนี้ คู่ค้าและคู่สัญญา สื่อมวลชน และบุคลากร
ของหน่วยงาน รายงานการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปรวมถึงรายงานการเงินที่นาเสนอแยก
ต่า งหาก หรือ นาเสนอรวมอยู่ใ นเอกสารอื่น ๆ ที่ร ายงานต่อ สาธารณะ เช่น รายงานประจาปี
ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้ใช้สาหรับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับย่อ

4.

มาตรฐานการบัญ ชี ภ าครัฐ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บัติ กั บ รายงานการเงิน ของหน่ว ยงาน ของรัฐ ทุ ก แห่ ง
โดยเท่าเทียมกัน ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ และไม่ถือเป็นการบังคับใช้กับทุนหมุนเวียน และให้ ถือปฏิบัติกับ
การนาเสนอรายงานการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม
(เมื่อมีการประกาศใช้) และการนาเสนอรายงานการเงินเฉพาะหน่วยงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

คานิยาม
5.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
เกณฑ์คงค้าง

หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น
มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชีและ
แสดงในรายงานการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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และเหตุการณ์นั้น รายการที่รับรู้ภายใต้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์

หมายถึง ทรั พ ยากรที่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม ของหน่ ว ยงานซึ่ ง เป็ น ผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน

เงินทุนที่ได้รับจาก หมายถึง ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารที่
หน่วยงานได้รับจากบุคคล/องค์กรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่
ผู้เป็นเจ้าของ
เงินทุนที่ก่อให้เกิดหนี้สิน แก่หน่วยงาน แต่ทาให้เกิดส่วนได้เ สีย
ทางการเงินในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ซึ่ง
ก) มีสิทธิใน 1) การจัดสรรผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให้บริการของหน่วยงานตลอดอายุของ
หน่ ว ยงาน การจั ด สรรดั ง กล่ า วเป็ น การตั ด สิ น ใจของ
เจ้าของหรือผู้แทนของเจ้าของ และใน 2) การจัดสรร
ส่วนเกินของสินทรัพย์ที่มากกว่าหนี้สินในกรณีที่มีการยุบเลิก
หน่วยงาน และ/หรือ
ข) สามารถจาหน่าย แลกเปลี่ยน โอน หรือไถ่ถอน
การจัดสรรส่วน
ทุนให้ผู้เป็น
เจ้าของ

หมายถึง ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารที่
หน่วยงานได้จัดสรรให้แ ก่เ จ้า ของทุก รายหรื อ บางราย ให้เ ป็น
ผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วยงานทาง
เศรษฐกิจ

หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงานที่ถูกควบคุม

ค่าใช้จ่าย

หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ลดลง
ในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้
ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลดลง
ในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมรายการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทั้งหลาย

การไม่สามารถทา หมายถึง การที่หน่วยงานไม่สามารถนาไปถือปฏิบัติแม้ว่าหน่วยงานได้ใช้
ได้ในทางปฏิบัติ
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล
หนี้สิน

หมายถึง ภาระผูกผันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน
อดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้นคาดว่าจะส่งผลต่อการสูญเสีย
ทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ

ความมี
สาระสาคัญ

หมายถึง ข้อมูลใดจะถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อหากไม่มีข้อมูลนั้นหรือแสดง
ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการประเมิน
ของผู้ใช้รายงานการเงิน ความมีสาระสาคัญขึ้น อยู่กับลั ก ษณะ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

31

32
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หรื อ ขนาดของรายการหรื อ ความผิ ด พลาดโดยพิ จ ารณาถึ ง
สถานการณ์เฉพาะนั้น
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลักจากหัก
หนี้สิน

หมายเหตุประกอบ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น เป็ น การอธิ บ าย หรื อ แยกแสดงรายการที่ น าเสนอ
ในรายงานการเงิ น ดั ง กล่ า วและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายการที่ มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในรายงานการเงินที่นาเสนอ
รายได้

หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ
ให้บริการในระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่ รวมถึงการเพิ่มขึ้น ที่เกี่ยวข้ องกับ
ส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

หน่วยงานทางเศรษฐกิจ
6.

คาว่า “หน่วยงานทางเศรษฐกิจ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดขึ้น เพื่อจุดประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและ
หน่วยงานใดก็ตามที่ถูกควบคุม

7.

คาอื่น ๆ ที่อาจนามาใช้ในบางครั้งเพื่อกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงาน
บริหาร” “หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม”

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
8.

สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน สินทรัพย์ที่มีไว้
เพื่อการส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
สุท ธิรับ เข้า หน่ว ยงานโดยตรง เรีย กว่า เป็น สิน ทรัพ ย์ที่ก่อ ให้เ กิด “ศัก ยภาพในการให้บ ริก าร”
ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ รั บ เข้ า หน่ ว ยงานโดยตรง เรี ย กว่ า เป็ น สิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต” เพื่อรวมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์
เข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้คาว่า “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ” ในการอธิบายคุณสมบัติที่สาคัญของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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ความมีสาระสาคัญ
9.

ข้อมูลจะถือว่ามีสาระสาคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาด มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระสาคัญของข้อมูลต้องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติ ของผู้ ใช้รายงานการเงินด้วย โดยมีข้อสมมติฐานว่าผู้ ใช้รายงานการเงิน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็มใจที่จะ
ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระสาคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่มีต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้ใช้รายงานการเงิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
10.

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ

จุดมุ่งหมายของรายงานการเงิน
11.

12.

รายงานการเงิน คือ รายงานที่นาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน
อย่างมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสดของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
หรือกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินโดยทั่วไปในภาครัฐควรมุ่งที่
การให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่รับผิดชอบ โดย
(ก)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การจัดสรร และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางการเงิน

(ข)

ให้ ข้อมูล เกี่ย วกับ วิธีการที่ห น่วยงานจัดหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และบรรลุ ความ
ต้องการใช้เงินสดของหน่วยงาน

(ค)

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการจัดการทางการเงิน
สาหรับดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และชาระหนี้สิน ตลอดจนข้อผูกผันต่าง ๆ

(ง)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินของหน่วยงานและการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงิน และ

(จ)

ให้ข้อมูลรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในแง่ต้นทุนการ
บริการ ประสิทธิภาพ และผลสาเร็จ

รายงานการเงิน ที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอาจจะนาไปใช้ในการพยากรณ์ โดยให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพยากรณ์ระดับของทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรที่อาจจะเกิดจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ การรายงานทางการเงินอาจให้ข้อมูลต่อผู้ใช้ทุกข้อดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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13.

14.

(ก)

ระบุ ว่าทรั พยากรมีการได้มาและใช้ไปอย่างสอดคล้ องกับงบประมาณที่ได้รับตามกฎหมาย
หรือไม่

(ข)

ระบุ ว่าทรั พยากรมีการได้มาและใช้ไปอย่างสอดคล้ องกับกฎหมาย และเงื่อนไขของสัญญา
รวมถึงข้อจากัดทางการเงินที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายกาหนดขึ้นหรือไม่

เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รายงานการเงินต้องให้ข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้เกี่ยวกับหน่วยงาน
(ก)

สินทรัพย์

(ข)

หนี้สิน

(ค)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(ง)

รายได้

(จ)

ค่าใช้จ่าย

(ฉ)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(ช)

กระแสเงินสด

ในขณะที่ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการเงินอาจเป็นประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามย่อหน้าที่ 11
แต่อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหากาไร ซึ่งผู้บริหารมักจะต้องรับผิดชอบต่อผลสาเร็จในการให้บริการ และ
การทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่รายงานการเงิน
อาจต้องมีการรายงานควบคู่ไปกับรายงานการเงิน เพื่อแสดงภาพกิจกรรมของหน่วยงานที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นในงวดรายการนั้น ๆ

ความรับผิดชอบต่อรายงานการเงิน
15.

ความรับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานอาจมีการกาหนดที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของหน่วยงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
การเงิน แบ่งเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานการเงินของหน่วยงาน คือ ผู้อานวยการกองคลัง
และผู้อนุมัติและนาเสนอรายงานการเงิน คือ หัวหน้าหน่วยงาน เป็นต้น

องค์ประกอบของรายงานการเงิน
16.

รายงานการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายการทุกข้อ ดังต่อไปนี้
(ก) งบแสดงฐานะการเงิน
(ข) งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
(ค) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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(ง) งบกระแสเงินสด
(จ) รายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและจานวนเงินที่ใช้จริง ซึ่งอาจจะ
แสดงเป็นรายงานแยกต่างหากหรือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฉ) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้อมูลที่
ให้คาอธิบายอื่น
(ช) ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 40 และ 40ก
17.

รายงานการเงินให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพยากรและภาระผูกผันของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน และกระแสไหลเข้าและออกของทรัพยากรในช่วงเวลาที่รายงาน ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์
สาหรับผู้ใช้ในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการจัดทาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ณ ระดับที่
ก าหนด และระดั บ ของทรั พ ยากรที่ อ าจจ าเป็ น ต้อ งจั ด หาให้ ห น่ ว ยงานในอนาคตเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ให้บริการได้ตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

18.

หน่ ว ยงานมั ก จะมี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณรายจ่ า ย ซึ่ ง จะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ มี ก ารออกกฎหมาย
งบประมาณให้อานาจอนุมัติการใช้จ่าย การจัดทารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงาน
อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและการใช้ไปของทรัพยากรว่าสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับตาม
กฎหมายหรือไม่ หน่วยงานที่ให้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง การนาเสนอข้อมูลงบประมาณในรายงานการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)

19.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ส นับสนุนให้หน่วยงานนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ ใช้ในการ
ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานและกากั บ ดู แ ลสิ น ทรั พ ย์ ตลอดจนการตั ด สิ น ใจ
และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตของหน่วยงาน
และผลลัพธ์ในรูปแบบของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน งบแสดงผลการให้บริการ การสอบทานโครงการ
และรายงานอื่น ๆ โดยผู้บริหาร เกี่ยวกับผลสาเร็จของหน่วยงานในงวดการรายงานนั้น

20.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎข้อบังคับที่หน่วยงานภายนอกกาหนดขึ้น ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบนี้ในรายงานการเงิน หน่วยงานควรจะแสดงเอกสารอ้างอิงที่มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การให้ ข้อมูล เกี่ยวกับไม่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ และอาจกระทบต่ อ การประเมิ น ผล
การดาเนินงานของหน่วยงานและทิศทางการดาเนินงานในอนาคต ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะถูกจัดสรรให้หน่วยงานในอนาคต

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

35
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ข้อพิจารณาโดยทั่วไป
การนาเสนอรายงานการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
21.

รายงานการเงิน ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงิน และกระแสเงิน สดของ
หน่วยงานโดยถูกต้องตามที่ควร การแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรคือการเป็นตัวแทนอันเที่ยง
ธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่น ๆ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามคานิยามและเกณฑ์การ
รับรู้ร ายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่า ใช้จ่า ย ที่กาหนดไว้ใ ยมาตรฐานการบั ญชีภ าครัฐ
การนาเสนอรายงานการเงินซึ่งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่กรณีถือว่ารายงานการเงินนั้นนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

22.

รายงานการเงิ น ที่ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ต้ อ งเปิ ด เผยถึ ง การถื อ ปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจนโดยไม่มีเงื่อนไข
หน่วยงานจะต้องไม่อธิบายว่ารายงานการเงินได้จัดทาขึ้นตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ถ้ารายงาน
การเงินดังกล่าวไม่จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดทั้งหมดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

23.

ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด รายงานการเงิน จะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรก็ต่อเมื่อ รายงาน
การเงินนั้นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหน่วยงานยังต้องถือปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

24.

(ก)

เลือกและนานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ซึ่งได้กาหนด
ลาดับชั้นของแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ในการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีของผู้บริหารใน
กรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกาหนดไว้เป็นการเฉพาะสาหรับรายการนั้น ๆ

(ข)

นาเสนอข้อมูลตลอดจนนโยบายการบัญชีในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เชื่อถือได้
เปรียบเทียบกันได้ และเข้าใจได้

(ค)

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่การปฏิบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจถึงผลกระทบของรายการ เหตุการณ์และเงื่อนไขอื่น
ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

การเปิดเผยนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือการจัดทา
คาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ไม่เหมาะสมที่หน่วยงานใช้ ไม่ทาให้นโยบายการบัญชีนั้น
เหมาะสมขึ้น

การดาเนินงานต่อเนื่อง
25.

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานการเงิ น ต้ อ งประเมิ น ความสามารถในการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของหน่วยงาน รายงานการเงินต้องจัดทาขึ้นตามหลักการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกาหนด
ในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดดาเนินงาน เมื่อผู้รับผิดชอบต่อ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
รายงานการเงินได้ทาการประเมินความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากผลปรากฏว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใด ที่อาจทาให้เกิดความสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน หน่วยงาน
ต้ องเปิด เผยให้ทราบถึงความไม่ แน่น อนเหล่า นั้น ในกรณี ที่ร ายงานการเงิน มิไ ด้จัดทาขึ้ น ตาม
หลักการดาเนินงานต่อเนื่อง หน่วยงานจะต้องเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงนี้ พร้อมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดทารายงานการเงินนั้น และเหตุผลที่หน่วยงานไม่อาจดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้
26.

โดยปกติ แ ล้ ว รายงานการเงิ น จะถู ก ทาขึ้ น ภายใต้ ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ห น่ ว ยงานมี ก ารดาเนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง และจะดาเนินงานต่อไปในอนาคตตามข้อผู กพันทางกฎหมายที่คาดการณ์ได้ ในการ
ประเมินว่าสมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม่ ผู้ที่รับผิดชอบต่อรายงานการเงินควร
พิจารณาข้อมูลที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตที่คาดการณ์ได้ ซึ่งไม่ควรต่ากว่า (แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) 12 เดือน
นับจากวันที่รายงานการเงินได้รับอนุมัติ

27.

การพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี การประเมินข้อสมมติฐานของการดาเนินงานต่อเนื่อง
ไม่ถือการทดสอบสภาพคล่องทางการเงินเป็นหลักเช่นเดียวกับในกรณีของหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้ อาจ
มีสถานการณ์บางอย่ างที่มีผลการทดสอบด้านสภาพคล่ องทางการเงินไม่ดี แต่ปัจจัยอื่น ๆ ยังชี้ว่า
หน่วยงานมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การประเมินงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานชี้ว่าข้อสมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องอาจไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาจมี
ข้อกาหนดหรือข้อตกลงในการสนับสนุนทางการเงินในปีถัดไป หรือแผนการจัดการทางการเงินอื่นๆ
ที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานจะมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

28.

การพิจารณาว่าข้อสมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องนั้นเหมาะสมหรือไม่ มักจะใช้กับระดับหน่วยงาน
มากกว่าใช้กับระดับรัฐบาลโดยรวม สาหรับระดับหน่วยงานนั้น การประเมินว่าหลักการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการเงินอาจจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการดาเนิน งานทั้งในปัจ จุบั นและที่คาดหวังในอนาคต การปรับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน
ยอดประมาณการรายได้ หรือความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ บาลอย่างต่อเนื่อง
และศักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสนุนทดแทน ก่อนที่จะทาการสรุปว่าข้อสมมติฐานการดาเนินงาน
ต่อเนื่องนั้นเหมาะสม

ความสม่าเสมอในการนาเสนอ
29.

หน่วยงานต้องนาเสนอและจัดประเภทรายการในรายงานการเงินในลักษณะเดียวกันในทุกงวด
ยกเว้น กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะการดาเนินงานของหน่วยงานหรือการ
ทบทวนรายงานการเงิ น แล้ ว เป็น ที่ชัดเจนว่ า การนาเสนอและการจัด ประเภทรายการ
ในรายงานการเงินแบบใหม่จะทาให้การนาเสนอรายงานการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

37

38

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
โดยคานึงถึงเกณฑ์การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่กาหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
และข้อผิดพลาด
(ข) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการนาเสนอรายงานการเงิน
30.

การรับโอน ตัดโอน หรือยุบเลิกหน่วยงานที่มีนัยสาคัญ หรือการทบทวนการนาเสนอรายงานการเงิน
ของหน่วยงาน อาจชี้ให้เห็นว่ารายงานการเงินนั้นจาเป็นต้องแสดงรายการแตกต่างไปจากเดิม

31.

หน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงการนาเสนอรายงานการเงินได้ก็ต่อเมื่อ การนาเสนอที่เปลี่ยนไปนั้นให้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน และคาดว่าจะใช้การ
นาเสนอในรูปแบบใหม่นั้นต่อไปเพื่อให้รายงานการเงินสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการนาเสนอรายงานการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทข้อมูลที่นามาเปรียบเทียบใหม่ตาม
ย่อหน้าที่ 42 และ 43

ความมีสาระสาคัญและการนาเสนอด้วยยอดรวม
32.

รายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระสาคัญ ต้องแยกแสดงในรายงานการเงิน
รายการที่มีลักษณะหรื อหน้าที่ไม่ค ล้ายคลึงกัน แต่ละรายการต้องแยกแสดงในรายงานการเงิน
เว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสาคัญ

33.

รายงานการเงินเป็นผลของการประมวลรายการทางบัญชีหรือเหตุการณ์อื่นจานวนมาก ที่ได้รวมเป็น
ประเภทตามลั กษณะหรื อหน้ าที่ของรายการนั้น ๆ ขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการรวบรวมและ
จัดประเภทรายการทางบัญชี คือ การนาเสนอข้อมูลที่ได้สรุปและจัดประเภทแล้วซึ่งปรากฏอยู่ในแต่ละ
รายการในรายงานการเงิน รายการแต่ล ะรายการที่ ไม่ มีส าระส าคัญ ให้ นาไปรวมกับรายการอื่ น
เพื่อนาเสนอในรายงานการเงินหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายการที่ไม่มี
สาระสาคัญพอที่จะแยกแสดงต่างหากในรายงานการเงิน อาจมีสาระสาคัญเพียงพอที่จะแยกแสดง
ต่างหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

34.

หน่วยงานไม่จาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหาก
ข้อมูลนั้นไม่มีสาระสาคัญ

การหักกลบ
35.

หน่ ว ยงานต้ อ งไม่ น าสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น หรื อ รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย มาหั ก กลบกั น นอกจาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีข้อกาหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้

36.

หน่วยงานต้องแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และรายได้และค่าใช้จ่าย แยกจากกัน การหักกลบรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน จะทาให้ความสามารถของผู้ ใช้
รายงานการเงินในการเข้าใจรายการ และความสามารถในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ลดลง เว้น แต่การหั กกลบนั้ น จะสะท้ อนสาระของรายการหรื อสภาพการณ์นั้น การวัดมูล ค่ า ของ
สินทรัพย์ซึ่งแสดงสุทธิจากบัญชีปรับมูลค่า ไม่ถือเป็นการหักกลบรายการ ตัวอย่างเช่น การแสดงสินค้า
คงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น
37.

มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้)
กาหนดนิยามของรายได้ และกาหนดให้หน่วยงานวัดมูลค่ารายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน
ที่ได้รับหรือที่ค้างรับหักด้ วยส่วนลดที่หน่วยงานให้กับผู้ซื้อ หน่วยงานอาจมีรายการอื่น ๆ ซึ่งไม่ถือว่า
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน แต่เป็นรายการที่มักเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยงานต้องแสดงผลของรายการเหล่านั้นโดยหักกลบ
รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากรายการเดียวกัน หากการแสดงยอดสุทธิในลักษณะนี้จะช่วยสะท้อน
ให้เห็นสาระของรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
(ก)

หน่วยงานแสดงผลกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุน
และสิ น ทรั พย์ อื่น ที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยนามูล ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหักจากจานวนเงินที่ได้รับจากการจาหน่าย

(ข)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน ซึ่งมีการรับรู้ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้) และหน่วยงานคาดว่าจะได้รับชดเชยจากบุคคลที่สามภายใต้ข้อตกลง
ตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในการรับประกันจากผู้ขาย) อาจแสดงสุทธิจากเงินชดเชย
ที่เกี่ยวข้อง

38.

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานแสดงผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากกลุ่มของรายการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตามเกณฑ์สุ ทธิ ตัว อย่ างเช่น ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการถือครองเงินลงทุนเพื่อค้า อย่างไรก็ตาม หากผลกาไรและขาดทุ น
ดังกล่าวมีสาระสาคัญ ให้หน่วยงานแสดงเป็นรายการแยกจากกัน

39.

การหั กกลบกัน ของของกระแสเงิน สดจะมี กล่ าวถึ ง ในมาตรฐานการบั ญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่ อ ง
งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)

ข้อมูลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเปรียบเทียบขั้นต่า
40.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบสาหรับทุกรายการที่แสดงในรายงานการ
เงินงวดปัจจุบันหากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมิได้อนุญาตหรือกาหนดเป็นอย่างอื่น หน่วยงานต้อง
แสดงข้อมูลเชิงบรรยายและพรรณนาในลักษณะข้อมูลเปรียบเทียบด้วย หากข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้
รายงานการเงินสามารถเข้าใจรายงานการเงินของงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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40ก. หน่วยงานต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า
งบแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า งบกระแส
เงินสดอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนอย่างน้อยรายการเดียวกันกับข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนหน้า และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
41.

ในบางกรณี ข้อมูลเชิงบรรยายในรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับงวดปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานเปิดเผยรายละเอียดของข้อพิพาททางกฎหมายในงวดปัจจุบัน โดยที่ผลของ
คดีความยังไม่มีความแน่นอน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลางวดก่อนและผลของคดียังไม่สิ้นสุดในขณะนี้ ผู้ใช้
รายงานการเงินอาจได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลางวดก่อนและจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ได้ดาเนินการในระหว่างงวดเพื่อให้
ความไม่แน่นอนนั้นหมดไป

42.

เมื่อหน่วยงานมีการแก้ไขการนาเสนอหรือจัดประเภทรายการในรายงานการเงิน หน่วยงานต้อง
จัดประเภทรายการของจานวนที่นามาเปรียบเทียบใหม่ด้วย เว้นแต่การจัดประเภทใหม่ไม่สามารถ
ทาได้ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการจัดประเภทรายการของจานวนที่นามาเปรียบเทียบใหม่ หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
(ข) จานวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่จัดประเภทใหม่
(ค) เหตุผลในการจัดประเภทใหม่

43.

หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจานวนที่นามาเปรียบเทียบใหม่ได้
หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) เหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจานวนดังกล่าวได้
(ข) ลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่

44.

การทาให้ข้อมูลในรายงานการเงินแต่ละงวดเปรียบเทียบกันได้ดียิ่งขึ้น จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินแนวโน้มของข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการคาดการณ์ ในบางสถานการณ์ การที่จะนาข้อมูลงวดก่อนมาจัดประเภทใหม่เ พื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในงวดปัจจุบันไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจไม่ได้เก็บข้อมูลใน
งวดก่อนในลักษณะที่ทาให้หน่วยงานสามารถจัดประเภทรายการใหม่ได้ และอาจไม่สามารถสร้าง
ตัวเลขขึ้นมาใหม่ได้ในทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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45.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด ได้กาหนดวิธีการปรับปรุงข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบเมื่อหน่ว ยงานเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชี หรือแก้ไขผิดพลาด

โครงสร้างและเนื้อหา
ความนา
46.

มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้กาหนดให้เ ปิด เผยข้อ มูล บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดาเนิน งานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์สุท ธิ/ ส่ว นทุน
และกาหนดให้เ ปิด เผยข้อ มูล รายการอื่น ๆ ไว้ใ นรายงานการเงิน หรือ ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้
กาหนดเรื่องเกี่ยวกับการนาเสนอข้อมูลกระแสเงินสด

47.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้บางครั้งใช้คาว่า “การเปิดเผย” ในความหมายกว้าง โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงรายการที่นาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์สุท ธิ/ ส่ ว นทุน งบกระแสเงิน สด หรือ ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลยังได้มีการกาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น ๆ หน่วยงาน
อาจเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น ๆ มีข้อกาหนดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น

การระบุชื่อรายงานการเงิน
48.

รายงานการเงินต้องมีการระบุชื่อไว้อย่างชัดเจนและแยกออกจากข้อมูลอื่นที่นาเสนออยู่ในเอกสาร
เผยแพร่ชุดเดียวกัน

49.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใช้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินเท่านั้น โดยไม่ใช้ถือปฏิบัติกับข้อมูลอื่นที่
นาเสนอในรายงานประจาปี หรือเอกสารอื่น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ใช้รายงานการเงินต้องสามารถ
แยกแยะข้อมูลที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกับข้อมูลอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้
รายงานการเงิน แต่ไม่ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเหล่านั้น

50.

หน่วยงานต้องระบุชื่อองค์ประกอบของรายงานการเงินแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และยังต้องแสดง
ข้อมูลทุกข้อต่ อไปนี้อย่า งเด่น ชัด และต้องแสดงซ้า ถ้าการแสดงซ้านั้น ทาให้เ กิดความเข้า ใจที่
ถูกต้อง
(ก) ชื่อของหน่วยงานที่เสนอรายงานหรือใช้วิธีการอื่นที่เป็นการระบุตัวหน่วยงานได้ และการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน
(ข) การระบุว่ารายงานการเงินนั้นเป็นรายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน หรือเป็นรายงานการเงิน
ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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(ค) วันทีส่ ิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมรายงานการเงิน แล้วแต่ว่าจะ
ใช้กับส่วนใดในองค์ประกอบของรายงานการเงิน
(ง) สกุลเงินที่ใช้รายงานตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)
(จ) หลักที่ใช้ในการแสดงจานวนเงินในรายงานการเงิน เช่น พันบาท ล้านบาท เป็นต้น
51.

การปฏิบัติตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 50 สามารถทาได้โดยการแสดงข้อความส่วนหัวในแต่ละหน้า
และข้อความส่วนหัวโดยย่อของสดมภ์ในรายงานการเงิน หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจว่า
วิธีการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนาเสนอข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น รายงานการเงินที่นาเสนอผ่านระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ มักไม่แสดงข้อมูลแยกเป็นแต่ละหน้า ดังนั้น หน่ว ยงานจึงต้องแสดงรายการต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานการเงินสามารถเข้าใจได้

52.

หน่วยงานมักแสดงจานวนเงินไว้เป็นหลักพันหรือหลักล้านตามสกุลเงินที่เสนอรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้
รายงานการเงินสามารถเข้าใจรายงานการเงินได้ดีขึ้น หน่วยงานสามารถทาเช่นนั้นได้หากมีการเปิดเผย
ถึงหลักที่ใช้ในการแสดงจานวนเงิน และการใช้หลักแสดงจานวนเงินดังกล่าวไม่เป็นการตัดทอนข้อมูล
ที่มีสาระสาคัญ

รอบระยะเวลาการรายงาน
53.

หน่วยงานต้องนาเสนอรายงานการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องนาเสนอรายงานการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชียาว
กว่าหรือสั้นกว่าหนึ่งปี หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับแต่ละงวดในรายงานการเงิน
ดังต่อไปนี้
(ก) เหตุผลที่มีการใช้งวดการรายงานอื่นนอกเหนือจาก 1 ปี
(ข) ข้อเท็จจริงที่ทาให้จานวนเงินที่มีการเปรียบเทียบกันสาหรับรายงานการเงิ นบางงบ เช่น
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
งบกระแสเงิ น สด และ หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบได้

54.

ในบางสถานการณ์ หน่วยงานอาจถูกกาหนดให้เปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะให้รอบระยะเวลาบัญชีสอดคล้องกับปีงบประมาณ ในกรณีเช่นนี้
ถือว่า มีความสาคัญที่ผู้ ใช้จ ะต้องตระหนักว่าจานวนตัวเลขที่แสดงในงวดปัจจุบันและจานวนที่ ใช้
เปรียบเทียบกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนเปิดเผยถึงเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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ความทันเวลา
55.

ประโยชน์ของรายงานการเงินที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจะด้อยลงไปหากผู้ใช้ไม่สามารถ
ใช้ได้ภายในช่วงเวลาที่สมเหตุส มผลหลั งหลังสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กรมบัญชีกลางได้ก าหนด
ระยะเวลาในการจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซับซ้อน
ของการดาเนินงานของหน่วยงานไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการไม่รายงานอย่างทันเวลา

งบแสดงฐานะการเงิน
ความแตกต่างระหว่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน
56.

หน่วยงานต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้นเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินตามข้อกาหนดของย่อหน้าที่ 62 ถึง 73 เว้นแต่การแสดงรายการตามสภาพคล่อง
จะมีความน่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องมากกว่า หากหน่วยงานปฏิบัติตามข้อยกเว้นนี้สินทรัพย์
และหนี้สินทั้งหมดจะต้องแสดงตามลาดับของสภาพคล่อง

57.

ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนาเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตาม หน่วยงานต้องเปิดเผยจานวนที่คาดว่า
จะได้รับคืนหรือจ่ายชาระในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน สาหรับรายการสินทรัพย์และหนี้ สินแต่ละ
บรรทัดซึ่งได้รวมยอดคงเหลือ ก) ส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชาระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน นับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ ข) ส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชาระหนี้เกินกว่า 12 เดือน นับ
จากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

58.

หากหน่วยงานส่งมอบผลผลิตซึ่งมีรอบระยะเวลาการดาเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน การจัดประเภท
สินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน จะให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยการแยกสินทรัพย์สุทธิที่หน่วยงานใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ออกจากสินทรัพย์สุทธิ ที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินงานระยะยาว การจัดประเภทในลักษณะนี้ทาให้
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานปัจจุบันและหนี้สินที่จะถึงกาหนด
ชาระในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแสดงไว้อย่างเด่นชัด

59.

สาหรับหน่วยงานบางประเภท เช่น หน่วยงานที่ทาหน้าที่คล้ ายสถาบันการเงิน หรือธุรกิจประกันภัย
เป็นต้น การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลาดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเรียงจากมาก
ไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก จะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องได้ดีกว่าการแสดงเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ส่งมอบผลผลิตภายในรอบระยะเวลา
การดาเนินงานที่ระบุได้อย่างชัดเจน

60.

ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 56 อนุญาตให้หน่วยงานที่มีการดาเนินงานหลากหลายสามารถแสดงสินทรัพย์
และหนี้ สิ น บางส่ ว นโดยใช้เกณฑ์รายการหมุนเวียนและรายการไม่ห มุนเวียน ควบคู่กับ การแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินส่วนอื่นตามเกณฑ์การแสดงตามลาดับสภาพคล่องก็ได้ หากการแสดงควบคู่นั้นให้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความเกี่ยวข้องมากกว่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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44
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61.

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น ที่ ค าดว่ า หน่ ว ยงานจะได้ รั บ ช าระจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละจะต้ อ งช าระคื น หนี้ สิ น
เป็นประโยชน์ในการประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ของหน่วยงาน มาตรฐาน
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 30 เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้) กาหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกาหนดของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน โดยสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงเจ้ าหนี้ การค้ า และเจ้ า หนี้ อื่น ข้อมูล เกี่ยวกั บวัน ที่ห น่ว ยงานคาดว่า จะได้ รับประโยชน์ จ าก
สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สินค้าคงเหลือ หรือวันที่หน่วยงานต้องชาระหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น
ประมาณการหนี้สิน ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ว่าสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นจะแสดงรายการหมุนเวียน
หรือรายการไม่หมุนเวียนก็ตาม

สินทรัพย์หมุนเวียน
62.

63.

64.

65.

หน่วยงานต้องจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อสินทรัพย์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติ
ของหน่วยงาน
(ข) ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า
(ค) คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ง) สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)) และไม่มีข้อจากัดใน
การแลกเปลี่ยนหรือการใช้ชาระหนี้สินภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ใช้คาว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ให้รวมถึงรายการ สินทรัพย์มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีลักษณะที่เป็นระยะยาว และมิได้มีข้อห้ามในการใช้
คาอธิบายอื่นหากคาที่เลือกใช้แทนนั้นยังคงมีความหมายชัดเจน
รอบระยะเวลาการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน คือ รอบระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงปัจจัยนาเข้า
หรือทรัพยากรเป็นผลผลิต ตัวอย่างเช่น รัฐบาลโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นแปลง
ทรั พยากรดังกล่ าวเป็ น ผลผลิ ตเพื่อให้ บรรลุ ผ ลลั พธ์ทางสั ง คม การเมือง และเศรษฐกิจที่ต้อ งการ
หากรอบระยะเวลาการดาเนิน งานตามปกติของหน่วยงานไม่ส ามารถระบุได้โ ดยชัดเจน ให้ถือว่า
รอบระยะเวลาการดาเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมถึงลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้จากการขายสินค้าและให้บริการ สินค้าคงคลัง และ
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้อาจมีการรับรู้ ใช้ไป หรือขาย เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
การดาเนินงานปกติ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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รายงาน สินทรัพย์หมุนเวียนยังรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า (ตัวอย่าง
รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และส่วนของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินหมุนเวียน
66.

หนี้สินจะจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อหนี้สินนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) คาดว่าจะมีการชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
(ข) ถึงกาหนดชาระภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ค) หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชาระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 70) หากคู่สัญญามีทางเลือก
ให้ จ่ า ยช าระหนี้ โ ดยการออกตราสารทุ น ระยะเวลาการช าระหนี้ ไ ม่ มี ผลกระทบต่ อ การ
จัดประเภทรายการ
หนี้สินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นให้จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

67.

หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นบางประเภท เช่ น รายการคงค้ า งที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานและต้ น ทุ น
ดาเนิน งานอื่น เป็น ส่ว นหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ
ของหน่วยงาน หน่วยงานจึงควรจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียน แม้ว่าจะครบกาหนด
ช าระเงิน เกิน กว่า 12 เดือนนั บจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ตามปกติดังกล่าวนี้ให้ใช้ถือปฏิบัติกับการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงาน สาหรับกรณี
ที่ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถระบุ ร อบระยะเวลาการดาเนิ น งานตามปกติ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน ให้ ถื อ ว่ า
รอบระยะเวลาการดาเนินงานมีระยะเวลา 12 เดือน

68.

หนี้สินหมุนเวียนประเภทอื่น ที่การชาระไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ
แต่มีกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น ส่วนของหนี้สิน
ทางการเงินระยะยาวที่กาหนดชาระในหนึ่งปี เงินนาส่งกาไรค้างจ่าย และเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการค้า
อื่น ๆ เป็นต้น สาหรับหนี้สินทางการเงินซึ่งหน่วยงานใช้เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว (นั่นคือมิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในรอบระยะเวลาการดาเนินงานปกติของหน่วยงาน) และยังไม่ครบกาหนด
ช าระภายใน 12 เดื อ น นั บ จากวั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ให้ ถื อ เป็ น หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น
ที่ต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 71 และ 72

69.

หน่ ว ยงานต้องจั ดประเภทหนี้ สิ นทางการเงินที่จะครบกาหนดช าระภายใน 12 เดือน นับจากวัน
สิ้ น รอบระยะเวลารายงานเป็ น หนี้ สิ นหมุ น เวีย น ถึ ง แม้ ว่ า หนี้ สิ น นั้ น เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดทุ ก ข้ อ
ดังต่อไปนี้
(ก)

เงื่อนไขเดิมในการชาระหนี้สิน มีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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(ข)

มีข้อตกลงที่จะชาระหนี้โดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่ หรือปรับกาหนดเวลาการจ่ายชาระหนี้
ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น หนี้ สิ น ระยะยาว ซึ่ ง ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วจั ด ท าเสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายหลั ง วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน

70.

ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมในปัจจุบัน หากหน่วยงานคาดหวังและมีสิทธิในการดาเนินการที่จ ะชาระภาระ
ผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่ที่มีอายุอย่างน้อย 12 เดือน หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิมออกไปเป็น
ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 12 เดื อ น นั บ จากวั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ภาระผู ก พั น นั้ น จะต้ อ ง
จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนแม้ว่าภาระผูกพันนั้นมีกาหนดชาระภายในระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือน
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานไม่มีสิทธิในการดาเนินการที่จะชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่
หรือต่ออายุภาระผูกพันเดิม (เช่น ไม่มีข้อตกลงในการชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่)
ภาระผู กพัน นั้ นต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สิ นหมุนเวียน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาความสามารถของ
หน่วยงานในการชาระภาระผูกพันเดิมโดยการก่อหนี้สินใหม่

71.

หาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือก่อนวันดังกล่าว หน่วยงานละเมิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาว ซึ่งเป็นผลให้หนี้สินนั้นเปลี่ยนเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หน่วยงานต้องจัดประเภท
หนี้สินนั้นเป็นหนี้สินหมุนเวียน แม้ว่าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ
ให้ออกรายงานการเงิน เจ้าหนี้ ตกลงที่จะไม่เรียกคืนหนี้ที่ได้มีการละเมิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้นั้น
การที่หน่วยงานต้องจัดประเภทหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินหมุน เวียน เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน หน่วยงานไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะเลื่อนการชาระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
12 เดือนนับจากวันที่ดังกล่าว

72.

อย่างไรก็ตาม หากภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้ให้กู้ตกลงที่จะผ่อนผันการชาระหนี้ให้เป็น
เวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการแก้ไข
การละเมิดเงื่อนไข ซึ่งภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ให้กู้จะไม่สามารถเรียกร้องให้หน่วยงานจ่ายชาระ
หนี้คืนในทันที หน่วยงานต้องจัดประเภทหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

73.

ในส่วนของเงินกู้ยืมที่จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
เกิดขึ้นระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน เหตุการณ์
ดังกล่าวถือว่าเข้าเงื่อนไขที่ไม่ ต้องปรับปรุงรายงานการเงิน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
(ก)

มีการชาระเงินกู้ยืมโดยการก่อหนี้สินระยะยาวใหม่

(ข)

มีการแก้ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

(ค)

เจ้าหนี้ผ่อนผันการชาระหนี้ให้เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการแก้ไขการละเมิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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ข้อมูลที่ต้องนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงิน
74.

งบแสดงฐานะการเงินต้องมีรายการที่แสดงจานวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย :
(ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ค) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
(ง) สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจานวนเงินที่แสดงภายในข้อ 74 (ก), 74 (ข), 74 (ค) และ 74 (ฉ))
(จ) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
(ช) วัสดุคงเหลือ
(ซ) เงินค้างรับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน (เช่น เงินโอนต่าง ๆ )
(ฌ) ลูกหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน
(ญ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(ฎ) เจ้าหนี้เงินโอน
(ฏ) เจ้าหนี้จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยน
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
(ฑ) หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจานวนเงินที่แสดงภายในข้อ 74 (ฎ), 74 (ฏ) และ 74 (ฐ))
(ฒ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (ที่แสดงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน) และ
(ณ) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของหน่วยงานที่ควบคุม

75.

หน่วยงานต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัด หัวข้อเรื่อง และยอดรวมย่อยในงบแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติม ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในฐานะการเงินของ
หน่วยงาน

76.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้กาหนดลาดับหรือรูปแบบของการแสดงรายการ รายการต่า ง ๆ
ตามย่ อ หน้ า ที่ 74 เป็ น เพี ย งการก าหนดไว้ อ ย่ า งง่ า ย ตามลั ก ษณะและหน้ า ที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า ง
เพียงพอที่จะรองรับการแยกแสดงแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้
(ก)

รายการแต่ละบรรทัดมีการแยกแสดง หากขนาด ลักษณะ หรือหน้าที่ของแต่ละรายการหรือ
ผลรวมของรายการที่คล้ายคลึงกันนั้น มีประโยชน์เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะการเงินของ
หน่วยงาน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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(ข)

77.

78.

คาอธิบายและการเรีย งลาดับ การแสดงรายการหรือผลรวมของรายการที่คล้ ายคลึ งกั น อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะและรายการของหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในฐานะการเงินของหน่วยงาน

การใช้ดุลยพินิจว่ารายการใดต้องแยกแสดงเพิ่มเติมให้พิจารณาโดยถือเกณฑ์ ดังนี้
(ก)

ลักษณะและสภาพคล่องของสินทรัพย์

(ข)

การใช้งานของสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน

(ค)

จานวนเงิน ลักษณะ และจังหวะเวลาของหนี้สิน

การใช้เกณฑ์วัดมูลค่าที่ต่างกันสาหรับสินทรัพย์ต่างประเภทกัน เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์นั้น
มีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน หน่วยงานจึงต้องแสดงสินทรัพย์แต่ละรายการนั้นแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น
สิน ทรัพย์แต่ล ะประเภทในกลุ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจแสดงในราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ข้อมูลที่ต้องนาเสนอในงบแสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
79.

หน่วยงานต้องเปิดเผยประเภทรายการย่อยของรายการแต่ละบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทให้เหมาะสมกับการดาเนินงานของหน่วยงาน

80.

รายละเอียดของประเภทรายการย่อยที่แสดงรายการ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐ ขนาด ลักษณะ และหน้าที่ของจานวนเงินที่เกี่ยวข้องนั้น หน่วยงานต้องใช้เกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ย่อหน้าที่ 77 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดงประเภทรายการ ซึ่งการเปิดเผยรายการแต่ละรายการ
จะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
(ก)

รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้แยกแสดงแต่ละประเภท ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(ข)

ลูกหนี้ ให้แยกแสดงเป็นลูกหนี้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ลูกหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า และลูกหนี้อื่นๆ

(ค)

สินค้าคงเหลือ ให้แยกแสดงแต่ละประเภท ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าซื้อมาเพื่อขาย วัสดุการผลิต วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และ
สินค้าสาเร็จรูป

(ง)

เจ้าหนี้เงินโอน ให้แยกแสดงเป็นเงินโอนค้างจ่าย และจานวนที่ค้างจ่ายแก่หน่วยงานภายใต้
สังกัดหน่วยงานรวม

(จ)

ประมาณการหนี้สิน ให้แยกแสดงเป็นประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
และรายการอื่น และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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(ฉ)
81.

องค์ประกอบสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ให้แยกแสดงเป็นทุน รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
และสารองต่าง ๆ

หน่วยงานต้องแยกแสดงรายการต่อไปนี้ ไม่ว่าจะแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
(ก) ทุน ซึ่งเป็นยอดรวมสะสม ณ วันที่ในรายงานของเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ หักด้วย
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ
(ข) รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(ค) สารองต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดลักษณะ และวัตถุประสงค์ของสารองแต่ละรายการในยอด
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และ
(ง) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
82.

หน่วยงานต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในระหว่างงวดเพื่อนามาคานวณ
เป็น รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น

83.

ตามปกติรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในระหว่างงวดต้องนาไปรวมเป็ นรายได้สูง/(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีด้วย อย่างไร
ก็ตามอาจมีบางสถานการณ์ที่ทาให้บางรายการไม่รวมอยู่ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด ได้มีการระบุสถานการณ์ 2 สถานการณ์ดังกล่าว คือ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

84.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น ๆ กาหนดหรืออนุญาตให้รายการที่เข้าเกณฑ์ตามคานิยามของ
รายได้หรือค่าใช้จ่ายแยกออกจากรายได้สู ง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด ตัวอย่างเช่น ส่วนเกินจาก
การตีราคา (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเฉพาะ (ก) กาไร
หรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินของการดาเนินงานในต่างประเทศ (มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 4 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เมื่อมีการประกาศใช้)) และ (ข) กาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เผื่อขาย
ใหม่ (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสามารถดูได้จากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

49

50

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

ข้อมูลที่ต้องนาเสนอในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
85.

งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินต้องมีรายการที่แสดงจานวนเงินทุกข้อดังต่อไปนี้สาหรับงวด
เป็นอย่างน้อย
(ก) รายได้
(ข) ต้นทุนทางการเงิน
(ค) ส่วนแบ่งรายได้ สูง/(ต่ า) กว่า ค่า ใช้จ่ายของหน่วยงานร่ วมและหน่วยงานร่ วมค้า ที่ใช้วิธี
ส่วนได้เสีย
(ง) กาไรหรือขาดทุนที่รับรู้จาการจาหน่ายสินทรัพย์และการชาระหนี้สินอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
(จ) รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

86.

หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน เป็นการจัดสรร
สาหรับงวด ดังนี้
(ก) รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวดที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(ข) รายได้ สู ง /(ต่ า) กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ งวดที่ เ ป็ น ส่ ว นของผู้ เ ป็ น เจ้ า ของของหน่ วยงาน
ผู้ควบคุม

87.

หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงรายการแต่ ล ะบรรทั ด หั ว ข้ อ เรื่ อ ง และยอดรวมย่ อ ยในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน ถ้าหากการแสดงรายการในลักษณะดังกล่าวช่วยให้เกิดความเข้าใจในผล
การดาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน

88.

กิจกรรม รายการทางบัญชี และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่หลากหลายของหน่วยงานมีผลกระทบที่แตกต่างกัน
ต่อความสามารถในการบรรลุพันธกิจในการส่งมอบผลผลิตของหน่วยงาน การเปิดเผยถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของผลการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงจะ
ช่ ว ยในการพยากรณ์ ผ ลงานในอนาคต การเปิ ด เผยดั ง กล่ า วอาจเป็ น การเพิ่ ม หั ว ข้ อ รายการใน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ตลอดจนปรับคาอธิบายต่าง ๆ และลาดับการนาเสนอรายการ
ต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าจาเป็นต่อการอธิบายถึงองค์ประกอบของผลการดาเนินงาน ปัจจัยที่จะต้องนามา
พิจารณารวมถึงความมีสาระสาคัญและลักษณะขององค์ประกอบต่ าง ๆ ของรายได้และค่าใช้จ่าย
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายจะมีการหักกลบกันก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรากฏในย่อหน้า 35

ข้อมูลที่ต้องนาเสนอในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
89.

สาหรับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญ หน่วยงานต้องเปิดเผยลักษณะและจานวนแยก
สาหรับแต่ละรายการ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
90.

สถานการณ์ที่ทาให้หน่วยงานต้องมีการเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายแยกแต่ละรายการ รวมถึง
(ก)

การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือการปรับลดมูลค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ให้เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมทั้งการกลับรายการปรับลดมูลค่าดังกล่าว

(ข)

การปรับโครงสร้างกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ได้ตั้งไว้
สาหรับต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าว

(ค)

การจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(ง)

การแปรรูปหน่วยงาน หรือการจาหน่ายเงินลงทุน

(จ)

การดาเนินงานที่ยกเลิก

(ฉ)

การยุติของคดีทางกฎหมาย

(ช)

การกลับรายการประมาณการหนี้สิน

91.

หน่ว ยงานต้อ งแสดงประเภทรายการย่อ ยของรายได้ทั้ง หมดในงบแสดงผลการดาเนิน งาน
ทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดประเภทรายการให้เหมาะสมกั บการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

92.

หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยการจัดประเภทรายการตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

93.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานนาเสนอการวิเคราะห์ตามย่อหน้าที่ 92 ในงบ
แสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน

94.

หน่วยงานแสดงประเภทรายการย่อยของค่าใช้จ่ายเพื่อเน้นให้เห็นถึงต้นทุนและรายได้เพื่อชดเชย
ต้นทุนของแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม (และส่วนงานภายในหน่วยงาน)

95.

ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน หน่วยงานต้องรวมค่าใช้จ่ายจาพวก
เดียวกันตามลักษณะของค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย เป็นต้น)
โดยไม่มีการปันส่วนระหว่างส่วนงานภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามวิธีนี้อาจง่ายต่อการ
ปฏิบัติ เนื่องจากไม่จาเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่ายนั้น ตัวอย่างการจัดประเภท
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นดังนี้
รายได้

x

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

x

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

x

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

x

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

51

52

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

x

รวมค่าใช้จ่าย

(x)

รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

x

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
96.

หน่วยงานต้องนาเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
(ข) รายการแต่ ล ะรายการของรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ม าตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ อื่ น
กาหนดให้รับรู้โดยตรงในยอดสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และยอดรวมของรายการเหล่านี้
(ค) รายได้และค่าใช้จ่ายรวมสาหรับงวด (คานวณโดย ผลรวมของย่อหน้าที่ 96 (ก) และ 96
(ข)) ซึ่งแสดงจานวนรวมที่จัดสรรให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของหน่วยงานที่ควบคุมและ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม แยกออกจากกัน และ
(ง) ส าหรั บ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ให้ แ สดงผลกระทบของการน า
นโยบายการบัญชีมาปรับปรุงย้อนหลังหรือแก้ไขรายงานการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด

97.

นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องนาเสนอรายงานดังต่อไปนี้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ก) รายการกับผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งแสดงการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ
(ข) ยอดดุลรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมในวันต้นงวด และวันสิ้นงวดที่รายงาน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงสาหรับงวดบัญชีนั้น และ
(ค) สาหรับองค์ประกอบแต่ละรายการของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่แยกแสดงออกจากกันจะต้อง
สามารถกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วันต้นงวด และวันสิ้นงวด เพื่อเป็นการเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงนั้น

98.

การเปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พย์ สุ ทธิ/ ส่ ว นทุนของหน่ว ยงานระหว่า งต้นงวดที่รายงานกับวัน สิ้ น งวด
ที่รายงานสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานในระหว่างงวด

99.

การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แสดงถึงรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการรับรู้โดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
100. เงิน ทุน ที่ได้รั บ จากผู้ เป็ น เจ้ า ของและการจั ดสรรส่ ว นทุ นให้ ผู้ เป็ นเจ้ าของ รวมถึงเงินโอนระหว่ า ง
2 หน่วยงาน ภายในหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น เงินโอนจากรัฐ บาลในฐานะที่เป็น
เจ้าของให้แก่หน่วยงานของรัฐ) เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของให้แก่หน่วยงาน
ที่ถูกควบคุม จะถูกรับรู้โดยการปรับปรุงโดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เมื่อเงินทุนนั้นทาให้เกิด
ส่วนได้เสียคงเหลือในหน่วยงานในรูปของสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนเท่านั้น
101. มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ ร วมรายการรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก รายการที่ รั บ รู้
ในระหว่างงวดไว้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น
กาหนดไว้เป็ น อย่ างอื่น มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐบางฉบับกาหนดให้ แสดงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ/ ส่ ว นทุ น โดยตรง (ตั ว อย่ า งเช่ น การตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง ผลต่ า งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนเฉพาะบางกรณี เป็นต้น) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึงเน้นให้แสดงยอดรวมรายได้
และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงรายการที่รับรู้โดยตรงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น เนื่ อ งจากทุ ก รายการของผลรวมรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการประเมินการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินของหน่วยงาน ระหว่าง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 2 งวด
102. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อ ผิ ด พลาด ก าหนดให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี หากท าได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ยกเว้ น ในกรณี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นกาหนดให้ใช้วิธีอื่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 3
ยั งได้กาหนดให้ ใช้วิธีป รั บ รายงานการเงินย้อนหลั งเพื่อแก้ไขข้อผิ ดพลาด หากทาได้ในทางปฏิบัติ
โดยการปรับปรุงย้อนหลังและการปรับรายงานการเงินย้อนหลังไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน แต่เป็นการปรับปรุงยอดยกมาของรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับอื่นจะกาหนดให้เป็นการปรับปรุงย้อนหลังขององค์ประกอบอื่นในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน ย่อหน้าที่ 96 (ง) กาหนดให้หน่วยงานเปิดเผยการปรับปรุงรวมของแต่ละองค์ประกอบของ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชี แยกออกจากการแก้ ไข
ข้อผิดพลาดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน โดยหน่วยงานต้องเปิดเผยยอดปรับปรุง
ข้างต้นสาหรับแต่ละงวดของรายงานการเงินงวดก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทีย บกับรายงานการเงินงวด
ปัจจุบันและต้นงวด
103. การปฏิบัติตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 96 และ 97 อาจใช้รูปแบบรายงานตามแนวตั้งเพื่อกระทบ
ยอดยกมาต้นงวดและยอดยกไปสิ้นงวดขององค์ประกอบแต่ละรายการของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทางเลือกอื่นของการปฏิบัติดังกล่าว คือการแสดงเพียงรายการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 96 ในงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พย์ สุ ทธิ/ส่ ว นทุน รายการที่อธิบายในย่อหน้าที่ 97 หากเลื อกปฏิบัติตาม
ทางเลือกดังกล่าวให้หน่วยงานแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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งบกระแสเงินสด
104. ข้อมูลกระแสเงินสดช่วยให้เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการก่อให้เกิดเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของหน่วยงานแก่ผู้ใช้รายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง งบกระแสเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดข้อบัง คับ
ในการนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงสร้าง
105. หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้อง
(ก) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน และนโยบายการบั ญชีเ ฉพาะที่
หน่วยงานใช้ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 110 ถึง 117
(ข) เปิดเผยข้อมูลที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่ไม่ได้นาเสนอไว้ที่ใดในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด และ
(ค) ให้ ข้ อ มู ล อื่ น เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ที่ ใ ดในงบแสดงฐานะการเงิ น งบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หรืองบกระแสเงิน
สดแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจรายงานการเงินเหล่านั้น
106. หน่วยงานต้องนาเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินในลักษณะเป็นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในทางปฏิบัติ โดยแต่ละรายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด หน่วยงานต้อง
มีการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
107. โดยปกติหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล ตามลาดับดังต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้
รายงานการเงินเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานกับรายงานการเงินของ
หน่วยงานอื่นได้
(ก)

ข้อความที่ระบุว่ารายงานการเงินได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ดูย่อหน้าที่ 22)

(ข)

สรุปนโยบายการบัญชีสาคัญที่หน่วยงานใช้ (ดูย่อหน้าที่ 110)

(ค)

ข้อ มูล ประกอบแต่ล ะรายการที่แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด โดยจัด
เรียงลาดับตามรายงานการเงินและตามลาดับของแต่ละรายการที่นาเสนอในรายงานการเงินนั้น
และ
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(ง)

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง
(1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) และภาระผูกพัน
ตามสัญญาซึ่งยังไม่ได้รับรู้
(2) การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 30 เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))

108. ในบางสถานการณ์ หน่วยงานอาจมีความจาเป็นหรือตั้งใจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงลาดับการแสดงข้อมูล
ของรายการเฉพาะที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย กับข้อมูลเกี่ ยวกับ
ระยะเวลาครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงิน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะเกี่ยวข้อง
กับ งบแสดงผลการดาเนิ น งานทางการเงิน และระยะเวลาครบกาหนดของเครื่ องมือ ทางการเงิ น
จะเกี่ย วข้องกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หน่ว ยงานยังต้องคงหมายเหตุประกอบ
งบการเงินไว้ตามโครงสร้างที่เป็นระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ในทางปฏิบัติ
109. หน่ ว ยงานอาจน าเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทารายงาน
การเงินและนโยบายการบัญชีเฉพาะที่หน่วยงานเลือกใช้ แยกไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายงานการเงิน

การเปิดเผยนโยบายการบัญชี
110. หน่วยงานต้องเปิดเผยทุกเรื่องต่อไปนี้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(ก) เกณฑ์ (มูลฐาน) การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทารายงานการเงิน
(ข) เนื้อหาที่หน่วยงานนามาใช้ปฏิบัติในหัวข้อการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ
(ค) นโยบายการบัญ ชีอื่ น ๆ ที่หน่วยงานเลื อกใช้ ซึ่ งเกี่ย วข้ อ งกั บความเข้า ใจได้ใ นรายงาน
การเงินของหน่วยงาน
111. เกณฑ์หรือมูลฐานการวัดมูลค่าที่ใช้จัดทารายงานการเงิน (ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม
ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่ายุติธรรม มู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน) เป็นส่วนสาคัญที่
หน่วยงานต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายงานการเงิน เพราะเกณฑ์ดังกล่าวที่ห น่ว ยงานใช้จัดทารายงาน
การเงิ น มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ร ายงานการเงิ น ดั ง นั้ น ถ้ า
หน่วยงานใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าในรายงานการเงิ นมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น กรณีสินทรัพย์
บางประเภทมีการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยให้ ทราบถึงประเภทของสินทรัพย์และหนี้สิ น
ที่นาเกณฑ์การวัดมูลค่าแต่ละเกณฑ์มาใช้
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112. ในการตัดสินใจว่าหน่วยงานต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีเรื่องใดบ้างนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานต้อง
พิจารณาว่าการเปิดเผยนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจได้ว่ารายการบัญชี เหตุการณ์อื่น ๆ และ
สภาพการณ์ ได้นามาสะท้อนไว้ให้เห็นในผลการดาเนินงานทางการเงินและฐานะการเงินที่รายงาน
อย่างไร การเปิดเผยให้ทราบถึงนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารเลือกใช้จะมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้รายงาน
การเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้นั้นเป็นการตัดสินใจจากทางเลือกหลายทาง
ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐอนุญาต ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานเลือกวิธีมูลค่ายุติธรรม
หรือวิธีราคาทุนสาหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐบางฉบับมีข้อกาหนดพิเศษที่กาหนดให้
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีโดยเฉพาะ รวมถึงทางเลือกที่เลือกโดยผู้บริหาร
ระหว่ า งนโยบายการบั ญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามที่ ม าตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ อนุ ญ าต ตั ว อย่ า งเช่ น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กาหนดการเปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้
ในการวัดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
กาหนดให้เปิด เผยต้นทุนการกู้ยืมโดยรับรู้ทันทีเป็นค่าใช้จ่าย หรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
113. แต่ละหน่วยงานต้องพิจารณาเปิดเผยลักษณะการดาเนินงานและนโยบายการบัญชีที่ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้
รายงานการเงินคาดหวังว่าจะได้รับทราบตามประเภทของหน่วยงานนั้น ตัวอย่างเช่น สาหรับหน่วยงาน
ที่จัดเก็บรายได้ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ผู้ใช้รายงานการเงินของหน่วยงานคาดหวังจะได้ทราบนโยบาย
การบั ญ ชี เ รื่ อ งการรั บ รู้ ร ายได้ จ ากรายการที่ ไ ม่ มี ก ารแลกเปลี่ ย น หรื อ ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ก าร
ดาเนินงานในต่างประเทศหรือมีรายการเป็นเงินตราต่ างประเทศที่มีนัยสาคัญ ผู้ใช้รายงานการเงิน
ย่อมคาดหวังจะทราบนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
114. นโยบายการบัญชีอาจมีความสาคัญเนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของหน่วยงาน แม้ว่าจานวนเงิน
ของรายการที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ จะไม่มีสาระสาคัญก็ตาม การเปิดเผยนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญแต่ละเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกาหนดไว้ แต่หน่วยงานได้เลือกและนา
นโยบายการบัญชีไปใช้ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด เป็นการเหมาะสม
115. หน่ ว ยงานต้ อ งเปิ ด เผยไว้ ใ นหั ว ข้ อ สรุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ หรื อ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้ออื่นเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับ
การประมาณการ (ดูย่อหน้าที่ 118) ที่ผู้บริหารได้นามาใช้ตามกระบวนการในการนานโยบาย
การบัญชีของหน่วยงานไปถือปฏิบัติ และมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินของรายการที่
รับรู้ในรายงานการเงิน
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116. ในกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจ
หลายอย่างนอกเหนื อจากการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประมาณการทางบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อจานวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงิน ตัวอย่างของการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารได้แก่
(ก)

สินทรัพย์ของหน่วยงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่

(ข)

ข้อตกลงในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินทรัพย์เข้าเนื้อหาของสัญญาเช่า
หรือไม่

(ค)

โดยเนื้อหาของรายการแล้ว การขายสินค้าบางรายการถือเป็นข้อตกลงทางการเงินซึ่งไม่ก่อให้เกิด
รายได้จากการขายหรือไม่

(ง)

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เสนอรายงานกับหน่วยงานอื่น ทาให้หน่วยงานที่เสนอ
รายงานสามารถควบคุมหน่วยงานอื่นนั้นได้หรือไม่

117. การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 115 เป็นข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตัวอย่างเช่น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 38 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียในหน่วยงานอื่น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) กาหนดให้หน่วยงานเปิดเผยดุลยพินิจที่ใช้ในการพิจารณาว่าหน่วยงานมีอานาจควบคุม
หน่วยงานอื่นหรือไม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาหนดว่าในกรณีที่ห น่ ว ยงานจัดประเภทอสั งหาริ มทรั พย์ ได้ยาก หน่ว ยงานต้องเปิดเผยเกณฑ์ ที่
พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการแยกประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้
ครอบครอง และอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามปกติของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
118. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติที่ ใช้เกี่ยวกับอนาคต และแหล่งที่มาที่สาคัญอื่นของ
ความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมี
นัยสาคัญอันเป็นเหตุให้ต้ องมีการปรั บปรุงที่มีสาระสาคัญในมูลค่า ตามบัญชีของสินทรั พย์ แ ละ
หนี้สินในปีถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งรวมถึงรายละเอียดทุกข้อ ดังนี้
(ก) ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องมีการปรับปรุงมูลค่า
(ข) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
119. ในการกาหนดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินบางประเภท หน่วยงานต้องใช้การประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะมีต่อสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงได้เพื่อใช้ในการวัดมูลค่า ประมาณการ
ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตเป็นสิ่งจาเป็นในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละประเภท ผลกระทบจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่มีต่อสินค้าคงเหลือ และประมาณการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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เหล่านี้จะต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าความเสี่ยงของกระแสเงินสดหรืออัตราคิดลด
ที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนตัวอื่น ๆ
120. ข้อสมมติและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118 เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประมาณการ ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่ างลาบากโดยมีจิตสานึกหรือมี
ความซับซ้อน ยิ่งจานวนของตัวแปรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อผลการคลี่คลายในอนาคตที่เป็นไปได้
ของความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเท่าใด การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารจะยิ่งต้องใช้จิตสานึกมากขึ้นและ
ซับซ้อนขึ้นเท่านั้น ซึ่งมักจะทาให้โอกาสที่เกิดการปรับปรุงอย่างมีสาระสาคัญที่ตามมาต่อมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินมีมากยิ่งขึ้นด้วย
121. ข้อมูล ที่เปิ ดเผยตามย่ อหน้ าที่ 118 ไม่ได้กาหนดไว้ส าหรับสิ นทรัพย์ และหนี้สิ นที่มีความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญที่มูลค่าตามบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาคัญในปีบัญชีถัดไป หาก ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์และหนี้สินนั้นถูกวัดมูลค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้มา
จากราคาตลาดที่สารวจมาในระยะเวลาไม่นาน มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคัญในปี ถัดไป แต่การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าวไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อสมมติห รื อที่ม าของความ
ไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
122. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 118 ต้องนาเสนอในลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินมีความ
เข้าใจถึงการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับอนาคต และที่มาของความไม่แน่นอนของประมาณการที่ใช้
ลั กษณะและระดับ ของข้อมูล ที่ให้ จ ะแตกต่างกันตามลั กษณะของข้ อสมมติและสถานการณ์อื่น ๆ
ตัวอย่างของเรื่องที่ควรเปิดเผยข้อมูล ได้แก่
(ก)

ลักษณะของข้อสมมติหรือความไม่แน่นอนอื่นของการประมาณการ

(ข)

ความอ่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีต่อวิธีการ ข้อสมมติ และประมาณการที่ใช้ในการคานวณ
รวมทั้งเหตุผลของความอ่อนไหวนั้น

(ค)

ผลการคลี่คลายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของความไม่แน่นอน และช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่าง
มี เ หตุ ผ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป

(ง)

ค าอธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ นอดี ต เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ดั ง กล่ า ว
หาก ความไม่แน่นอนนั้นยังคงอยู่

123. ในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 118 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการพยากรณ์ต่าง ๆ
124. ในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติที่จะเปิดเผยระดับของผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อสมมติ และ
ที่มาที่สาคัญอื่นของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่ ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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ในปีถัดไปซึ่งมีความแตกต่างจากข้อสมมติที่ใช้ อาจทาให้ต้องมีการปรับปรุงอย่างมีสาระสาคัญต่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ถูกกระทบ และไม่ว่ากรณีใด หน่วยงานต้องเปิดเผยลักษณะและ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้เฉพาะรายการ (หรือทั้งประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สิน) ที่ถูก
กระทบโดยข้อสมมติที่หน่วยงานใช้
125. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 115 เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจซึ่งผู้บริหารจัดทาขึ้นตามกระบวนการ
ในการนานโยบายการบัญชีของหน่วยงานไปถือปฏิบัติ ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของที่ มา
ที่สาคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการตามย่อหน้าที่ 118
126. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น ๆ กาหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่สาคัญบางประการที่ได้กาหนดไว้ใ น
ย่อหน้าที่ 118 ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่ส าคัญ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจกระทบต่อรายการประเภทประมาณการหนี้สิน ภายใต้สถานการณ์
เฉพาะ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 30 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้เปิดเผยข้อสมมติที่สาคัญที่หน่วยงานใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าตามบั ญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐาน
การบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กาหนดให้ เปิดเผยข้อสมมติ ส าคั ญ
ที่หน่วยงานใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
เป็นต้น

การเปิดเผยเรื่องอื่น ๆ
127. หน่วยงานต้องเปิดเผยเรื่องต่ อไปนี้หากยังมิได้เ ปิดเผยไว้ที่ใดในข้อมูลที่เ ผยแพร่พร้ อมรายงาน
การเงิน
(ก) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน
(ข) คาอธิบายลักษณะการดาเนินงานและภารกิจหลักของหน่วยงาน
(ค) การอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงาน
(ง) ชื่อของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุม และหน่วยงานที่ควบคุมลาดับสูงสุดในกลุ่มหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจ (ถ้ามี) และ
(จ) หน่วยงานที่มีอายุจากัด ต้องแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาของหน่วยงาน

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
128. ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรก หน่ ว ยงานอาจน าเสนอข้ อ มู ล
เปรี ย บเที ย บตามเกณฑ์ ท างบั ญ ชี ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ยู่ ก่ อ น ในรายงานการเงิ น ใด ๆ ที่ แ สดงข้ อ มู ล
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ทางบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนดังกล่าว หน่วยงานต้องแสดงข้อความกากับข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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เปรียบเทียบนั้นไว้ด้วยว่าจัดทาตามเกณฑ์เดิมซึ่งไม่ใช่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงที่สาคัญที่ต้องมีเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันถือปฏิบัติ
129. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงาน
การเงิน (IPSAS 1 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน ดังนี้
1.1 คาอธิบายหน่วยงานทางเศรษฐกิจว่ารวมถึงหน่วยงานที่ดาเนินการทั้งเรื่องนโยบายทางสังคม
และเรื่องจุดประสงค์ทางธุรกิจ ตามย่อหน้าที่ 10
1.2 ความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการเงินรวมของรัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 20
1.3 การสนับสนุนให้หน่วยงานที่จัดทารายงานการเงินตามเกณฑ์เดียวกับงบประมาณ ให้ข้อมูล
รายงานการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ ตามย่อหน้าที่ 24
1.4 การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ยากจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่า ยบริหารของหน่วยงานเห็นว่าการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทาให้ผู้ใช้รายงานการเงินเกิดความ
เข้าใจผิดอย่างมาก ตามย่อหน้าที่ 31 – 37
1.5 เงื่อนไขการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน เรื่องการถือหนี้สินไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคื อ
ถือไว้เพื่อค้า ตามย่อหน้าที่ 80(b)
1.6 การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างหนี้สินทางการเงินและสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน และ
เครื่องมือทางการเงินที่กาหนดให้หน่วยงานมีภาระผูกพั นที่จะนาส่งสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อครบกาหนดชาระและถูกจัดประเภทเป็นตราสารทุนตามย่อหน้าที่
95(a)
1.7 ข้ออภิปรายเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่หน่วยงานมีโครงสร้าง
ส่วนทุนเป็นหุ้นทุน ตามย่อหน้าที่ 96 – 98
1.8 ทางเลือกในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ตาม
ย่อหน้าที่ 109 และ 113 – 116
1.9 การเปิดเผยข้อมูลเงินปันผลหรือการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอื่นที่คล้ายกัน และ
เงินปันผลต่อหุ้น เมื่อมีการจ่ายเงินดังกล่าวในกรณีที่หน่วยงานมีโครงสร้างส่วนทุนเป็นหุ้นทุน
ตามย่อหน้าที่ 117
1.10 การเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถประเมินวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
กระบวนการที่ใช้บริหารทุนของหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกั บเครื่องมือทางการเงิน
ที่ให้สิทธิขายคืนที่จัดประเภทเป็นตราสารทุน ตามย่อหน้าที่ 148A – 148D
2. มาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ปรั บ ข้อ ความในย่อ หน้า ที่ 19 – 20 29(b) 69 และ 88(f) ของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพิ่มวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนามาตรฐานฯ ไปถือปฏิบัติ
เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบั ญชี และข้อผิ ดพลาด พ.ศ. 2549 (IPSAS 3 : ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING
ESTIMATES AND ERRORS (December 2006)) ซึ่งเป็นการจัด ท าของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี
ภาครัฐ ระหว่างประเทศ และมีการปรับ ปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ย่อหน้าที่
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 55 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะก าหนดหลั ก เ กณฑ์ ใ นการเลื อ กและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รวมถึง (ก) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญชี (ข) การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ (ค) การแก้ ไ ข
ข้ อ ผิ ด พลาด เพื่ อ ให้ ร ายงานการเงิ น ของหน่ว ยงานมี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ การตัด สิ นใจและมี ค วาม
น่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินสาหรับงวดต่าง ๆ ของ
หน่วยงานเดียวกัน และเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

2.

หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน
สาหรับข้อกาหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี ยกเว้นข้อกาหนดสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี

ขอบเขต
3.

มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและนานโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ
และการบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน

คานิยาม
4.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
นโยบายการบัญชี

หมายถึง หลั ก การ หลั ก เกณฑ์ ประเพณี ป ฏิ บั ติ กฎและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ที่ เ ฉพาะ ที่ ห น่ ว ยงานน ามาใช้ ใ นการจั ด ท าและน าเสนอ
รายงานการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
หมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือหนี้สิน หรือ
ประมาณการทางบัญชี
จ านวนที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ใ นระหว่ า งงวด
อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสิน ทรั พ ย์
และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สิน
นั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ ห รื อ มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด
การไม่สามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ

หมายถึง การที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดหลังจากที่
ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกประการแล้ว เมื่อ
หน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะถือว่าหน่วยงาน
ไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายงาน
การเงิ น งวดก่ อ น หรื อ ไม่ ส ามารถปรั บ รายงานการเงิ น
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ย้อนหลังเพื่อแก้ไ ขข้อผิดพลาดได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้ อ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการนา
นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรื อปรั บ
รายงานการเงินย้อนหลังได้
(ข) การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือ
การปรับรายงานการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ข้อสมมติที่
เกี่ ย วกั บ ความตั้ ง ใจของฝ่ า ยบริ ห ารในช่ ว งเวลา
ดังกล่าว
(ค) การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือ
การปรับรายงานการเงินย้อนหลังนั้นต้องใช้ประมาณ
การที่สาคัญและเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประมาณการเหล่านั้นซึ่ง
(๑) ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับประมาณการที่ใ ห้หลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่รั บรู้ วั ด
มูลค่า หรือเปิดเผยข้อมูล และ
(๒) ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับประมาณการที่ควรมีอยู่ ณ
วันที่อนุมัติให้ออกรายงานการเงินของงวดก่อน
ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นการแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงในรายงานการเงินของหน่วยงานในงวดใดงวด
หนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม อันเกิดจากความล้มเหลวในการใช้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือการใช้ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือในทางที่ผิด
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
(ก) มีอยู่ในรายงานการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติ
ให้เผยแพร่
(ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหา
ข้ อ มู ล ได้ และน ามาใช้ ใ นการจั ด ท าและการแสดง
รายการในรายงานการเงิน
ข้ อ ผิ ด พลาดดั ง กล่ า วรวมถึ ง ผลกระทบจากการค านวณ
ผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้น โยบายการบัญ ชี การ
มองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาด และการทุจริต
การเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไป

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการรับรู้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยที่เป็นการ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
(ก) ใช้นโยบายการบัญชีใหม่สาหรับรายการ เหตุการณ์และ
สถานการณ์อื ่น หลัง จากวัน ที ่ม ีก ารเปลี ่ย นแปลง
นโยบายการบัญชี
(ข) รั บ รู้ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีสาหรั บงวดปัจจุบันและงวดอนาคตที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การนานโยบายการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ย้อนหลัง

หมายถึง การเริ่มใช้นโยบายการบัญชีใหม่สาหรับรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์ อื่น เสมือนหนึ่งได้ใ ช้น โยบายการบัญชีใน
เรื่องนั้นมาโดยตลอด

การปรับรายงาน
การเงินย้อนหลัง

หมายถึง การแก้ไขการรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยจานวนเงิน
ขององค์ประกอบของรายงานการเงินงวดก่อนเสมือนหนึ่ง
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดขึ้น

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่
ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ความมีสาระสาคัญ
5.

ข้อมูลจะถือว่ามีสาระสาคัญหากการไม่แสดงข้อมูล หรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน และการประเมินความมีสาระสาคัญของข้อมูลต้องอาศัย
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ ใช้ รายงานการเงิน ด้วย โดยมีข้อสมมติฐานว่าผู้ ใช้ รายงานการเงิน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน และมีความเต็มใจที่จะ
ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น การประเมินความมีสาระสาคัญต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่
มีต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้ใช้รายงานการเงิน

นโยบายการบัญชี
การเลือกใช้และการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
6.

เมื่อหน่วยงานนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไปถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับรายการ เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์อื่นทางบัญชี นโยบายการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่นามาใช้ปฏิบัติกับรายการ
ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสาหรับเรื่องนั้น

7.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้กาหนดนโยบายการบัญชีที่มีผลทาให้รายงานการเงินแสดงข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและน่าเชื่ อถือ เกี่ยวกับรายการ เหตุการณ์อื่น และสถานการณ์ที่เป็นอยู่
นโยบายการบั ญ ชี ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ กั บ รายการที่ ไ ม่ มี ส าระส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น การ
ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะจั ด ท ารายงานการเงิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ หรื อ ไม่ แ ก้ ไ ข
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

67

68

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ข้อผิดพลาดในรายงานการเงินถึงแม้ผลกระทบนั้นจะไม่มีสาระสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการนาเสนอฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานทางการเงิน หรือกระแสเงินสด
8.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเป็นส่วนประกอบสาหรับหน่วยงานในการนาไป
ปรับใช้ตามความต้องการ แนวทางปฏิบัติทางบัญชี ดังกล่าวทั้งหมดได้มีการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรื อไม่ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐถือเป็นข้อบังคับ ส่วนแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ไม่ถือเป็นข้อบังคับสาหรับรายงานการเงิน

9.

ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยเฉพาะสาหรับรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูลในรายงานการเงินมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน
(ข) มีความน่าเชื่อถือ โดยทาให้รายงานการเงินของหน่วยงาน
(1) แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานอย่างเที่ยง
ธรรม
(2) สะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นโดยไม่คานึงถึง
รูปแบบทางกฎหมาย
(3) มีความเป็นกลาง กล่าวคือปราศจากความลาเอียง
(4) จัดทาขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
(5) มีความครบถ้วนในทุกส่วนที่มีสาระสาคัญ

10.

การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ ๙ ฝ่ายบริหารต้องอ้างอิงและพิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจาก
แหล่งต่าง ๆ ตามลาดับต่อไปนี้
(ก) ข้อกาหนดและแนวปฏิบัติ ที่ร ะบุไ ว้ใ นมาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี
ภาครัฐสาหรับเรื่องที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกัน
(ข) คานิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และเกณฑ์การวัดมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และวิธีปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับ
ในภาครัฐ ซึ่งไม่ขัดกับหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(ค) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ
(ง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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11.

การใช้ดุลยพินิจตามย่อหน้าที่ ๑0 ฝ่ายบริหารอาจพิจารณาจากประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่น
ที่ทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามย่อหน้าที่ ๑0 (ค) และ ๑0 (ง)

ความสม่าเสมอของนโยบายการบัญชี
12.

หน่วยงานต้องเลือกใช้และนานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอกับรายการ เหตุการณ์
และสถานการณ์ อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้น แต่มาตรฐานการบัญชีภ าครั ฐได้กาหนดหรือ
อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้สาหรับรายการแต่ละประเภท หาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐกาหนดหรืออนุญาตให้ปฏิบัติดังกล่าวได้ หน่วยงานต้องเลือกและนา
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมมาถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอสาหรับรายการแต่ละประเภท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
13.

หน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) เกิดจากข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
(ข) ทาให้รายงานการเงินให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นในส่วนที่
เกี่ยวกับผลกระทบรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน

๑4.

ผู้ใช้รายงานการเงินมีความต้องการที่จะเปรียบเทียบรายงานการเงินของหน่วยงานในรอบระยะเวลา
ต่างกันเพื่อระบุถึงแนวโน้ มของฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่ว ยงาน
ดั ง นั้ น ห น่ ว ย ง า น จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ น โ ย บ า ย ก า ร บั ญ ชี เ ดี ย ว กั น ใ น แ ต่ ล ะ ง ว ด บั ญ ชี แ ล ะ จ า ก
งวดหนึ่งไปยังงวดถัด ไป เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่
ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑3

๑5.

การเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์การบัญชีหนึ่งไปเป็นอีกเกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

๑6.

การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางบัญชี การรับรู้ หรือการวัดมูลค่ าของรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ภายใต้เกณฑ์การบัญชีหนึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

๑7.

กรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ก) การนานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่มีเนื้อหา
แตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
(ข) การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่นที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นแต่ไม่มีสาระสาคัญ
การเริ่มนานโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึกมูล ค่าสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตาม

๑8.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
19.

ย่อหน้าที่ ๒0 ถึง ๓2 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๑8

การนาหลักการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ
๒0.

ยกเว้น กรณี ที่หน่วยงานไม่สามารถน านโยบายการบัญชีใ หม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงาน
การเงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒4
(ก) หน่ ว ยงานต้ อ งบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเริ่ มน า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ตามที่กาหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าว
(ข) หากหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการเริ่มนามาตรฐานการบัญชี
ภาครั ฐ มาถื อ ปฏิ บั ติ แต่ ม าตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ นั้ น ไม่ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง
เปลี่ยนแปลง หรือหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยความสมัครใจ หน่วยงาน
ต้องปรับรายงานการเงินย้อนหลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

๒1.

ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ยังไม่เริ่ม
ประกาศใช้มาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามความสมัครใจ

๒2.

ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเฉพาะสาหรับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น ฝ่ายบริหาร
อาจปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๑1 ซึ่งอนุญาตให้นาประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่กาหนด
มาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ หากภายหลังมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและหน่วยงานเลื อกที่จะ
เปลี่ ย นนโยบายการบั ญชี หน่ ว ยงานต้องบันทึกการเปลี่ ยนแปลงดัง กล่ าวและเปิด เผยว่าเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยสมัครใจ

การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
๒3.

ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการ
เงินงวดก่อนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ๒4 เมื่อหน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีซึ่งต้องปรับ
ย้อนหลังตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๒0(ก) หรือ ๒0(ข) หน่วยงานต้องปรับยอดยกมาต้นงวดของ
องค์ประกอบในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สาหรับรายงานการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า
ได้มีการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

ข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
๒4.

เมื่อหน่วยงานต้องนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังตามย่อหน้าที่ ๒0(ก) หรือ ๒0(ข)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลให้หน่วยงานต้องปรับรายงานการเงินย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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เว้นแต่หน่วยงานไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละ
งวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้
๒5.

หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบที่เ กิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของงวดใดงวดหนึ่ง หรือหลายงวดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ หน่วยงานต้องนา
นโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินต้นงวดของงวด
บัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน โดยหน่วยงานต้องปรับยอดคงเหลือ
ยกมาต้ น งวดของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับงวดบัญชีนั้น

๒6.

หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวดของงวดบัญชี
ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของงวดบัญชีก่อน ๆ ได้ หน่วยงานต้องปรับปรุง
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
นับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้

๒7.

หากหน่วยงานนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หน่วยงานต้องนานโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก่อนที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุด
ที่สามารถทาได้ การนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับ รายงานการเงิน งวดก่อนจะ
ไม่ส ามารถทาได้ เว้น แต่ห น่ ว ยงานสามารถระบุผ ลกระทบสะสมของยอดคงเหลื อยกมาและยอด
คงเหลือยกไปในงบแสดงฐานะการเงินของงวดบัญชีนั้น จานวนเงินของรายการปรับปรุงสาหรับงวด
บัญชีก่อน ๆ จะนามาปรับกับยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของรายการที่เป็นองค์ประกอบในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในรายงานการเงินงวดแรกสุด
ที่น ามาแสดงเป็ น ข้อ มูล เปรี ย บเที ยบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นรายการปรับปรุ งกั บรายได้สู ง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงอาจนามาปรับปรุงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งวดบัญชีก่อน เช่น สรุปข้อมูลการเงินในอดีตจะได้รับการปรับปรุงไปถึงงวดในอดีตที่ไกลที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้เช่นเดียวกัน

๒8.

หากหน่วยงานไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ได้
เนื่องจากไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมต่องวดก่อน ๆ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีได้ ตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ๒6 หน่วยงานต้องนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตามวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่งวดล่าสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ต้องคานึงถึงส่วนของ
รายการปรั บ ปรุ งสะสมต่อสิ น ทรัพย์ หนี้สิ น และสิ นทรัพย์สุ ทธิ/ส่ ว นทุนที่เกิดขึ้น ก่อนวันดั ง กล่ า ว
มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ อ นุ ญ าตให้ ห น่ ว ยงานสามารถเปลี่ ย นนโยบายการบั ญ ชี แม้ ว่ า
หน่ ว ยงานจะไม่ส ามารถใช้น โยบายการบั ญชีที่เปลี่ ยนแปลงกั บงวดบัญชี ก่อน ๆ ในทางปฏิบัติ ไ ด้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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ย่อหน้าที่ ๕1 ถึง ๕4 ได้กาหนดแนวปฏิบัติเมื่อหน่วยงานไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูล
29.

เมื่อหน่วยงานเริ่มนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ ก) ทาให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี
ปั จ จุ บั น หรื อ งวดบั ญ ชี ก่ อ น ข) หากหน่ ว ยงานไม่ ส ามารถระบุ จ านวนเงิ น ของการปรั บ ปรุ ง
ผลกระทบนั้น หรือ ค) หากผลกระทบนั้นมีผลต่องวดบัญชีในอนาคต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
ทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่นามาถือปฏิบัติ
(ข) การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ ป็ น การปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นช่ ว ง
เปลี่ยนแปลง
(ค) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ง) คาอธิบายเกี่ยวกับข้อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
(จ) ข้อกาหนดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในงวดต่อไป
(ฉ) สาหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบั ติ ไ ด้ หน่วยงานต้ อ งเปิด เผยจานวนเงิน ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ กระทบต่ อ
รายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ
(ช) จานวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอ หากสามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ
(ซ) หากหน่วยงานไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้ตามที่กาหนดไว้
ในย่อหน้าที่ ๒0(ก) และ ๒0(ข) สาหรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวด หรืองวดก่อน
งวดที่มีการนาเสนอรายงานการเงิน หน่วยงานต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นาไปสู่การเกิดขึ้น
ของเงื่อนไขดังกล่าว และรายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเริ่มเมื่อใดและ
อย่างไร
รายงานการเงินสาหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

๓0.

หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยความสมัครใจ ก) ทาให้เกิดผลกระทบต่องวดบัญชี
ปัจจุบัน หรืองวดบัญชีก่อน ข) ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่องวดบัญชีนั้น ๆ เว้นแต่จะไม่สามารถ
ทาได้ในทางปฏิบัติที่จะระบุจานวนเงินที่ต้องปรับปรุง หรือ ค) อาจมีผลกระทบต่องวดบัญชีใน
อนาคต หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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(ข) เหตุผลว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ทาให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร
(ค) สาหรับงวดบัญชีปัจจุบันและงวดบัญชีงวดก่อนทุกงวดที่มีการนาเสนอรายงานการเงิน หาก
สามารถปฏิบั ติ ไ ด้ หน่วยงานต้ อ งเปิด เผยจานวนเงิน ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ กระทบต่ อ
รายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบ
(ง) จานวนเงินของรายการปรับรายงานการเงินงวดก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอหากสามารถทาได้
ในทางปฏิบัติ
(จ) หากหน่วยงานไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังกับรายงานการ
เงินงวดก่อน ๆ หรืองวดใดงวดหนึ่งก่อนรายงานการเงินงวดที่นาเสนอได้ หน่วยงานต้อง
เปิ ด เผยสถานการณ์ ที่ น าไปสู่ ก ารเกิ ด ขึ้ น ของเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วและรายละเอี ย ดว่ า การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้เริ่มเมื่อใดและอย่างไร
รายงานการเงินสาหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก
31.

เมื่อหน่วยงานยังไม่นามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาถือปฏิบัติ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) ข้อเท็จจริงที่หน่วยงานยังไม่นามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
(ข) ข้อมูลที่ทราบหรื อข้อมูลที่ประมาณได้อย่า งสมเหตุสมผลที่เ กี่ยวข้ องกับการประเมิ น ผล
กระทบที่เป็นไปได้ของการนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่มาถือปฏิบัติต่อรายงาน
การเงินของหน่วยงานในงวดที่เริ่มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

๓2.

ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๓1 ให้หน่วยงานพิจารณาเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก)

ชื่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่ยังไม่นามาถือปฏิบัติ

(ข)

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะ
เกิดขึ้น

(ค)

วันที่ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีผลบังคับใช้

(ง)

วันที่ที่หน่วยงานคาดว่าจะนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาเริ่มถือปฏิบัติ

(จ)

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) คาอธิบายถึงผลกระทบต่อรายงานการเงินของหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเริ่ม
นามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาถือปฏิบัติ
(2) หากไม่ทราบหรือไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นได้อย่าง
สมเหตุสมผล ให้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าว

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
๓3.

เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานอาจไม่สามารถวัดมูลค่ารายการ
หลายรายการในรายงานการเงินได้อย่างแม่นยา การประมาณการดังกล่าวต้องกระทาโดยอาศัยดุลยพินิจ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ทาให้หน่วยงานต้องใช้
การประมาณการ ได้แก่
(ก)

หนี้สงสัยจะสูญ

(ข)

สินค้าล้าสมัย

(ค)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

(ง)

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า หรือสัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ และ

(จ)

ภาระผูกพันจากการรับประกัน

๓4.

การประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนสาคัญในการจัดทารายงานการเงินและไม่ทาให้รายงาน
การเงินสูญเสียความน่าเชื่อถือ

๓5.

หน่วยงานอาจต้องทบทวนการประมาณการที่มีอยู่เดิมหากสถานการณ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณ
การได้เปลี่ยนแปลงไป หรือหน่วยงานได้รับข้อมูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิม รายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ไม่เกี่ยวกับรายงานการเงินงวดก่อนและไม่ถือเป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาด

๓6.

การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ถื อ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี และไม่ ถื อ เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ในกรณี ที่ เ ป็ น การยากที่ จ ะแยกความแตกต่ า งว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

๓7.

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๓8 หน่วยงานต้องรับรู้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทันทีในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) สาหรับงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ต่องวดดังกล่าวเพียงงวดเดียว
(ข) ส าหรั บ งวดที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละงวดต่ อ ๆ ไป หากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดดังกล่าว

๓8.

หากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิน ทรัพย์
หนี้สิน หรือรายการในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบั ญชี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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ของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น หรื อ รายการในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงวดบั ญ ชี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนั้น
39.

การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หมายถึง
การนาการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่น
ที่เกิดขึ้น นั บ ตั้งแต่วัน ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีอาจมีผลกระทบต่อรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงงวด
เดียว หรืออาจมีผลต่อรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายของทั้งงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและงวดบัญชี
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน
เพียงงวดเดียว จึงรับรู้ในงวดบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุใช้งาน
ของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ ศั ก ยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่าจะมีผลกระทบต่อทั้งงวดบัญชีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
งวดบัญชีในอนาคตแต่ละงวดตามอายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ทั้งสองกรณี
หน่วยงานต้องรับรู้ผลของการเปลี่ ยนแปลงที่กระทบต่องวดบัญชีปัจจุบันเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงวดบัญชีปัจจุบัน ส่วนผลกระทบ (ถ้ามี) ที่มีต่องวดบัญชีต่อไปจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชีที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การเปิดเผยข้อมูล
๔0.

41.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานการเงินสาหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งวดบัญชีต่อไป เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจานวนเงินของผลกระทบได้
หากหน่วยงานไม่เปิดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคต เนื่องจากไม่สามารถประมาณจานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อผิดพลาด
๔2.

ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ การวัดมูลค่า การนาเสนอข้อมูล หรือการเปิดเผยองค์ประกอบ
ของรายงานการเงิน รายงานการเงินถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหากรายงานการเงิน
นั้นมีข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสาคัญแต่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพื่อทาให้
รายงานการเงิ น ของหน่ ว ยงานแสดงฐานะการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดตามที่
ฝ่ายบริหารต้องการ หน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดของงวดปัจจุบันและแก้ไขทันก่อนที่ รายงานการเงิน
จะได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งหน่วยงานอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญ
ของงวดปัจจุบันในงวดบัญชีถัดไป และข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกแก้ไขโดยปรับ รายงานการเงินที่นามา
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินสาหรับงวดบัญชีถัดไป (ดูย่อหน้าที่ ๔3 ถึง ๔8)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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43.

ยกเว้นข้อจากัดที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ๔๕ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญของงวด
ก่อนโดยปรั บย้อนหลังในรายงานการเงิน ฉบั บแรกที่ไ ด้รั บการอนุมัติใ ห้เ ผยแพร่ หลั งจากที่ พ บ
ข้อผิดพลาดโดย
(ก) ปรับรายงานการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไข
ในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้น หรือ
(ข) หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน
และสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ในรายงานการเงิ น งวดแรกสุ ด ที่ น ามาแสดงเป็ น ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบ

ข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังได้
๔4.

หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงินงวดก่อนโดยการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง
เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่
สามารถระบุจานวนเงินของผลกระทบสะสมที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้

๔5.

หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม หน่วยงานต้องปรับปรุงยอดยกมา
ต้นงวดของสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสาหรับงวดบัญชีแรกสุดที่สามารถปฏิบัติ
ได้ (ซึ่งอาจเป็นงวดบัญชีปัจจุบัน)

๔6.

หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่ สามารถระบุผลกระทบสะสม ณ ต้นงวดบัญชีปัจจุบันที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดที่มีต่อรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อน ๆ ได้ หน่วยงานต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย
ปรับปรุงข้อมูลที่นามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป นับจากวันแรกสุด
ที่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ

๔7.

การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดบัญชีก่อนจะไม่รวมอยู่ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่พบ
ข้อผิดพลาด หน่วยงานต้องปรับย้อนหลังข้อมูลงวดก่อนที่นาเสนอ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในอดีตโดยสรุป
โดยปรับย้อนหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ในทางปฏิบัติ

๔8.

หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถระบุจานวนเงินของข้อผิดพลาด (เช่น การนานโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติไม่ถูกต้อง) ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน ๆ ทุกงวด ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๔6 หน่วยงานต้อง
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปโดยปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบนับจากวันแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ โดยไม่
ต้องคานึงถึงผลกระทบสะสมที่ต้องปรับปรุงกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนในส่วนที่
เกิ ด ก่ อ นวั น ดั ง กล่ า ว มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไ ด้ ก าหนดแนวปฏิ บัติ ใ นกรณี ที่ ห น่ ว ยงาน
ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดสาหรับรายงานการเงินงวดก่อน ๆ ได้ ไว้ในย่อหน้าที่ ๕1 ถึง ๕4

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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49.

การแก้ไขข้อผิดพลาดแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยการประมาณการทาง
บั ญชี มีลั กษณะเป็ น การประมาณการที่อ าจต้ องมี การทบทวนเมื่อ หน่ว ยงานได้รับ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม
ตัวอย่างเช่น ผลกาไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้จากผลของรายการที่มีความไม่แน่น อนไม่ถือเป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาด

การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีข้อผิดพลาดในงวดก่อน
๕0.

ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ ๔3 หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรายงานการเงินงวดก่อน
(ข) สาหรับรายงานการเงินของงวดบัญชีก่อนแต่ละงวดที่นาเสนอ หน่วยงานต้องเปิดเผยจานวน
เงินของรายการแต่ละบรรทัดในรายงานการเงินที่ได้รับผลกระทบเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
(ค) จ านวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ณ วั น ต้ น งวดของงวดบั ญ ชี แ รกสุ ด ที่ น ามาแสดง
เปรียบเทียบ
(ง)

หากในทางปฏิบัติ หน่วยงานไม่สามารถปรั บ รายงานการเงินย้อนหลังส าหรั บรายงานการ
เงินงวดก่อนงวดใดงวดหนึ่งได้ หน่วยงานต้องเปิดเผยสถานการณ์ที่นาไปสู่การเกิดขึ้นของ
เงื่อนไขดังกล่าวและรายละเอียดว่าหน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใดและอย่างไร

รายงานการเงินสาหรับงวดบัญชีถัดไปไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีก

กรณีที่ไม่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังและกรณีที่ไม่สามารถปรับ
รายงานการเงินย้อนหลังได้ในทางปฏิบัติ
๕1.

ในบางสถานการณ์ เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ งวดก่ อ น ๆ ที่ แ สดง
เปรียบเทียบเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับ รายงานการเงินงวดปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจ
ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในงวดก่อน ๆ ในลักษณะที่สามารถนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังได้
(รวมถึ ง ในย่ อ หน้ า ที่ ๕2 ถึ ง ๕4 เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นทั น ที เ ป็ น ต้ น ไปกั บ งวดบั ญ ชี ก่ อ น ๆ) หรื อ
ไม่สามารถปรับรายงานการเงินย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนได้ และอาจเป็นไป
ไม่ได้ที่หน่วยงานจะปฏิบัติตามโดยรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่

๕2.

บ่อยครั้งที่หน่วยงานจาเป็นต้องอาศัยการประมาณการในการใช้นโยบายการบัญชีสาหรับองค์ประกอบ
ของรายงานการเงินที่รับรู้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับรายการ เหตุการณ์ และสถานการณ์อื่น การ
ประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ และอาจจัดทาขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน การประมาณการอาจ
ทาได้ยากสาหรับการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับ รายงานการเงิน
ย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อน เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่ านไปนานขึ้นหลั งจาก
รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับงวดก่อน ยังคงเหมือนกับวัตถุประสงค์ของการประมาณการที่ทาในงวด
ปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนถึงรายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้น
๕3.

ดังนั้น ในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน
หน่วยงานต้องจาแนกข้อมูลดังต่อไปนี้ออกจากข้อมูลอื่น
(ก)

ให้หลักฐานถึงกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ วันที่รายการ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์อื่นได้เกิดขึ้น และ

(ข)

ข้อมูลที่ควรมีอยู่ ณ วันที่รายงานการเงินสาหรับงวดก่อนได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่

ส าหรั บ ประมาณการบางประเภทอาจเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ใ นทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะแยกข้ อ มู ล ข้ า งต้ น (เช่ น
การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้อิงจากราคาที่หาได้หรือข้อมูลที่หาได้) เมื่อการนานโยบายการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับรายงานการเงินย้อนหลัง ต้องอาศัยการประมาณการที่มีนัยสาคัญ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกข้อมูลดังกล่าว ให้ถือว่าการใช้นโยบายการบัญชีใหม่ย้อนหลังหรือการแก้ไข
ข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ
๕4.

หน่วยงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังในการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ หรือในการ
แก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อสมมติเกี่ยวกับความตั้งใจของฝ่ายบริหารในงวดก่อน
หรือประมาณจานวนเงินที่รับรู้ วัดมูลค่า หรือเปิดเผยในงวดก่อน ตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานแก้ไข
ข้อผิดพลาดในงวดก่อนในการจัดประเภทอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ก่อนหน้านี้อาคาร
ดังกล่ าวจั ดประเภทเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) กรณีดังกล่ าวไม่ถือเป็นการเปลี่ ยนเกณฑ์การ
จัดประเภทสาหรับงวดบัญชีนั้น หากฝ่ายบริหารของหน่วยงานได้ตัดสินใจที่จะใช้อาคารนั้นเป็นอาคาร
ส านั กงานในเวลาต่อมา การปรั บ ข้อมูล เปรียบเทียบส าหรับงวดก่อนที่ต้องอาศัยประมาณการที่มี
นัยสาคัญ ไม่ทาให้การปรับปรุงหรือการแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบขาดความน่าเชื่อถือ

วันถือปฏิบัติ
๕5.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ข้ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง นโยบายการ
บั ญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (IPSAS 3 (2017)) มีข้อแตกต่างที่
สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ปรับข้อความในย่อหน้าที่ 10 12 14 15 26 และ 37 ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5
เรื่อง
ต้นทุนการกู้ยืม
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่ า งประเทศ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อ ง ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม พ.ศ. 2543 (IPSAS 5 :
BORROWING COSTS (May 2000)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 40 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับต้นทุนการกู้ยืม
ซึ่งโดยทั่วไปกาหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ ยังอนุญาตแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติสาหรับต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต นามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสาหรับต้นทุนการกู้ยืม

2.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนที่แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน เมื่อมีการนาต้นทุนของเงินทุนมาใช้กับหน่วยงาน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าต้นทุนของ
เงินทุนนั้น เข้าคานิยามของต้นทุนการกู้ยืมหรือไม่ หรือว่าต้นทุนเงินทุนนั้นควรจัดประเภทเป็นต้นทุนที่
แท้จริงหรือต้นทุนที่ถูกตั้งขึ้นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

คานิยาม
3.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ต้นทุนการกู้ยืม

หมายถึง ดอกเบี้ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกู้ ยื ม ของ
หน่วยงาน

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

หมายถึง สินทรัพย์ที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม
เพื่อให้สามารถนาสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนาไป
ขาย

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี
ความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่
ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ต้นทุนการกู้ยืม
4.

ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง
(ก)

ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

(ข)

จานวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม

(ค)

จานวนที่ตัดบัญชีของค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม

(ง)

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน และข้อตกลงสัมปทานบริการ

(จ)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นามาปรับปรุงกับ
ต้นทุนของดอกเบี้ย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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หน่วยงานทางเศรษฐกิจ
5.

คาว่า “หน่วยงานทางเศรษฐกิจ” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดขึ้น เพื่อจุดประสงค์
ในการรายงานทางการเงิน โดยหมายถึงกลุ่มของหน่วยงานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่ควบคุมและ
หน่วยงานใดก็ตามที่ถูกควบคุม

6.

คาอื่น ๆ ที่อาจนามาใช้บางครั้งเพื่อกล่าวถึงหน่วยงานทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย “หน่วยงานบริหาร”
“หน่วยงานทางการเงิน” และ “หน่วยงานรวม”

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
7.

สินทรัพย์เป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อ
การส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
สุทธิรับเข้าหน่วยงานโดยตรง เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ศักยภาพในการให้บริการ” ส่วนสินทรัพย์
ที่ใช้ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับเข้าสุทธิ เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด “ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต” เพื่อรวมวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้สินทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได้ใช้คาว่า “ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ” ในการ
อธิบายคุณสมบัติที่สาคัญของสินทรัพย์

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
8.

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน (สินทรัพย์หักหนี้สิน) สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน อาจเป็นได้ทั้งยอดบวกหรือลบ

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
9.

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ อาคารสานักงาน โรงพยาบาล สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน สะพาน โรงผลิตพลังงาน และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ห รื อน าไปขาย ตัว อย่างของสิ นทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ได้แก่ เงินลงทุนอื่น และ
สินทรัพย์ที่มีการผลิตเป็นประจาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทันทีเมื่อได้มา

ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติ
การรับรู้รายการ
๑0.

ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

11.

ตามแนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้น
เกิดขึ้น โดยมิต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

การเปิดเผยข้อมูล
๑2.

รายงานการเงินต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืม – แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การรับรู้รายการ
๑3.

ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่
สามารถรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14

๑4.

ต้น ทุน การกู้ยืม ที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้ม า การก่อ สร้า ง หรือ การผลิต สิน ทรั พ ย์ที่เ ข้า
เงื่อนไข ต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จานวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องคานวณตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ระบุไว้

15.

ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อ (ก) คาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน และ (ข) สามารถประมาณจานวนต้นทุน
การกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ สาหรับต้นทุนการกู้ยืมอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น

16.

เมื่อหน่วยงานได้เ ลือกใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องถือปฏิบัติกับต้น ทุนการกู้ยืมทั้ งหมดที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขทุกรายการของ
หน่วยงานอย่างสม่าเสมอ

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
17.

ต้นทุนการกู้ยื มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิ ตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่ อนไข
ต้องเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากหน่วยงานไม่ก่อรายจ่ายขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข ดังนั้น เมื่อหน่วยงานกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนการ
กู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์นั้นต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทันที

18.

บางครั้งเป็นการยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกูยืมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เขาเงื่อนไขหรือไม
และเป็นการยากที่จะระบุว่า เงินกู้ใดเป็นเงินกู ที่สามารถหลีกเลี่ยงได เช่น ในกรณีที่หน่วยงานมีการ
จัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือในกรณีที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจออกตราสารหนี้หลายชนิด เพื่อ
กู ยืมเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน แล้วนาเงินกู นั้นมาให้หน่วยงานอื่นภายในหน่วยงานทาง
เศรษฐกิจกู ด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน เงินกู้ยืมแบบรวมศูนย์อาจจะถูกโอนให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน
หน่วยงานทางเศรษฐกิจ โดยถือเป็นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินเพิ่มทุน ซึ่งการโอนเงินนั้นอาจจะไม่มีการ
คานวณดอกเบี้ย หรือคานวณดอกเบี้ยบางส่วน นอกจากนี้ความยุ่งยากอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่
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(ก)

เงิน กู ของหน่ ว ยงานเป็ น เงิ น กู ในสกุล เงิน ตราต่ างประเทศ หรือเงินกู ที่เ กี่ยวพัน กั บเงิ น ตรา
ต่างประเทศ

(ข)

เมื่อหน่วยงานทางเศรษฐกิจดาเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และ

(ค)

มีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง

กรณีดังกล่าวทาให้ยากที่จะระบุว่า ต้นทุนการกู ยืมจานวนใดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข และเป็นเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา
19.

สาหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จานวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาต
ให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หัก
ด้วยรายได้ที่เกิดจากการนาเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว

๒0.

การจัดการทางการเงินสาหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข อาจทาให้หน่วยงานได้รับเงินกู้มาล่วงหน้า ทาให้
เกิดต้นทุนการกู้ยืมก่อนที่จะนาเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้เป็นรายจ่ายสาหรับสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขนั้น ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานมักนาเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้นจานวน
ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญชีนั้น ต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่
เกิดขึ้นหักด้วยรายได้จากการลงทุนดังกล่าว

๒1.

สาหรับเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้นามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่ อนไข จานวนต้นทุน
การกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องคานวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์
นั้น ด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของต้นทุนการ
กู้ยืมที่คงค้างในระหว่างงวดที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ จานวนต้นทุนการกู้ยืมที่
รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้น ต้องไม่เกินจานวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวด
เดียวกัน

๒2.

เฉพาะต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหน่วยงาน อาจจะถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมกู้ยืมเงินแล้วโอนให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ซึ่งไม่มีการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืม
หรือปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมให้บางส่วน หน่วยงานที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์นั้นได้เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานที่ถูกควบคุมได้รับเงินช่วยเหลือ
ซึ่งปราศจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินอุดหนุน หน่วยงานนั้นจะไม่มีต้นทุนการกู้ยืม ดังนั้น จึงไม่ต้องรวม
ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น

๒3.

เมื่อหน่ ว ยงานที่ควบคุมโอนเงิน ที่กู้พร้ อมกับต้นทุนการกู้ยืมบางส่ วนให้ กับหน่ว ยงานที่ถูกควบคุม
หน่วยงานที่ถูกควบคุมอาจจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงาน ซึ่งในรายงานการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ จานวนของต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดควร
ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ดังนั้น ควรทาการปรับปรุงรายการที่จาเป็นในการจัดทา
รายงานการเงินรวม (ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง รายงานการเงินรวม และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))
เพื่อตัดรายการต้นทุนการกู้ยืมที่ได้ถูกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์โดยหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๒4.

เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมโอนเงินกู้โดยไม่โอนต้นทุนการกู้ยืมให้กับหน่วยงานที่ถูกควบคุม ทั้งหน่วยงานที่
ควบคุมและหน่ว ยงานที่ถูกควบคุม ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน ของ
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่จะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในรายงาน
การเงินของหน่วยงาน

๒5.

ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของหน่วยงานที่ควบคุมและหน่วยงานที่ถู กควบคุมเข้าด้วยกัน
เป็นการเหมาะสมในการคานวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก แต่ในบางสถานการณ์ การใช้
เงินกู้ยืมของหน่วยงานที่ถูกควบคุมแต่ละหน่วยงาน ในการคานวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
จะเป็นการเหมาะสมกว่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
26.

เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานต้องลดมูลค่าหรือตัดจาหน่ายมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนลง
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงิน สด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบับ ที่ 26 เรื่อง การด้อยค่ า ของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพิ่มขึ้น
ด้วยจานวนที่เคยลดค่าหรือตัดจาหน่ายออกไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับอื่น

การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
27.

ต้นทุนการกู้ยืมอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อ
ดังต่อไปนี้
(ก) รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น
(ข) ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น
(ค) สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดาเนินการที่จาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย

28.

รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการโอน
สินทรัพย์อื่น หรือโดยการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามปกติมูลค่าตามบัญชีถัวเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่ง
ของสินทรัพย์นั้น จะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้คูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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ของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่นี้เป็นราคาที่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่ได้นามา
บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว
29.

การดาเนินการที่จาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์นั้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ
พร้ อมที่จ ะขาย มิได้ร วมเฉพาะการก่ อสร้า งเท่า นั้น แต่ยังรวมถึงการด าเนิน การด้ านเทคนิ ค และ
การบริหารก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินการนี้ไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ในครอบครอง โดยไม่มีการผลิตหรือพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง
สภาพสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดินที่เข้าเงื่อนไข ให้ถือ
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ในขณะที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ต้น ทุน การกู้ยื ม ที่เ กิ ดขึ้ น จากที่ ดิน ที่ซื้ อ มาเพื่ อ ก่ อสร้า งอาคาร แต่ยังไม่ไ ด้มี ก ารดาเนิ นการพั ฒ นา
ไม่สามารถนามารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓0.

การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้องหยุดพักในระหว่างที่การดาเนินการพัฒนา
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง

๓1.

หากการดาเนินการที่จาเป็น เพื่อเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ
พร้อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่อนุญาตให้รวม
เป็ น ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ แต่ ห ากงานทางด้ า นเทคนิ ค และการบริ ห ารที่ ส าคั ญ ยั ง คงด าเนิ น อยู่
หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในกรณีที่
เกิดการล่าช้าชั่วคราวโดยเฉพาะการล่าช้านั้น เป็นสิ่งจาเป็นของกระบวนการที่จะทาให้สินทรัพย์อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือพร้อมที่จะขาย หน่วยงานสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่
เกิดการล่าช้านั้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับน้าลดเพื่อทาการก่อสร้างสะพาน หากว่าระดับน้าที่ขึ้นสูง ถือเป็น
เรื่องทีเ่ กิดขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้างของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
๓2.

การรวมต้ น ทุน การกู้ยืมเป็น ราคาทุน ของสิน ทรั พย์ ต้องสิ้น สุดลงเมื่อการดาเนิน การส่วนใหญ่
ที่จาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อม
ที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

33.

ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย เมื่อการก่อสร้าง
เสร็ จ สิ้ น ลงแม้ว่างานประจ าด้านการบริห ารจะยัง คงด าเนินต่ อ ไป ในกรณีงานที่เหลื ออยู่เ ป็ น การ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ให้ถือว่าการดาเนินการที่สาคัญนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตกแต่งสินทรัพย์
ตามความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่าสินทรัพย์นั้นได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
34.

สาหรับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ ขณะที่สินทรัพย์ส่วน
อื่นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนที่สร้าง
เสร็จ หากการดาเนินการส่วนใหญ่ที่จาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วน ให้พร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์หรือพร้อมที่จะขายของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้นลง

35.

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอื่นยังคงดาเนิน
ต่อไป ได้แก่ การพัฒ นาอาคารส านักงานซึ่งประกอบด้ว ยอาคารหลายหลัง โดยอาคารแต่ล ะหลัง
สามารถใช้งานได้โ ดยเอกเทศ ตัว อย่างของสิ นทรัพย์ ที่เ ข้าเงื่ อนไขที่ต้ องทาให้ เสร็จ ก่ อนที่ ส่ ว นใด
ส่วนหนึ่งจะใช้งานได้ ประกอบด้วย (ก) ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูก
สร้างให้เสร็จก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากห้องผ่าตัดนั้นได้ (ข) โรงบาบัดน้าเสีย ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องทา
ตามลาดับหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของโรงบาบัดน้าเสีย (ง)
สะพาน อันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง

การเปิดเผยข้อมูล
36.

รายงานการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้สาหรับต้นทุนการกู้ยืม
(ข) จานวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
(ค) อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่ใช้คานวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
37.

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก สนับสนุนให้หน่วยงานนาแนวทาง
ที่กาหนดให้ถือปฏิบัติ มาใช้ปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลังแต่ไม่ถือเป็นการบังคับ

38.

หากหน่วยงานเริ่มใช้ แนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรก หรือเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช้
แนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติ หน่วยงานสามารถกาหนดวันที่เริ่มถือปฏิบัติเป็นวันใดก็ได้ก่อนวันที่เริ่ม
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภ าครัฐ และนาแนวทางดังกล่าวมาใช้
ปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปภายหลังหรือนับตั้งแต่วันที่กาหนดดังกล่าวนั้น

39.

หากหน่วยงานเปลี่ยนนโยบายการบัญชีมาใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนการกู้ยืมทั้งที่เกิดขึ้น
ก่อนและหลังวันที่เริ่มใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ต้องรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ที่เข้าเงื่อนไข
ซึ่งมีวันที่เริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนวันที่เริ่มใช้แนวทางฯ ดั งกล่าว
โดยวิธีปรับย้อนหลัง

วันถือปฏิบัติ
40.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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ข้ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อ ง ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม
(IPSAS 5 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่
5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ดังนี้
1.1 คาอธิบายหน่วยงานทางเศรษฐกิจว่ารวมถึงหน่วยงานที่ดาเนินการทั้งเรื่องนโยบายทางสังคมและ
เรื่องจุดประสงค์ทางธุรกิจ ตามย่อหน้าที่ 9
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพิ่มคาขยายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐของไทย เช่น
การจัดทารายงานการเงินรวมต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินเฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้) ในย่อหน้าที่ 23

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยมื
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง
สินค้าคงเหลือ
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง สิ น ค้าคงเหลื อ พ.ศ. 2544 (IPSAS 12 : INVENTORIES (July 2001))
ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560
(Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ระหว่า งประเทศ
ฉบับที่ 12 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 50 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับสินค้าคงเหลือ
ประเด็นหลักของการบัญชีสาหรับสินค้าคงเหลือ คือ จานวนต้นทุนที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และยกยอด
ไปจนกว่าจะมีการรับรู้รายได้ที่สัมพันธ์กัน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดแนวปฏิบัติในการ
คานวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ยังให้แนวทาง
เกี่ยวกับวิธีการคานวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลืออีกด้วย

ขอบเขต
2.

หน่วยงานของรัฐที่จัดทาและนาเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ส าหรั บ การบั ญ ชี สิน ค้า
คงเหลือทุกประเภทยกเว้น
(ก) งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สัญญาก่อสร้างซึ่งรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้))
(ข) เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 29
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้))
(ค) สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บ
เกี่ยว (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 27 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))
(ง) งานบริการระหว่างทาที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรงหรือได้รับเพียงเล็กน้อยจากผู้รับบริการ

๓.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ถือไว้โดย
(ก) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บ
เกี่ยว แร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเหล่านั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ ซึ่ง เป็น วิธีที่ถือ ปฏิบัติกัน อย่า งแพร่ห ลายในอุต สาหกรรมเหล่า นั้น เมื่อ หน่ว ยงาน
วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าดังกล่าว
จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น และ
(ข) นายหน้า-ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย เมื่ อ สิ น ค้ า คงเหลือ ดั ง กล่า ววั ด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ล ค่า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้น ทุ น ในการขาย การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น
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๔.

สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง) ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และได้รับการยกเว้นในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ด้วย เนื่องจากรายการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะในภาครัฐที่ต้องมีการพิจ ารณา
โดยละเอียดต่อไป

5.

สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 (ก) วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ ขั้นตอนของการ
ผลิตที่กาหนดไว้แน่นอน เช่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแร่ได้แล้ว และมี
ความแน่ น อนว่าหน่ ว ยงานจะสามารถขายสิ น ค้า คงเหลื อนั้น ได้ เนื่องด้ว ยมีการทาสั ญญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าไว้แล้ว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินค้านั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับและมี
ความเสี่ย งน้อยมากที่จ ะขายสินค้าคงเหลือนั้นไม่ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวอยู่นอกเหนื อขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

6.

นายหน้ า -ผู้ค้า คือ ผู้ ซึ่งซื้อหรื อขายสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินค้าคงเหลื อ ที่
กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 (ข) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายในอนาคต
อันใกล้ เพื่อที่จะได้รับกาไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ซึ่งเป็นส่วนของ
นายหน้า-ผู้ค้า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเหล่านั้นถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สินค้าคงเหลือดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เฉพาะในเรื่อง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

คานิยาม
7.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ราคาทุ น เปลี่ ย น หมายถึง ราคาทุนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานในการจัดหาสินทรัพย์ ณ วันที่
แทนปัจจุบัน
ในรายงาน
สินค้าคงเหลือ

หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า
(ข) อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อการนาไปใช้หรือ
แจกจ่ายในการให้บริการ
(ค) ถือไว้เ พื่อขายหรื อแจกจ่า ยตามลั ก ษณะการดาเนิ น งาน
ตามปกติของหน่วยงาน
(ง) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป
เพื่อขายหรือการแจกจ่าย

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการดาเนินงาน
ได้รับ
ตามปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ
และต้นทุนที่จาเป็นต้องจ่ายไปในการขายสินค้า การแลกเปลี่ยน
หรือการแจกจ่าย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
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คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้ น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
8.

มูลค่าสุทธิที่จ ะได้รั บ หมายถึง จานวนเงินสุทธิที่ห น่วยงานคาดว่าจะได้รับจากการขายสิน ค้ าตาม
ลักษณะการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน มูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เห็นถึงจานวนเงินซึ่งจะได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือชนิดเดียวกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายที่มีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนในตลาด มูลค่าสุทธิที่จะได้รับสะท้อนถึงมูลค่าเฉพาะของหน่วยงาน ในขณะที่มูลค่า
ยุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

สินค้าคงเหลือ
9.

สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพื่อขายต่อ เช่น สินค้าที่หน่วยงานซื้อและถือไว้เพื่อขายต่อ
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อขาย สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิต หรือสินค้า
ระหว่างผลิตของหน่วยงาน นอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังประกอบด้วย (ก) วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้เพื่อ
รอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต (ข) สินค้าที่ซื้อหรือผลิตโดยหน่วยงานซึ่งมีไว้เพื่อการแจกจ่ายให้กับผู้อื่ น
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนเพื่อการศึกษาที่ผลิต
โดยหน่ว ยงานด้านสุขภาพสาหรับ การบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งในหลายหน่ว ยงานสินค้าคงเหลือ
จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการ มากกว่าจะเป็นสินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพื่อขายต่อหรือสินค้าที่ผลิตเพื่อขาย
ในกรณีที่เป็ นหน่ วยงานผู้ ให้บ ริ การ สินค้าคงเหลื อจะรวมถึงต้นทุนงานให้ บริการตามที่กล่าวไว้ ใน
ย่อหน้าที่ 26 ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9
เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้))

10.

สินค้าคงเหลือในหน่วยงานของรัฐอาจรวมถึง
(ก) ยุทธภัณฑ์
(ข) สินค้าอุปโภคบริโภค
(ค) วัสดุในการบารุงรักษา
(ง) อะไหล่สาหรับอาคารและอุปกรณ์ นอกเหนือจากรายการที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(จ) สินค้ายุทธปัจจัย (ตัวอย่างเช่น พลังงานสารอง)
(ฉ) เงินตราคงเหลือที่ยังไม่ได้นาออกใช้หมุนเวียน
(ช) งานระหว่างทา รวมถึง
(1) วัสดุทางการศึกษา/วัสดุในการฝึกอบรม
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(ซ)

(2) การให้บริการลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านั้นมีลักษณะที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีอิสระ
ในการต่อรองราคากัน เช่น การบริการงานวิจัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การ
บริการให้คาปรึกษาและการสอบบัญชี เป็นต้น
ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

11.

กรณีที่รัฐบาลควบคุมสิทธิในการสร้างและการนาออกใช้ของสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินตรา รายการ
เหล่านี้ถือเป็นสินค้าคงเหลือตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ สินค้าคงเหลือ
ดังกล่าว ต้องไม่แสดงมูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้ แต่ให้วัดมูลค่าตามย่อหน้าที่ 13 คือ ต้นทุนในการผลิต
เหรียญ/ธนบัตร

12.

เมื่อรัฐบาลมีการเก็บ สารองสิน ค้ายุทธปัจจัยต่าง ๆ ไว้ เช่น พลังงานสารอง (ตัวอย่างเช่น น้ามัน)
สาหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุฉุกเฉิน
ในการป้อ งกัน ภัย ฝ่า ยพลเรือ น) สิน ค้า ยุท ธปัจ จัย ที่เ ก็บ ไว้เ หล่า นั้น ต้อ งรับ รู้เ ป็น สิน ค้า คงเหลื อ
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

13.

ยุทธภัณฑ์รวมถึงรายการที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น กระสุน ขีปนาวุธ จรวด และระเบิดชนิดต่าง ๆ
ที่ส่งโดยใช้อาวุธ หรือระบบอาวุธ อย่างไรก็ตาม ขีปนาวุธบางชนิดอาจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภ าครัฐ ฉบับ ที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หากเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กาหนด
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
14.
15.
16.

สิน ค้า คงเหลือต้ องวัด มูลค่า ด้ ว ยราคาทุน หรื อมู ลค่า สุ ทธิ ที่จ ะได้รั บ แล้วแต่มูลค่า ใดจะต่ ากว่ า
ยกเว้นเมื่อปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 15 หรือ 16
สินค้าคงเหลือที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้า
ณ วันที่ได้รับสินค้านั้น
สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนปัจจุบัน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
สาหรับรายการที่ถือไว้เพื่อ
(ก) การแจกจ่ายที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
(ข) การใช้ไ ปในกระบวนการผลิ ตสิน ค้า คงเหลื อเพื่ อ การแจกจ่า ยที่ไ ม่ มีค่า ตอบแทน หรื อ มี
ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
17.

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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ต้นทุนในการซื้อ
18.

ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซื้อ อากรขาเข้า และภาษีอื่น (สุทธิจากจานวน
ที่หน่วยงานจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่ายและ
ต้นทุนอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุการผลิต ในการ
คานวณหาต้นทุนในการซื้อสินค้าให้นาส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืน และรายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
มาหักออกด้วย

ต้นทุนแปลงสภาพ
19.

ต้นทุนในการแปลงสภาพสินค้าคงเหลือจากงานระหว่างทาให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป จะเกิดขึ้นเป็นปกติ
ในกรณีที่มีการผลิต ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
จานวนหน่วยสินค้าที่ผ ลิต เช่น ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่คงที่ที่ปันส่วน
อย่างเป็นระบบ และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรซึ่งเกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยไม่สัมพันธ์กับ (ก) ปริมาณ
การผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และ (ข) ต้นทุน
เกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิต
ทางอ้อมที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เช่น วัต ถุดิบทางอ้อม
และค่าแรงงานทางอ้อม

20.

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เข้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานกาลังการผลิตปกติ กาลังการ
ผลิ ตปกติ คือ การผลิ ตที่คาดว่าจะผลิ ตได้โ ดยเฉลี่ ยในหลายช่ว งเวลาหรือในหลายฤดู กาลภายใต้
สภาวการณ์ปกติ โดยคานึงถึงกาลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ ระดับ
การผลิตที่เกิดขึ้นจริงอาจนามาใช้ได้หากใกล้เคียงกับกาลังการผลิตปกติ จานวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่วน
เข้าแต่ละหน่วยการผลิตจะต้องไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าการผลิตจะลดต่าลงหรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตที่ไม่ได้ถูกปันส่วนให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ
จานวนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยก็จ ะถูกปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิ ตน้อยลง เพื่อไม่ให้ สิ นค้า
คงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะปันส่วนเข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิ ตตาม
ต้นทุนการผลิตที่ใช้จริง

21.

ตัวอย่างเช่น การปันส่วนต้นทุนทั้งคงที่และผันแปรที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของที่ดินรอการพัฒนาที่ถือไว้
เพื่อขาย เพื่อเข้าอาศัย หรือเพื่อการค้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ อาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิ
ทัศน์ การระบายน้า การวางท่อสาหรับเชื่อมต่อสาธารณูปโภค ฯลฯ

22.

ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น กรณีที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ร่วมหรือกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หากต้นทุนแปลงสภาพของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ไม่อาจระบุแยกกัน ได้อย่างชัดเจน ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนที่สมเหตุสมผลและสม่าเสมอ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
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ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน เช่น การใช้มูลค่าขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ณ ขั้นตอนการผลิต
ที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นเป็นเกณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่ไม่เป็นสาระสาคัญ มักจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและนามูลค่า
ดังกล่าวไปหักจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระสาคัญจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก

ต้นทุนอื่น ๆ
23.

ต้นทุนอื่นที่จะนาไปรวมในต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ หากเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้สินค้าคงเหลือ
อยู่ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะนาค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้น
จากการผลิตหรือต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเป็น
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือนั้น

24.

ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่นามารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น เช่น
(ก) วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ
(ข) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จาเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน
การผลิตถัดไป
(ค) ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารที่ไม่เกี่ยวกับการทาให้สิ นค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน
(ง) ต้นทุนในการขาย

25.

ในบางสถานการณ์หน่วยงานอาจนาต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือได้ หากเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

26.

หน่ ว ยงานอาจจะซื้อสิ น ค้าโดยมีการจ่ายช าระเงินนานเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับสินเชื่อตามปกติ
ในกรณีดังกล่าว ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่จ่ายจริงกับราคาซื้อที่ต้องจ่ายภายใต้เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ตามปกติ ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ
27.

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือ (ยกเว้นที่อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 2 (ง)) ให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าว
ด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าแรงงาน และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวกับ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ส่วนค่าแรงงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ รวมถึงค่าแรงงานและ
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการขายและการบริหารจะไม่รวมเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ของผู้ให้บริ การ แต่ให้รับรู้เป็ น ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น ต้นทุนของสินค้าคงเหลื อของผู้ให้ บ ริ การ
ไม่ร วมถึงกาไรหรื อค่าใช้จ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมักนามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคิดค่าบริก ารของ
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

99

100

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ
28.

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 27 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) สินค้าคงเหลือ
ที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลค่าดังกล่าวให้ถือเป็นต้นทุนของสิ น ค้า
คงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

เทคนิคสาหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน
29.

เทคนิคสาหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน เช่น วิธีต้นทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีกอาจนามาใช้เพื่อ
ความสะดวก หากวิธีการประมาณต้นทุนดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับต้นทุนจริง ต้นทุนมาตรฐานกาหนด
จากการใช้วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้กาลังการผลิตในระดับปกติ ต้นทุน
มาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

30.

สินค้าคงเหลืออาจได้รับการโอนให้หน่วยงานในลักษณะของรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น
องค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศอาจบริจาควัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐหลังจาก
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อคือมูล ค่ายุติธ รรม
ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา

การคานวณต้นทุน
31.

ต้นทุนสินค้าคงเหลือของแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติไม่อาจสับเปลี่ยนกันได้ และเป็นสินค้าหรื อ
บริการที่ผลิตขึ้นและแยกต่างหากไว้สาหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องคานวณโดยใช้
วิธีราคาเจาะจง

32.

ต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทึกต้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ วิธีนี้
จึงเหมาะทีจ่ ะใช้สาหรับสินค้าที่แยกไว้สาหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่คานึงว่าสินค้า
คงเหลื อดังกล่ าวจะซื้อมาหรือผลิ ตขึ้น เอง อย่างไรก็ดี การบันทึกต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไม่
เหมาะสม หากสิ น ค้ า คงเหลื อ มี จานวนรายการมากและโดยปกติ มี ลั ก ษณะสั บ เปลี่ ย นกั น ได้
ในสถานการณ์ดังกล่าววิธีที่เลือกตีราคาสินค้าคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเป็นช่องทางการกาหนด
ผลกระทบของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด

33.

เมื่อหน่วยงานถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 32 หน่วยงานจะต้องคานวณต้นทุนแบบเดียวกัน สาหรับ
สินค้าคงเหลือทั้งหมดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน สาหรับสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งลักษณะหรือการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น สินค้าบางอย่างที่ใช้ในแผนกหนึ่งและเป็นสินค้าประเภท
เดียวกันที่มีไว้ใช้กับแผนกอื่น) วิธีการคานวณต้นทุนที่แตกต่างกันอาจสมเหตุสมผล ความแตกต่าง
ทางด้านที่ตั้งทางภูมิ ศาสตร์ของสินค้าคงเหลือ (และในกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง) ไม่ใช่เหตุผล
ที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการคานวณต้นทุนที่แตกต่างกัน

34.

ต้นทุนสินค้าคงเหลือนอกจากที่กล่าวในย่อหน้าที่ 31 ต้องคานวณมูลค่าโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
หรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก หน่วยงานต้องใช้วิธีก ารคานวณมูลค่าด้วยวิธีเดียวกันสาหรั บสินค้า
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คงเหลือทุกชนิดที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน สาหรับสินค้าคงเหลือที่มีลักษณะหรือการใช้
แตกต่างกันการใช้วิธีคานวณต้นทุนที่ต่างกันอาจมีความเหมาะสม
35.

ตัว อย่างเช่น สิน ค้าคงเหลือของส่ว นงานภายในแห่งหนึ่งอาจมีการใช้สินค้าคงเหลือชนิดเดียวกัน
ที่แตกต่างไปจากส่วนงานภายในอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางด้านสถานที่ตั้ง ทาง
ภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะใช้วิธีการคานวณต้นทุนที่แตกต่างกัน

36.

วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติฐานว่า สินค้าคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นก่อนจะขายออกไปก่อน
จึงเป็นผลให้สินค้าคงเหลือรายการที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นสินค้าที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลังสุด
สาหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะกาหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุนของ
สินค้าที่เหมือนกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่เหมือนกันที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้นในระหว่างงวด ซึ่ง
วิธีการคานวณต้นทุนถัวเฉลี่ยอาจคานวณเป็นระยะ ๆ ไปหรือคานวณทุกครั้งที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของหน่วยงาน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
37.

ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่านั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความ
ล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับ คืนหาก
ประมาณการต้นทุนเพิ่มขึ้นในการทาต่อให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพื่อทาให้สินค้าขาย
แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า สินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีสูงกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย การแลกเปลี่ยน การแจกจ่าย หรือ
การใช้

38.

การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มักพิจารณาจากสินค้าแต่ละรายการ
แต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน
โดยอาจเป็ น กรณีสิ น ค้า ที่ มี ความเกี่ยวข้ อ งกับ สายผลิ ตภั ณ ฑ์เ ดีย วกั น ที่ มีวัต ถุ ประสงค์ห รื อ การใช้
ประโยชน์ขั้นสุดท้ายเหมือนกันหรือมีการผลิ ตหรือขายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถแยกจากรายการอื่นในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ อย่างไรก็ดี ถือเป็นการไม่เหมาะสมที่
จะปรับลดมูลค่าสินค้าลงโดยใช้เกณฑ์การจัดประเภทของสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าคงเหลือสาเร็จรูป
หรือสินค้าคงเหลือทุกประเภทในส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือส่วนงานตามภูมิศาสตร์แห่งใด
แห่ ง หนึ่ ง โดยทั่ ว ไปผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมั ก ค านวณต้น ทุ น แยกตามการให้ บริ ก ารแต่ ล ะงาน ซึ่ ง ใช้ ก าหนด
ค่าบริการตามงานนั้น ดังนั้น ต้นทุนสาหรับงานให้บริการให้พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน

39.

ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในการถือครองสินค้า
คงเหลื อด้ว ย ตัว อย่ างเช่น มูล ค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อที่ห น่ว ยงานถือไว้เพื่ อขายหรื อ
ให้บริการตามสัญญาที่แน่นอน ให้ถือตามราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้น หากจานวนตามสัญญาการ
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40.

41.

ขายนั้นมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือส่วนที่เกิน
กว่าปริมาณในสัญญาให้ถือตามราคาขายโดยทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินหรือ
หนี้ สิ น ที่อาจเกิด ขึ้ น จากปริ ม าณสิ น ค้ า คงเหลื อตามสั ญญาขายที่แ น่น อนส่ ว นที่ เ กิน ปริ ม าณสิ น ค้ า
คงเหลือที่ถือไว้ และที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แน่นอนของหน่วยงาน กาหนดไว้ในมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมี
การประกาศใช้)
หน่วยงานต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ลดต่ากว่าราคาทุน
ถ้าสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดว่าจะขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายได้ในราคา
เท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุน อย่างไรก็ตามเมื่อการที่ราคาวัตถุดิบลดลงเป็นข้อบ่งชี้ว่า ต้นทุนของสินค้า
สาเร็จรูปนั้นสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หน่วยงานต้องปรับลดมูลค่าวัตถุดิบให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ ในสถานการณ์เช่นนี้ต้นทุนเปลี่ ยนแทนของวัตถุดิบอาจจะเป็นมูลค่าที่ดีที่สุดในการกาหนด
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
หน่วยงานต้องประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อสถานการณ์ที่ทาให้มี
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ต่ากว่าราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามู ลค่าสุทธิที่
จะได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานบันทึกกลับรายการ
ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ได้ไม่เกินจานวนของมูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพื่อให้มูลค่าตามบัญชีใหม่
แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ปรับปรุงใหม่แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ตัวอย่าง
ของกรณีนี้ เช่น การที่สินค้าคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
เนื่องจากราคาขายลดลง และยังไม่ได้ขายออกไปแต่ต่อมาราคาขายได้เพิ่มขึ้น

การแจกจ่ายสินค้าที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
42.

หน่วยงานอาจจะมีสินค้าคงเหลือที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดสุทธิ สินค้าคงเหลือเหล่านี้อาจเกิดขึ้น
เมื่อรัฐบาลได้พิจารณาแล้วที่จะแจกจ่ายสินค้าบางอย่างที่ไม่มีค่าตอบแทนหรื อมีค่าตอบแทนเพียง
เล็กน้อย ในกรณีดังกล่าวประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินค้า
คงเหลือสาหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินจะถูกสะท้อนจากจานวนเงินที่หน่วยงาน
จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้ บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็ น เพื่อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ว ยงาน ในกรณีที่ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตหรื อ
ศักยภาพในการให้ บ ริ การไม่ส ามารถหาได้ในตลาด ควรประมาณการจากราคาเปลี่ ยนแทน หาก
วัตถุประสงค์ของสินค้าคงเหลือที่มีไว้เพื่อการแลกเปลี่ยน มูลค่าการใช้งานของสิน ค้าคงเหลือดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 14

การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
43.

เมื่อมีการขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายสินค้าคงเหลือออกไป มูลค่าตามบัญชีของสินค้านั้น ต้อง
รั บรู้ เ ป็น ค่า ใช้จ่ า ยในงวดที่มีการรั บรู้ ร ายได้ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ถ้า รายการดังกล่า วไม่เ กี่ย วกั บ รายได้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องรับรู้เมื่อได้นาสินค้าคงเหลือไปแจกจ่ายหรือนาไปให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว
มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รวมทั้งผล
ขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือต้องบันทึกเป็นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้าให้ลดลง
หรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จานวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต้องรับรู้โดยนาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการกลับรายการดังกล่าว
44.

สาหรับผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ เมื่อได้ให้บริการหรือเมื่อมีการเรียก
เก็บเงินสาหรับบริการดังกล่าวแล้ว

45.

สินค้าบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเอง สินค้าคงเหลือที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นในลักษณะนี้ให้รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

การเปิดเผยข้อมูล
46.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงิน
(ก) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และวิธีที่ใช้คานวณราคาทุน
(ข) มูลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท
จาแนกตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
(ค) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
(ง) มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
(จ) มูลค่า ของสิน ค้าคงเหลือที่ปรั บลดลงที่รั บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น ตามข้อกาหนด
ในย่อหน้าที่ 41
(ฉ) มูลค่าการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งหน่วยงานรับรู้โดยนาไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 41
(ช) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาให้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าตามย่อหน้าที่ 41 และ
(ซ) มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

47.

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ค้ า คงเหลื อ ที่ จ าแนกตามประเภทของสิ น ค้ า ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน โดยทั่วไปสินค้า
คงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย สินค้าสาเร็จรูป สินค้าระหว่างทา วัตถุดิบ และวัสดุ
การผลิต สาหรับสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างทา
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48.

มูล ค่าสิ น ค้าคงเหลื อที่รั บ รู้ เป็ น ค่าใช้จ่ ายในระหว่างงวด ซึ่งโดยส่ ว นใหญ่ห มายถึง (ก) ต้นทุนขาย
ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสินค้าที่ขาย แลกเปลี่ยน หรือ แจกจ่ายไป
และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จัดสรรและต้นทุนการผลิตส่วนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณ์
หน่วยงานอาจมีเหตุผลในการรวมต้นทุนอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น ต้นทุนในการจัดจาหน่ายสินค้า

49.

บางหน่วยงานแสดงรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่มีผลให้จานวนเงินที่เปิดเผยแตกต่างไปจาก
ต้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ภายใต้รูปแบบนี้หน่วยงานจะนาเสนอการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ ายโดยจ าแนกตามลั กษณะค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ หน่ว ยงานจะต้องเปิดเผยต้นทุนที่รับรู้เป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง ต้ น ทุ น แรงงาน และต้ น ทุ น อื่ น พร้ อ มทั้ ง มู ล ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้าคงเหลือสาหรับงวดนั้น

วันถือปฏิบัติ
50.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (IPSAS 12
(2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12
เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้
1.1 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับดังกล่าว ที่เป็นผลมาจาก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอื่นตามย่อหน้าที่ 51(A) ถึง 51(D)
1.2 การใช้เกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับ
ดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 52
1.3 การยกเลิก IPSAS 12 ฉบับเดิมที่ออกในปี 2554 ตามย่อหน้าที่ 53
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ปรับแก้ข้อความจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่
12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ดังนี้
2.1 ตัดตัวอย่างรายการดวงตราไปรษณียากรที่ถือไว้เพื่อขายในย่อหน้าที่ 12(g) และการวัดมูลค่า
รายการดังกล่าวในย่อหน้าที่ 13
2.2 เพิ่มตัวอย่างการให้บริการลูกค้า การบริการงานวิจัย และการรักษาพยาบาลในย่อหน้าที่ 12(h)(ii)
ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่ 10(ช)(2) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13
เรื่อง
สัญญาเช่า
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า พ.ศ. 2544 (IPSAS 13 : LEASES
(December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมี การ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
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วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................................... 1
ขอบเขต ....................................................................................................................................................... 2-5
คานิยาม ....................................................................................................................................................... 6-9
การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระหว่าง
วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าและวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ............................................................. 7
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สัญญาเช่าการเงิน ..................................................................................................................... 25-38
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การเปิดเผยข้อมูล ....................................................................................................... 57-58
สัญญาเช่าดาเนินงาน ................................................................................................................ 59-66
การเปิดเผยข้อมูล .............................................................................................................. 66
การขายและเช่ากลับคืน ......................................................................................................................... 67-75
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ....................................................................................................................... 76
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 77 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้นโยบายการบั ญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมทั้งทางด้านผู้ เช่าและผู้ ให้ เช่า เพื่อนาไปปฏิบัติกับสั ญญาเช่าทางการเงินและสั ญญาเช่า
ดาเนินงาน

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเว้น
รายการต่อไปนี้
(ก) สัญญาเช่าเพื่อการสารวจหรือใช้ทรัพยากรแร่ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรอื่นที่
คล้ายกันซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
(ข) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดิทัศน์ ละคร
บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ใช้กับการวัดมูลค่ารายการต่อไปนี้
(ก) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่าถือครองอยู่และบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (มาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน (มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
(ค) สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพภายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 27 เรื่ อ ง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ผู้เช่าถือครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(ง) สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพภายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 27 เรื่ อ ง
เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน

๓.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับข้อตกลงที่มีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย์ แม้ว่าผู้ให้เช่า
ยังคงให้บริการส่วนใหญ่ในการดาเนินงานหรือซ่อมบารุงสินทรัพย์เหล่านั้น ในทางกลับกัน มาตรฐาน
การบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไม่ต้องน ามาถื อปฏิบัติ กับ ข้อ ตกลงในการให้ บริก ารที่ ไม่ ได้โ อนสิ ทธิ ก ารใช้
สินทรัพย์จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจมีข้อตกลงที่ซับซ้อน
ในการทาสัญญาการส่งมอบบริการ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเช่าสินทรัพย์ การถือปฏิบัติสาหรับข้อตกลง
เหล่านี้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 22 ถึง 24

๔.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ไม่ใช้ถือปฏิบัติกับรายการ (ก) สัญญาเช่าเพื่อการสารวจหรือการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ และทรัพยากรอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ และ (ข) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดิทัศน์
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ละคร บทประพันธ์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เนื่องจากข้อตกลงสาหรับรายการเหล่านี้จะมีประเด็นทาง
บัญชีที่ซับซ้อนมากกว่า จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐไว้ต่างหาก
5.

มาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไม่ใช้ถือปฏิบัติกับอสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การวัดมูล ค่ า
อสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน ทั้งทางด้านผู้ เช่าและผู้ ให้ เช่า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

คานิยาม
6.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
สัญญาเช่า

หมายถึง

สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการ
ใช้ สิ น ทรั พ ย์ ส าหรั บ ช่ ว งเวลาที่ ต กลงกั น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน ซึ่งได้รับชาระในงวดเดียว
หรือหลายงวด

สัญญาเช่าการเงิน

หมายถึง

สั ญ ญาเช่ า ที่ ท าให้ เ กิ ด การโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้ ง หมดหรื อ เกื อ บทั้ ง หมดที่ ผู้ เ ป็ น
เจ้าของพึงได้รั บจากสินทรัพย์ใ ห้แก่ผู้เ ช่า ไม่ว่าใน
ที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่

สัญญาเช่าดาเนินงาน

หมายถึง

สัญญาเช่าที่มิใช่สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้

หมายถึง

สัญญาเช่า ที่จะบอกเลิกไม่ไ ด้เว้น แต่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งโอกาสที่เกิดขึ้น
น้อยมาก
(ข) เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า
(ค) เมื่อผู้เช่าทาสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่ารายเดิม
เพื่อเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่เทียบเท่า
ของเดิม
(ง) เมื่อผู้เช่าต้องจ่ายเงินเพิ่มโดยที่ ณ วันเริ่มต้น
สัญญาเช่าเป็นที่เชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
สัญญาเช่าจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง

วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า

หมายถึง

วั น ที่ ท าสั ญ ญาเช่ า หรื อ วั น ที่ คู่สั ญ ญาได้ ตกลงตาม
เงื่อนไขหลักของสัญญาเช่า แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้น
ก่อน ซึ่ง ณ วันนี้
(ก) สั ญ ญาเช่ า จะถู ก จั ด ประเภทเป็ น สั ญ ญาเช่ า
ดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน
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(ข) ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน หน่วยงานต้อง
กาหนดจานวนเงินที่จะต้องรับรู้ ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผล
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

หมายถึง

วันที่ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพย์
ที่เช่า ซึ่งคือวันรับรู้รายการเริ่มแรกตามสัญญาเช่า
(เช่น การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ หรือค่าใช้จ่าย
อันเป็นผลมาจากสัญญาเช่า)

อายุสัญญาเช่า

หมายถึง

ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่าทาสัญญาที่บอกเลิก
ไม่ไ ด้ ทั้งนี้ ให้ร วมถึงระยะเวลาที่ ผู้เ ช่า มี สิท ธิ ที่ จ ะ
เลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้นออกไปอีก ไม่ว่า
จะมีการจ่า ยเงินเพิ่มอีกหรือไม่ หาก ณ วัน เริ่ มต้น
ของสัญญาเช่าสามารถเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
ผู้เช่าจะเลือกใช้สิทธิเพื่อต่ออายุสัญญาเช่า

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่าย หมายถึง

จ านวนเงิ น ที่ ผู้ เ ช่ า ต้ อ งจ่ า ยตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า
รวมกับรายการดังต่อไปนี้
(ก) ทางด้านผู้เช่า – จานวนเงินที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เช่าประกันมูลค่าคงเหลือให้กับ
ผู้ให้เช่า หรือ
(ข) ทางด้ า นผู้ ใ ห้ เ ช่ า – มู ล ค่ า คงเหลื อ ที่ ไ ด้ รั บ
ประกันจากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า
หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมี
ฐานะการเงินที่สามารถให้การประกัน แก่ผู้ใ ห้
เช่าได้
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายนี้ไม่รวมถึงค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้น ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ผู้ให้เช่าจ่าย
และเรียกคืนได้จากผู้เช่า
อย่างไรก็ตาม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามี
สิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่คาดว่าจะต่า
กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอย่ า งเป็ น สาระส าคั ญ ณ วั น ที่
สามารถใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กดั ง กล่ า วและเชื่ อ ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าผู้ เช่ าจะใช้ สิ ทธิ เลื อกนั้น ในกรณี นี้
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายประกอบด้วยจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ต้องจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าจนถึงวันที่
คาดว่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อและจานวนเงินที่ต้องจ่าย
เมื่อใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่าด้วย
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

จ านวนเงิ น ที่ ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายตกลงแลกเปลี่ ย น
สินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย น และ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

อายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ

หมายถึง

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการกับผู้ใช้
รายเดียวหรือหลายราย
(ข) จ านวนผลผลิ ต หรื อ จ านวนในลั ก ษณะอื่ น ที่
คล้า ยคลึงกัน ซึ่ งผู้ ใ ช้ ร ายเดี ย วหรื อ หลายราย
คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

ระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่ โ ดยประมาณนั บ จากวั น ที่
สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล ซึ่ ง หน่ ว ยงานคาดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ ศั ก ยภาพในการ
ให้บริ การจากสิน ทรั พย์โ ดยไม่ค านึงถึงอายุสัญญา
เช่า

มูลค่าคงเหลือที่ได้รับ
การประกัน

หมายถึง

(ก) ทางด้านผู้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่า
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่ารับประกัน ที่จ ะ
จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า (จ านวนที่ รั บ ประกั น คื อ
จานวนเงิน สูงสุดที่จะต้องจ่า ยไม่ว่า กรณี ใ ดก็
ตาม) และ
(ข) ทางด้ า นผู้ ใ ห้ เ ช่ า – ส่ ว นของมู ล ค่ า คงเหลื อ
ผู้เช่าหรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ให้เช่า บุคคลที่สามที่รับประกันนี้ต้องไม่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและบุคคลดังกล่าวต้องมี
ความสามารถทางการเงิน ที่จะรั บผิดชอบต่อ
ภาระผูกพันที่รับประกันไว้

มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับ
การประกัน

หมายถึง

ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งผู้ให้
เช่าอาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งได้รับการประกันจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าเท่านั้น
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ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก

หมายถึง

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการต่อรองและ
การทาสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนใน
ส่วนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่าย

เงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า

หมายถึง

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
ตามสัญญาเช่าการเงิน กับมูลค่าคงเหลือที่ไ ม่ไ ด้รั บ
การประกันให้กับผู้ให้เช่า

เงินลงทุนสุทธิตาม
สัญญาเช่า

หมายถึง

เงิ น ลงทุ น ขั้ น ต้ น ตามสั ญ ญาเช่ า คิ ด ลดด้ ว ยอั ต รา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า

รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู้

หมายถึง

ผลต่า งระหว่า งเงินลงทุนขั้น ต้นตามสัญญาเช่า กับ
เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเช่า

หมายถึง

อัตราคิดลด ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าที่ทาให้ผลรวม
ของมูลค่าปัจจุบันของ
(ก) จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่าย และ
(ข) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน
มี จ านวนเท่ า กั บ ผลรวมของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่า และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้
เช่า

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มของผู้เช่า

หมายถึง

อัตราดอกเบี้ยที่ผู้เ ช่า จะต้ อ งจ่า ยตามสั ญ ญาเช่ า ที่
คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถกาหนดอัตรานั้นได้
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ผู้เช่าจะต้องจ่าย ณ วันเริ่มต้น
ของสัญญาเช่าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการ
ค้าประกันคล้ายคลึงกันที่ระบุไว้ในสั ญญาเช่าเพื่อซื้อ
สินทรัพย์นั้น

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น

หมายถึง

ส่ ว นของจ านวนเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ซึ่ ง
ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ อ ย่ า งคงที่ ต ามระยะเวลาที่ ผ่า นไป
แต่กาหนดให้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น อัตราร้อยละ
ของยอดขาย ปริมาณการใช้ ดัชนีราคาในอนาคต
หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระหว่างวันเริ่มต้นของสัญญาเช่าและวันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล
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7.

ในช่ ว งระยะเวลานั บ จากวั น เริ่ ม ต้ น ท าสั ญ ญาเช่ า ถึ ง วั น ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล สั ญ ญาเช่ า หรื อ
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าอาจมีข้อกาหนดให้มีการปรับปรุงจานวนเงินที่ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่าได้ เช่น
ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการก่อสร้างหรือต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่เช่า การปรับราคา
ตามระดั บ ดั ช นี ร าคาที่ เ ปลี่ ย นไป หรื อ ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ที่ เ ปลี่ ย นไป ในกรณี เ ช่ น นี้
มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ฉบับนี้กาหนดให้จานวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถือว่าเกิดขึ้น ณ วัน
เริ่มต้นทาสัญญาเช่า

สัญญาเช่าซื้อ
8.

สัญญาเช่าตามคานิยามรวมถึง สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่า
เมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวในบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าซือ้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
9.

การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของหน่วยงานที่กู้ยืมเงินโดยได้รับการค้าประกันจากรัฐบาล
จะต้องสะท้อนถึงการได้รับการค้าประกันจากรัฐบาลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติจะทาให้
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มที่ต่าลง

การจาแนกประเภทสัญญาเช่า
10.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานจัดประเภทสัญญาเช่า โดยพิจารณาถึงขอบเขต
ของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
และความเสี่ ย งดังกล่ าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสู ญเสี ยจากกาลั งการผลิ ตที่ไม่ได้ใช้ หรือจาก
วิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพในการบริหารหรือมีกาไรจาก
การดาเนินงานตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และคาดการณ์ว่าจะมีผลกาไร
จากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือจากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ

11.

หน่วยงานต้องจั ด ประเภทสัญญาเช่าเป็น สัญญาเช่า การเงิน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า และต้อง
จั ด ประเภทสั ญ ญาเช่ า เป็ น สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหากสั ญ ญานั้ น ไม่ ไ ด้ โ อนความเสี่ ย งหรื อ
ผลตอบแทนทัง้ หมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า

12.

เนื่องจากรายการบัญชีร ะหว่างผู้ เช่าและผู้ให้เช่าเป็นไปตามข้อตกลงร่วมในสัญญาเช่า จึงเป็นการ
เหมาะสมที่จะยึดถือคานิยามอย่างเดียวกันมาใช้สม่าเสมอ แต่ในบางครั้งการนาคานิยามต่าง ๆ มาใช้
กับสถานการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกัน อาจทาให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่า
แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นสัญญาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือ
ที่ได้รับการประกันจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า
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13.

14.

15.

ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน หน่วยงานต้องพิจารณา
ถึงเนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตามปกติ หน่วยงานต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นทาให้เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์
(ก)

สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า

(ข)

ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น โดย
ราคาตามสิทธินั้นมีจานวนต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์มากเพียงพอที่จะทาให้เกิดความ
แน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์นั้น

(ค)

ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
แม้ว่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น

(ง)

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายมีจานวนเท่ากับหรือ
เกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า

(จ)

สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้น โดยไม่
จาเป็นต้องนาสินทรัพย์ดังกล่าวมาทาการดัดแปลงที่สาคัญ

(ฉ)

ไม่สามารถนาสินทรัพย์อื่นมาใช้แทนสินทรัพย์ที่เช่าได้โดยง่าย

ข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่ทาให้สามารถจัดสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้
(ก)

หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ ผู้ให้เช่า
เนื่องจากการยกเลิกนั้น

(ข)

ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับผลกาไรหรือผลขาดทุนจาการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูล ค่าคงเหลื อ
(ตัวอย่างเช่น ในรูป แบบของการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า เท่ากับส่วนใหญ่ของจานวนเงินที่
ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)

(ค)

ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจานวนต่ากว่าค่าเช่าในตลาดอย่าง
เป็นนัยสาคัญ

ตัวอย่างและข้อบ่งชี้ในย่อหน้า 13 และ 14 ไม่ถือเป็นข้อยุติในการจัดประเภทสัญญาเช่าให้เป็นสัญญา
เช่ า การเงิ น ถ้ า เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า ยั ง มี ลั ก ษณะอื่ น ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มิ ไ ด้ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่เป็นผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่านั้น
จะต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ที่เช่าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งมีจานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ มีการจ่ายค่าเช่าที่ไม่กาหนดแน่นอน (ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น) อันเป็นผลให้ผู้เช่ามิได้
รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า
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16.

การจัดประเภทสัญญาเช่าต้องทา ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
ตกลงที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาเช่า (ที่ไม่ใช่การต่ออายุสัญญาเช่า) ในลักษณะที่จะทาให้การจัด
ประเภทสั ญญาเช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้า 10 ถึง 15 หากเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบตั้งแต่วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ข้อตกลงที่มีการแก้ไขถือเป็นข้อตกลง
ใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี (ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า)
หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ (ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าผิดสัญญา) ไม่ทาให้ต้องมีการจัดประเภท
สัญญาเช่าใหม่ตามวัตถุประสงค์ทางการบัญชี

17.

ในกรณีที่สัญญาเช่ามีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็นที่ดินและอาคาร ให้หน่วยงานพิจารณาแยกจากกันใน
การจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาเนินงาน ตามย่อหน้า 10 ถึง 16 ในการจัด
ประเภทส่วนของที่ดินว่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ปัจจัยสาคัญในการพิจารณา
คือโดยปกติที่ดินมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไม่จากัด

18.

ในกรณีที่จาเป็นต้องจัดประเภทและบันทึกบัญชีสาหรับการเช่าที่ดินและอาคาร จานวนเงินขั้นต่าที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (รามถึงเงินก้อนที่จ่ายให้ ณ วันเริ่มต้น) จะปันส่วนให้กับที่ดินและ
อาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า
ถ้าจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายไม่สามารถนามาปันส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ สัญญา
เช่าทั้งหมดนั้นต้องถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน เว้นแต่จะเป็นที่แน่ชัดว่าส่วนของที่ดินและอาคารเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงานในกรณีเช่นนี้ สัญญาเช่าทั้งหมดให้ถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน

19.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสัญญาเช่า หากจานวนเงินที่เป็นส่วนของที่ดินที่ต้องรับรู้ตามย่อ
หน้ า 25 มีจ านวนไม่เป็ น สาระส าคัญ ที่ดินและอาคารตามสั ญญาเช่าอาจถือเป็นสิ นทรัพย์ห น่ว ย
เดียวกันและจัดประเภทเป็นสั ญญาเช่าการเงินหรือสั ญญาเช่าดาเนินงานตามย่อหน้า 10 ถึง 16
ในกรณีเช่นนี้ อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของอาคารถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เช่า

20.

หน่วยงานไม่ต้องวัดมูลค่าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้าส่วนได้ส่วนเสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคารได้
มีการจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้เช่า
ต้องแสดงรายละเอีย ดการค านวณในการประเมิน เมื่อการจัด ประเภทสั ญญาเช่ า ที่เ ป็น ส่ ว นของ
องค์ประกอบหนึ่งหรือทั้งสององค์ประกอบมีความไม่แน่นอน

21.

ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีความ
เป็นไปได้ที่ผู้เช่าจะจัดประเภทส่วนได้ส่วนเสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณีเช่นนี้ ส่วนได้ส่วนเสียในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะบันทึกเสมือน
หนึ่งเป็นสัญญาเช่าการเงิน และให้ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้ รายการสินทรัพย์ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนั้น ผู้เช่ายังคงต้องบันทึกสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินต่อไปแม้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจะทาให้ส่วนได้ส่วนเสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
(ก)

ผู้ เช่าครอบครองอสั งหาริมทรัพย์ ซึ่งได้มีการโอนกรรมสิ ทธ์การครอบครองให้ เจ้าของด้ว ย
จานวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ หรือ

(ข)

ผู้เช่าทาสัญญาเช่าช่วง ซึ่งได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้
เป็นเจ้าของพึงได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่า
ช่วงดังกล่าว ผู้เช่าจะบันทึกเป็นสัญญาการเงินที่มีต่อบุคคลที่สาม แม้สัญญานั้นบุคคลที่สามอาจ
บันทึกเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานก็ตาม

สัญญาเช่าและสัญญาประเภทอื่น
22.

สัญญาเช่าอาจประกอบด้วยข้อตกลงในการเช่าสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม การเช่าอาจ
เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในสัญญาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายส่วนซึ่งทากั บหน่วยงานภาคเอกชน เช่น
สัญญาที่ครอบคลุมทั้งการทาการก่อสร้าง การเป็นเจ้าของ การดาเนินงาน หรือการโอนสินทรัพย์
หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยปกติมักจะทาสั ญญาดังกล่ าวกับสิ นทรัพย์ที่มีอายุใช้งานนาน และสิ นทรัพ ย์
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ในข้อตกลงอื่นหน่วยงานของรัฐอาจเช่าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานต้องกาหนดว่าเป็นข้อตกลงสัมปทานบริการตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เมื่อมีการประกาศใช้)

23.

ในกรณีที่สัญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ของสินทรัพย์สัมปทานบริก ารตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และสัญญามี
ข้อตกลงในการเช่าที่สามารถพิจารณาจัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่า ดาเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติ สาหรับส่วนที่เป็นข้อตกลงในการ
เช่าภายใต้สัญญานั้น

24.

หน่วยงานของรัฐอาจมีการทาสัญญาเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการในหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ บางสัญญาอาจไม่ชัดเจนว่ามีส่วนที่เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ผู้ให้สัมปทาน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือสัญญาเช่าตามคานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ชานาญการในวิชาชีพ ถ้าเป็นสัญญาเช่าให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ แต่ถ้ า
ไม่ใช่สัญญาเช่าให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าในรายงานการเงินของผู้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
การรับรู้เริ่มแรก
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25.

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์แ ละหนี้สินในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ของผู้เช่า ด้วยจานวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่าย แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ซึ่งพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของ
สัญญาเช่า อัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของจานวนขั้นต่าที่ต้องจ่าย คือ อัตราดอกเบี้ย
ตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถกาหนดได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถกาหนด
อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าได้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าเป็นอัตราคิดลด

26.

รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีต้องบันทึกและนาเสนอตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริง
ทางการเงิน ไม่ใช่ตามรู ป แบบของกฎหมาย แม้ว่ารูปแบบของกฎหมายของข้อตกลงในสัญญาเช่า
จะกาหนดให้ผู้เช่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าตามกฎหมาย แต่ หากเป็นสัญญาเช่าการเงินแล้ว
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริงทางการเงิน คือ ผู้เช่าได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของสินทรัพย์นั้น โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสาหรับสิทธิดังกล่าว ด้วยจานวนที่ใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า รวมกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

27.

หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่าไม่ได้สะท้อนถึงรายการทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าว
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและภาระผูกพันของหน่วยงานจะต่ากว่าที่ควรเป็น ซึ่งทาให้อัตราส่วนทางการเงิน
บิดเบือนไป ดังนั้น ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จึงเป็นการเหมาะสมที่ผู้เช่าจะรับรู้รายการเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่จะต้องจ่ายในอนาคตด้วย
จานวนเดียวกัน แต่ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าให้รับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เช่าด้วย

28.

ในรายงานการเงินไม่ควรแสดงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินหักด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

29.

หากในงบแสดงฐานะทางการเงินของผู้เช่าต้องแยกแสดงหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
ผู้เช่าต้องแยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในลักษณะเดียวกัน

30.

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกมักเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า เช่น การต่อรองและการ
ทาสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่ผู้เช่า ดาเนินการเพื่อให้ ได้สัญญาเช่าการเงิน
ต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของจานวนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่านั้น

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
31.

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายต้องนามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนาไปลดหนี้สินที่
ยังไม่ได้ชาระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทาให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่า
ที่อาจเกิดขึ้นต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

32.

ในทางปฏิบัติ หน่วยงานอาจใช้การประมาณการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการปันส่วนค่าใช้ จ่าย
ทางการเงินให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อความสะดวกในการคานวณ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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33.

สัญญาเช่าการเงินทาให้เกิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สาหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่าต้อง
สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่งหน่วยงานเป็นเจ้าของ และค่า
เสื่อมราคาที่รับรู้ต้องคานวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุด
ลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์
แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า

34.

ผู้เช่าต้องปันส่วนมูลค่าเสื่ อมสภาพของสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กับ งวดบัญชีแต่ล ะงวดตลอดระยะเวลาที่
คาดว่าจะใช้สินทรัพย์นั้น การปันส่วนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายการ
คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่สินทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ระยะเวลาที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้งานได้จะเท่ากับ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หากสินทรัพย์นั้นจะไม่ตกเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่า
ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาของสิน ทรั พย์ให้ห มดภายในระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือภายในอายุ การให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

35.

ในแต่ละงวดบัญชี ผลรวมของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายทางการเงินมักจะไม่เท่ากับจานวน
เงินที่ได้จ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนั้น จึงไม่เป็นการสมควรที่ผู้เช่าจะรับรู้จานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้น สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกันมักมีจานวนไม่เท่ากันภายหลังจาก
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

36.

ในการกาหนดว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้)

การเปิดเผยข้อมูล
37.

ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานสาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
(ข) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานระหว่างจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่า ย
ทั้งสิ้นกับมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
(ค) นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน หน่วยงานต้องเปิดเผยจานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้น และมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น สาหรับระยะเวลา
แต่ละช่วงต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
(3) ระยะเวลาที่เกินห้าปี
(ง) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
(จ) จานวนเงินขั้นต่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
(ฉ) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีสาระสาคัญของผู้เช่ า ซึ่งรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้
(1) เกณฑ์ในการกาหนดจานวนที่ต้องจ่ายสาหรับค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น
(2) เงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้อกาหนดให้ปรับ
ราคาหรือปรับอัตรา
(3) ข้อจ ากัด ที่กาหนดไว้ใ นสัญญาเช่า เช่น ข้อจากัดเกี่ยวกับเงิน น าส่งกาไรหรื อการ
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน การก่อหนี้เพิ่มเติม และการทา
สัญญาเช่าอื่นเพิ่มเติม เป็นต้น
38.

นอกจากนี้ ผู้เช่าที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินต้องเปิดเผยข้อมูล จานวนเงินของสินทรัพย์ที่เช่า
ซึ่ ง บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น การจั ด หาสิ น ทรั พ ย์ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ อื่ น เช่ น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบั ญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ
ที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สัญญาเช่าดาเนินงาน
39.

ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี เส้ นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่ง สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ ได้
ดีกว่า

40.

จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงาน (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าประกันภัย และ
ค่าบารุงรักษา) ต้องรับรู้เป็นค่าใช่จ่ายตามวิธีเส้นตรง นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อน
ถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ แม้ว่าการจ่ายเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์นั้น

การเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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41.

ผู้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ไ ด้
สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
(3) ระยะเวลาเกินห้าปี
(ข) จานวนเงินขั้นต่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลาการรายงาน
(ค) จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและตามสัญญาเช่าช่วงที่รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
ซึ่งแยกแสดงจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และค่าเช่าช่วง
(ง) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงสาคัญที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้
(1) เกณฑ์ในการกาหนดจานวนที่ต้องจ่ายสาหรับค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น
(2) เงื่อนไขของการต่ออายุสัญญาหรือเงื่อนไขของสิทธิเลือกซื้อและข้อกาหนดให้ปรั บ
ราคาหรือปรับอัตรา
(3) ข้อจ ากัด ที่กาหนดไว้ใ นสัญญาเช่า เช่น ข้อจากัดเกี่ยวกับเงิน น าส่งกาไรหรื อการ
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน การก่อหนี้เพิ่มเติม และการทา
สัญญาเช่าอื่นเพิ่มเติม เป็นต้น

สัญญาเช่าในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าการเงิน
42.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ทางการเงินที่รับรู้ตามสัญ ญาเช่า
การเงิน คาว่าผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้จาหน่ายที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ หมายถึง
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายสินทรัพย์ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ให้เช่าสินทรัพย์นั้นด้วย
โดยไม่คานึงขนาดของกิจกรรมการเช่า การจาหน่าย และการผลิต นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย์สาหรับผู้ให้
เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย

43.

หน่วยงานของรัฐอาจทาสัญญาเช่าการเงินในฐานะผู้ให้เช่าภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ หน่วยงานบางแห่ง
อาจมีภารกิจในการจาหน่ายสินทรัพย์เป็นปกติ เช่น รัฐบาลอาจจัดตั้งหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้น
เพื่อทาหน้าที่จัดหาสินทรัพย์และวัสดุให้กับหน่วยงานอื่น ๆ การมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่จัดซื้อ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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จัดจ้างจะทาให้มีโอกาสได้รับส่วนลดการค้า หรือเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ในบางกรณี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างจะทาหน้าที่จัดซื้อสิ นทรัพย์แทนหน่วยงานอื่น
ในนามของหน่วยงานเหล่านั้น แต่บางกรณีหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างจะ
จัดซื้อสินทรัพย์ในนามตนเอง และ ภารกิจต่าง ๆ อาจรวมถึง
(ก)

การจัดซื้อสินทรัพย์และวัสดุ

(ข)

การโอนสินทรัพย์ด้วยวิธีการขายหรือทาสัญญาเช่าการเงิน

(ค)

การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ เช่น จัดบริการยานพาหนะเพื่อให้หน่วยงานอื่นใช้ และมีไว้เพื่อการให้
เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพื่อการขาย

44.

ในบางกรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ อาจจะท าสั ญ ญาเช่ า เป็ น จ านวนไม่ ม ากนั ก และเกิ ด ขึ้ น ไม่ บ่ อ ยครั้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่หน่วยงานเคยเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานมา
ตั้งแต่ในอดีต เช่น ถนน เขื่อน โรงบาบัดน้า เป็นต้น แต่อาจไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์และรับผิดชอบ
บริหารจัดการสินทรัพย์นั้นโดยสมบูรณ์อีกต่อไป หน่วยงานดังกล่าวอาจโอนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่ให้กับเอกชนโดยวิธีการขาย หรือทาสัญญาเช่าการเงิน นอกจากนั้น หน่วยงานอาจก่อสร้าง
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนานและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่โดยร่วมงานกับเอกชน โดยมี
ความประสงค์ให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบสินทรัพย์ โดยวิธีซื้อเสร็จเด็ดขาด หรือโดยวิธีทาสัญญาเช่า
การเงินเมื่อก่อสร้างเสร็จ ในบางกรณีข้อตกลงการเช่ากาหนดระยะเวลาที่ให้เอกชนควบคุมสินทรัพย์
ก่อนจะโอนกรรมสิทธิ์และอานาจการควบคุมสินทรัพย์กลับไปให้ภาครัฐ ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสร้างโรงพยาบาลและให้เอกชนเช่าเป็นเวลา 20 ปี หลังจากนั้นสินทรัพย์จะกลับมาอยู่
ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ เป็นต้น

45.

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ค่าตอบแทนที่ค้า งชาระตามสัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

46.

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของทั้ง หมดหรือเกือบ
ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ดังนั้น ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหนี้สัญญาเช่า คือ สินทรัพย์ที่จะทาให้ผู้เช่าได้ รับเงินต้น
พร้อมกับรายได้ทางการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าสาหรับการลงทุนและบริการที่ให้

การรับรู้เริ่มแรก
47.

ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเริ่มแรก เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และต้นทุนทางตรง
ส่วนเพิ่มในการต่อรองและจัดทาสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป เช่น ต้นทุนที่เกิดขึ้น
กับฝ่ายขายและการตลาด สาหรับสัญญาเช่าการเงินนอกเหนือจากสั ญญาของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือ
ผู้จาหน่าย ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมคานวณอยู่ในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็นส่วนหัก
จากรายได้ในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าเป็นอัตราที่กาหนดขึ้นโดย
คานึงถึงต้นทุนทางตรงเริ่มแรกซึ่งรวมอยู่ในยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ดังนั้น จึงไม่มีค วามจาเป็นต้อง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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รวมยอดดังกล่าวแยกต่างหาก ต้นทุนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อรองและการทาสัญญาเช่า ไม่ถือเป็นต้นทุนทางตรงเริ่มแรกตามคานิยามของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ และไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า จึงต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้
กาไรหรือขาดทุนจากการขายในวันที่สัญญาเริ่มมีผล

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
48.

การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนถึงผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่า

49.

ผู้ให้เช่าต้องปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
การปั น ส่ ว นรายได้ ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ รู ป แบบที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลตอบแทนที่ ค งที่ ใ นแต่ ล ะงวดของ
เงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่าซึ่งคงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน จานวนที่จ่ายตามสัญญาเช่า ที่เกี่ยวกับงวด
บัญชี (ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ) ต้องนามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงิน
เพื่อลดเงินต้นและรายได้ทางการเงินรอการรับรู้

50.

ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลื อที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการคานวณเงินลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันมีจานวน
ลดลง ผู้ให้เช่าต้องทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสัญญาเช่า และต้องรับรู้การลดลงของจานวน
ที่ตั้งค้างรับไว้ในกาไรหรือขาดทุนทันที

51.

ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายต้องรับรู้กาไรจากการขายหรือขาดทุนจากการขายสาหรับงวด
ตามนโยบายการบัญชีที่หน่วยงานใช้สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด

52.

หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราต่าเกินจริง กาไรจากการขายต้องกาหนดขึ้นโดยสมมติให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเชิงพาณิชย์ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อรองและการทาสัญญาเช่าต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการรับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการขาย

53.

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายอาจให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะซื้อหรือเช่าสินทรัพย์ สัญญาเช่า
การเงินของสินทรัพย์ที่ทาโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายทาให้เกิดรายได้สองประเภทดังต่อไปนี้

54.

(ก)

ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ ที ย บเท่ า กั บ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขายเสร็ จ เด็ ด ขาดของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งนี้ จะต้องคานึงถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลดการค้าด้วย
และ

(ข)

รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายจะบันทึกรายได้จากการขายด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาดแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และจะบันทึกต้นทุนขายด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ที่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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ให้เช่า หรือมูลค่าตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากราคาทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่า) หักด้วย
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายกับต้นทุนขาย
ถือเป็นกาไรจากการขายซึ่งต้องรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่หน่วยงานใช้สาหรับการขายเสร็จเด็ดขาด
55.

เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้า ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายบางครั้งจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าความ
เป็นจริงมาก ซึ่งทาให้รายได้ทั้งสิ้ นที่รับรู้ ณ เวลาที่ขายมีจานวนสูงเกินไป หากผู้ให้เช่าเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่าเกินจริง กาไรจากการขายต้องเป็นจานวนที่คานวณขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด

56.

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทาสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายต้องรับรู้
เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับกาไรจากการขายของ
ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย

การเปิดเผยข้อมูล
57.

ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าการเงินดังต่อไปนี้
(ก) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
น อ ก จ า ก นั้ น ณ วั น สิ้ น ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ร า ย ง า น ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย
เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
(3) ระยะเวลาเกินห้าปี
(ข) รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(ค) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันซึ่งรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า
(ง) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่คาดว่าจะเก็บ
ไม่ได้
(จ) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นรายได้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
(ฉ) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่สาคัญตามสัญญาเช่าของผู้ให้เช่า

58.

การเปิดเผยเงินลงทุนขั้นต้นหักด้วยรายได้ทางการเงินรอการรับรู้จากสัญญาเช่าใหม่ที่เพิ่มขึ้นระหว่าง
งวดบัญชี หลังจากหักด้วยจานวนเงินที่เกี่ยวข้องของสัญญาเช่าที่ได้ยกเลิก ถือเป็นเครื่องบ่งชี้การเติบโต
ที่มักเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน
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สัญญาเช่าดาเนินงาน
59.

ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะ
ของสินทรัพย์

60.

ผู้ใ ห้เ ช่า ต้ องรั บรู้ ร ายได้ ค่า เช่า จากสั ญญาเช่า ดาเนิน งานด้ ว ยวิธี เ ส้น ตรงตลอดอายุ สัญ ญาเช่ า
เว้น แต่ จ ะมีเ กณฑ์อื่น ที่เ ป็น ระบบซึ่ง สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ใ ห้เช่า ได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า

61.

ผู้ ให้ เช่าต้องรั บ รู้ ต้น ทุน (ซึ่งรวมถึงค่าเสื่ อ มราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับรายได้ ค่าเช่ า เป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและ
การบารุงรั กษา) ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสั ญญาเช่า แม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่ง สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก
สินทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า

62.

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการทาสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวม
เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า

63.

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเสื่อม
ราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ ายคลึงของผู้ให้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องคานวณตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือ ฉบับที่ 31
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

64.

ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่เช่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีก าร
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้)

65.

ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย เมื่อได้มีการทาสัญญาเช่าดาเนินงานต้องไม่รับรู้เป็นกาไรจากการขาย
เนื่องจากการทาสัญญาเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นการขาย

การเปิดเผยข้อมูล
66.

ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
โดยแสดงจานวนรวมสาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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(2) ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
(3) ระยะเวลาเกินห้าปี
(ข) ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู้เป็นรายได้สาหรับงวดในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
(ค) คาอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่สาคัญตามสัญญาเช่าสาหรับผู้ให้เช่า

การขายและเช่ากลับคืน
67.

การขายและการเช่ากลับคืน คือ การที่ผู้ขายขายสินทรัพย์แล้วและผู้ขายทาสัญญาเช่าสินทรัพย์นั้น
กลับคืนมา จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและราคาขายจึงมักมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้มีการ
ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการขายและการเช่ากลั บคืนขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง

68.

หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นกาไรของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทันที แต่ต้องบันทึก
รับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายไปตลอดอายุสัญญาเช่า

69.

หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน รายการดังกล่าวเป็นวิธีที่ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุนให้กับผู้เช่า
โดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะถือว่าสิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีเป็นรายได้ แต่ต้องบันทึกส่วนเกินดังกล่าวเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจาหน่าย
ไปตลอดอายุสัญญาเช่า

70.

ในกรณีที่การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าดาเนินงาน
(ก) หากราคาขายมีจานวนเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด ผู้ขายต้องรับรู้ผลกาไร
หรือผลขาดทุนจากการขายทันที
(ข) หากราคาขายมีจานวนต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้ผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการ
ขายทันที เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่
ต่ากว่าราคาตลาด ในกรณีนี้ผู้ขายต้องบันทึกผลขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอการตัด
บัญชี และตั ด จ าหน่า ยตามสัด ส่วนของจานวนค่า เช่า ที่จ่า ยในแต่ละงวดตามระยะเวลา
ที่ผู้ขายที่เป็นผู้เช่าคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า
(ค) หากราคาขายมีจานวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้จานวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
เป็นรายการรอการตัดบัญชี และตัดจาหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์ทเี่ ช่า

71.

หากการเช่ากลับคืนถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน และจานวนที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และราคาขาย
กาหนดขึ้นตามมูลค่ายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นรายการขายตามปกติที่หน่วยงานสามารถรับรู้กาไร
หรือขาดทุนทันที
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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72.

ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ด าเนิน งาน หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ เวลาขายและเช่ า กลั บ คื น ต่ากว่ า มู ลค่า
ตามบัญชีของสิน ทรั พย์ หน่วยงานต้องรั บรู้ ผลต่า งระหว่า งมูลค่าตามบัญชีและมูลค่า ยุติธรรม
เป็นผลขาดทุนทันที

73.

สาหรับสัญญาเช่าการเงิน หน่วยงานไม่ต้องปรับปรุงผลต่างดังกล่าว เว้นแต่สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้รับรู้การด้อยค่าดังกล่าว

74.

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับคืนต้องเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่าตาม
สัญญาเช่า ตามที่ร ะบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อกาหนดที่มีส าระสาคัญ
ในสัญญาเช่าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือที่ไม่เป็นปกติ หรือเงื่อนไขของการขายและเช่ากลับคืน

75.

หน่วยงานอาจต้องเปิดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหาก เนื่องจากเป็นไปตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
76.

ให้หน่วยงานนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปใช้ปฏิบัติกับสัญญาเช่า ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่
1 ตุล าคม 2561 โดยไม่ต้องนาไปใช้กั บสั ญญาเช่า ที่ ทาขึ้น ก่ อนหน้า นั้น และยั งคงมีผ ลบั งคั บ อยู่
ณ วันที่ดังกล่าว

วันถือปฏิบัติ
77.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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ข้ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 13 เรื ่ อ ง สั ญ ญาเช่ า
(IPSAS 13 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13
เรื่อง สัญญาเช่า ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงการเช่าของสัญญาเช่าการเงิน ที่กาหนดให้เปิดเผยในรายงานการเงิน
ของผู้เช่าเรื่องข้อจากัดเกี่ยวกับ ผลตอบแทนต่อส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย และผลตอบแทน
ต่อส่วนทุนจากผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 40(f)(iii)
1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ข้อตกลงการเช่าของสัญญาเช่า ดาเนินงาน ที่กาหนดให้เปิดเผยในรายงาน
การเงินของผู้เช่าเรื่องข้อจากัดเกี่ยวกับ ผลตอบแทนต่อส่วนของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย และ
ผลตอบแทนต่อส่วนทุนจากผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 44(d)(iii)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14
เรื่อง
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน พ.ศ. 2544 (IPSAS 14 : EVENTS
AFTER THE REPORTING DATE (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 26 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบั บ ที่ ๓ (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการ ทางบั ญ ชี และ
ข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก)

เพื่อกาหนดว่าเมื่อใดหน่วยงานต้องนาเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานมาปรับปรุงรายการ
ในรายงานการเงิน และ

(ข)

เพื่อกาหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

มาตรฐานการบั ญชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ กาหนดให้ ห น่ ว ยงานต้อ งไม่ จัด ท ารายงานการเงิน โดยใช้เ กณฑ์
การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง หากเหตุ ก ารณ์ ภ ายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงานชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ข้ อ สมมติ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสม

ขอบเขต
2.

หน่วยงานของรัฐที่จัดทาและนาเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการเปิดเผยเหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน

คานิยาม
3.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในรายงานกับวันที่
ได้ รั บอนุมัติ ใ ห้ออกรายงานการเงิน ไม่ว่า เหตุการณ์ นั้น จะเป็น ไปในทางดีหรื อไม่ดี เหตุการณ์
ดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
(ก) เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า สถานการณ์ ไ ด้ มี อ ยู่ ณ วั น ที่ ใ นรายงาน (เหตุ ก ารณ์
ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง) และ
(ข) เหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน (เหตุการณ์ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง)
คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับนี้มีค วามหมายเดี ยวกับ มาตรฐานการบัญชีภ าครั ฐ ฉบับดั งกล่า วนั้น และค าศัพท์ทั้ ง หมด
รวบรวมไว้ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

การอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
4.

เพื่อกาหนดว่าเหตุการณ์ใดเป็นไปตามคานิยามของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน จาเป็นต้องระบุ
ทั้งวันที่ในรายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
วันที่ในรายงานคือวันสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่สัมพันธ์กับวันที่ในรายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงินคือวันที่รายงานการเงินได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้มีอานาจในการสรุปขั้นสุดท้ายกับผู้สอบบัญชีเพื่อออกรายงานการเงินแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีจะแสดง
ความเห็นต่อรายงานการเงินชุดนั้น
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานคือทุกเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดี ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในรายงานและ
วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการเผยแพร่ตัว เลข
รายได้สูงหรือต่ากว่าค่าใช้จ่าย การอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือการเผยแพร่
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน
5.

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการอนุมัติให้ออกรายงานการเงินอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเภทของหน่วยงาน โดยอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานที่ควบคุม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการในการจัดทาและสรุปรายงานการเงินในขั้นสุดท้าย ซึ่ง
โดยปกติหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงาน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
6.

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ในรายงานและวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน รัฐบาลอาจมีการ
ประกาศเจตนารมณ์เกี่ ยวกับเรื่องบางอย่าง การพิจารณาว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลในเรื่องดังกล่ าว
เป็ น เหตุการณ์ที่ต้องปรั บ ปรุ งรายงานการเงินหรื อ ไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้น ให้ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันที่ในรายงาน และมีหลักฐานเพียงพอว่าจะสามารถดาเนินการได้
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจนบรรลุผลสาเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการประกาศเจตนารมณ์
ของรัฐบาล จะไม่นาไปสู่การรับรู้รายการปรับปรุงรายงานการเงิน เพียงแต่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง
7.

หน่วยงานต้องปรับปรุงจานวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง

8.

ตัวอย่างของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้หน่วยงานต้อง
ปรับปรุงจานวนเงินที่รับรู้ไว้ในรายงานการเงิน หรือต้องรับรู้รายการที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนมีดังต่อไปนี้
(ก)

การยุติหรือการระงับของคดีความในศาลภายหลังวันที่ในรายงาน ซึง่ เป็นการยืนยันว่าหน่วยงาน
มีภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่ในรายงาน ให้หน่วยงานปรับปรุงจานวนเงินของประมาณการ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความในศาลที่รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ประมาณการหนี้สินที่ตั้งขึ้นใหม่ มิใช่เพียงเปิดเผยหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นเท่านั้น เนื่องจากการยุติหรือการระงับของคดีความในศาลให้หลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถ
นาไปพิจารณาตามย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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(ข)

ข้อมูลที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ณ วันที่ใน
รายงาน หรือแสดงให้เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
เคยรับรู้ ตัวอย่างเช่น
(1) การล้มละลายของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน โดยปกติจะเป็นการยืนยันว่า
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในรายงาน และหน่วยงานต้องปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้นั้น และ
(2) การขายสินค้าคงเหลือภายหลังวันที่ในรายงานอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับมู ลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือนั้น ณ วันที่ในรายงาน

(ค)

ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการกาหนดต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อ หรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่ขาย ซึ่งเกิดรายการซื้อหรือขายขึ้นก่อนวันที่ในรายงาน

(ง)

ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการกาหนดจานวนรายได้ที่ จัดเก็บในรอบระยะเวลารายงาน ที่ต้อง
แบ่ ง สรรปั น ส่ ว นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ภายใต้ ข้ อ ตกลงการแบ่ ง รายได้ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว ในรอบ
ระยะเวลารายงาน

(จ)

ภายหลังวันที่ในรายงานได้มีการกาหนดเงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงานที่จะจ่ายให้แก่บุคลากร
หากหน่วยงานมีภาระผูกพันตามกฎหมายในปัจจุบั น หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ณ วันที่
ในรายงานที่จะต้องจ่ายเงินนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ในรายงาน และ

(ฉ)

การพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงให้เห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง
9.

หน่วยงานต้องไม่ปรับปรุงจานวนเงินที่รับรู้ในรายงานการเงินเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ภายหลัง
วันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง

10.

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง
(ก)

การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ในรายงานกับวันที่ได้รับอนุมัติให้
ออกรายงานการเงิน ในกรณีที่หน่วยงานใช้นโยบายการบัญชีปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เป็น
มูลค่ายุติธรรมอย่างสม่าเสมอ โดยปกติการลดลงของมูลค่ายุติธรรมไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพ
ของอสั งหาริ มทรั พ ย์ ณ วัน ที่ในรายงาน แต่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงสถานการณ์ที่ เกิ ดขึ้น ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป ดังนั้น แม้จะมีนโยบายปรับมูลค่าอย่างสม่าเสมอ หน่วยงานจะต้องไม่ปรับ
จานวนเงินของอสังหาริมทรัพย์ ที่รับรู้ไว้ในรายงานการเงิน ในทานองเดียวกันหน่วยงานต้องไม่
ปรับจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ในรายงาน แม้ว่าหน่วยงาน
อาจจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 23 และ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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(ข)

การพิจารณาตัดสินใจภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมติให้ออกรายงานการเงิน
ที่ จ ะให้ ห รื อ กระจายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการบริการชุมชนบางอย่าง ที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการโครงการ หน่วยงาน
จะต้องไม่ปรับปรุงค่าใช้จ่ายของโครงการที่รับรู้ไว้แล้วในรายงานการเงินของรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบัน แม้ว่าการให้หรือกระจายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนั้น อาจเข้าเงื่อนไขที่ต้ อง
เปิดเผยข้อมูลในลักษณะเหตุการณ์ที่ไม่ต้องปรับปรุงตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 23

การดาเนินงานต่อเนื่อง
11.

หน่วยงานแต่ละแห่ งต้องพิจารณาว่าการใช้ข้อสมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องเหมาะสมหรื อ ไม่
อย่างไรก็ตาม การประเมินการดาเนินงานต่อเนื่องมักจะใช้กับระดั บหน่วยงานมากกว่าใช้กับรัฐบาล
โดยรวม ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐ บาล
ตัดสิ น ใจโอนภารกิจ จากหน่ ว ยงานแห่ ง หนึ่ ง ไปยั งหน่ว ยงานอี กแห่ ง หนึ่ ง อย่างไรก็ต าม การปรั บ
โครงสร้างนี้จะไม่มีผลกระทบเมื่อประเมินการดาเนินงานต่อเนื่องของรัฐบาลโดยรวม

12.

หน่วยงานต้องไม่จัดทารายงานการเงินโดยใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง หากภายหลังวัน ที่
ในรายงานมีข้อกาหนดในกฎหมายหรื อ มติข องคณะรั ฐ มนตรี ที่จะเลิ กหน่ วยงานหรื อหยุ ด การ
ด าเนิน งาน หรื อไม่มีทางเลือกที่เ ป็น ไปได้จริ งอื่น ใดนอกเหนือจากการเลิกหน่วยงานหรื อหยุด
ดาเนินงาน

13.

ในการประเมิ น ว่ า ข้ อ สมมติ ฐ านการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเหมาะสมหรื อ ไม่ ส าหรั บ หน่ ว ยงานนั้ น
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการเงินจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงผลการ
ด าเนิ น งานทั้ ง ในปั จ จุ บั น และที่ ค าดหวั ง ในอนาคตของหน่ ว ยงาน การปรั บ โครงสร้ า งของแต่ ล ะ
หน่วยงานทั้งที่มีการประกาศแล้วและที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพของแหล่งเงินทุนสนับสนุนทดแทนหากจาเป็น

14.

ในกรณีของหน่วยงานที่ต้องได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานเป็นหลัก โดยทั่วไปปัญหา
การดาเนิ น งานต่อเนื่ องจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐ บาลมีการประกาศนโยบายยกเลิ กการสนับสนุนเงิน
งบประมาณสาหรับหน่วยงานดังกล่าว

15.

บางหน่วยงานของรัฐอาจจาเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในการดาเนิ นงานด้วยตนเองทั้งหมดหรือเป็น
ส่ว นใหญ่ และมีการเก็บ ค่าสิน ค้าและบริการที่คุ้ม กับต้นทุนโดยตรงจากผู้ซื้อ สินค้าและใช้บริการ
ผลการดาเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วที่ แ ย่ ล งภายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงาน
อาจชี้ให้เห็นถึงความจาเป็ นที่ต้องพิจารณาว่าข้อสมมติฐ านการดาเนิ นงานต่อเนื่องของหน่ว ยงาน
ดังกล่าวยังเหมาะสมหรือไม่

16.

หากข้อสมมติฐานการดาเนินงานต่อเนื่องไม่เหมาะสม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดให้
หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นผลของเหตุการณ์นั้นในรายงานการเงิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการถ่ายโอนการดาเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือจะมีการจาหน่าย หรือยุบเลิกหรือไม่ หน่วยงานต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความจาเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ในรายงานการเงิน
17.

เมื่อข้อสมมติฐ านการดาเนิ น งานต่อเนื่อ งไม่ เหมาะสม หน่ว ยงานจาเป็นต้องพิจารณาด้ว ยว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จะทาให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือจะทาให้เข้าเงื่อนไขบางข้อในสัญญาก่อหนี้
ผูกผัน และนาไปสู่การจัดประเภทหนี้สินบางรายการเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่

18.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอรายงานการเงิน กาหนดให้หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูล เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

หน่วยงานไม่ได้จัดทารายงานการเงินตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 1 กาหนดให้หน่วยงานเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเมื่อไม่ได้จัดทารายงานการเงินตาม
หลักการดาเนินงานต่อเนื่อง และต้องเปิดเผยเกณฑ์อื่นที่ใช้ในการจัดทารายงานการเงินนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลที่หน่วยงานไม่อาจดาเนินงานต่อเนื่องได้ หรือ

(ข)

ผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการเงินตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่ เป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจทาให้เกิดความสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของ
หน่วยงานในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ ความไม่แ น่น อน
ดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่ทาให้ต้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงาน

การปรับโครงสร้าง
19.

เมื่อมีการประกาศปรับโครงสร้างภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งเป็นไปตามคานิยามของเหตุการณ์ที่ไม่
ต้องปรับปรุง หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ซึ่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการ
ปรับโครงสร้าง ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างโดยการตัดจาหน่ายบางส่วนของหน่วยงาน อาจไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามหากการประกาศปรับโครงสร้าง
ภายหลังวันที่ในรายงานทาให้หน่วยงานไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง หน่วยงานอาจจะต้องปรับปรุง
ลักษณะและจานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ในรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
20.

หน่วยงานต้องเปิดเผยวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน และผู้อนุมัติรายงานการเงิน

21.

เนื่องจากรายงานการเงินไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ได้รับการอนุมัติให้ออก
รายงานการเงิน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ใช้รายงานการเงินควรทราบว่ามีการอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
เมื่อใด

การปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ ณ วันที่ในรายงานให้เป็นปัจจุบัน
22.

หากหน่วยงานได้รับข้อมูลภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน หน่วยงานต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับ

23.

ในบางกรณีหน่วยงานจาเป็นต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึง
ข้อมูลที่ได้รับภายหลังวันที่ในรายงานแต่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ ออกรายงานการเงิน แม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจานวนเงินที่หน่วยงานได้รับรู้ไว้ในรายงานการเงินก็ตาม ตัวอย่างของ
กรณีที่ทาให้หน่วยงานต้องปรับข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ กรณีที่หน่วยงานได้รับหลักฐาน
เพิ่มเติมภายหลังวันที่ในรายงานเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน นอกเหนือจาก
การที่หน่วยงานต้องพิจารณาว่าจะรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นประมาณการหนี้สินในรายงานการเงิน
หรื อไม่ แล้ ว หน่ ว ยงานต้องปรั บข้ อมู ล ที่ เปิด เผยส าหรับ หนี้สิ น ที่ อาจเกิด ขึ้น ให้ เ ป็นปัจ จุบันโดยใช้
หลักฐานที่ได้รับมาใหม่นั้น

การเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง
24.

เมื่อเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสาระสาคัญ การไม่เปิดเผยข้อมูลสามารถ
ทาให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใ ช้รายงานการเงิน ดังนั้น หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่ อไปนี้ สาหรับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไ ม่ต้องปรั บปรุ ง แต่ ละ
ประเภทที่เป็นสาระสาคัญ
(ก) ลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าว และ
(ข) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรื อค าอธิ บายที่ว่า หน่วยงานไม่สามารถประมาณ
ผลกระทบดังกล่าวได้

25.

ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ปกติต้องเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้
(ก)

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าตามวิธีมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าลดลงมากอย่างผิดปกติ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
สภาพของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ในรายงาน หากแต่เป็นผลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ใน
รายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
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(ข)

ภายหลังวันที่ในรายงาน หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดาเนินโครงการได้ตัดสินใจว่าจะให้หรือกระจายสิทธิ
ประโยชน์ในอนาคตเพิ่มเติม ขึ้นอย่างมาก โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ
บริการชุมชน ซึ่งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวมีผลกระทบที่สาคัญต่อหน่วยงาน

(ค)

การรวมหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ส าคั ญ (มาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 40 เรื่ อ ง การรวม
หน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะ
ในกรณีดังกล่าว) การตัดจาหน่ายหน่วยงานที่สาคัญภายใต้การควบคุม หรือการตัดโอนกิจกรรม
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่บุคคลภายนอกดาเนิน การ
ภายหลังวันที่ในรายงาน

(ง)

การประกาศแผนที่จะยกเลิกงานหรือโครงการที่สาคัญ การจาหน่ายสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับ การยกเลิ กงานหรื อโครงการที่สาคัญ หรือการทาข้อตกลงผู กพันที่จะจาหน่ าย
สินทรัพย์หรือชาระหนี้สินดังกล่าว

(จ)

การซื้อและการจาหน่ายสินทรัพย์ที่สาคัญ

(ฉ)

ความเสียหายในอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สาคัญที่เกิดจากอัคคีภัยภายหลังวันที่ในรายงาน

(ช)

การประกาศหรือเริ่มต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่สาคัญ (มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้))

(ซ)

การออกกฎหมายเพื่อยกหนี้ให้องค์กรหรือบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการ

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมากผิดปกติของราคาสินทรัพย์ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ภายหลังวันที่ในรายงาน
(ญ) การดาเนินการที่ทาให้เกิดข้อตกลงผูกพันหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีนัยสาคัญ เช่น การค้า
ประกันที่มีนัยสาคัญภายหลังวันที่ในรายงาน และ
(ฎ) การเริ่มต้นของคดีความที่สาคัญซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานเท่านั้น

วันถือปฏิบัติ
26.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
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ข้ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 14 เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์
ภายหลั ง วั น ที่ ใ นรายงาน (IPSAS 14 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 14
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ดังนี้
1.1 การขยายความตัวอย่างของผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินของหน่วยงาน
นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานการเงินรวมของ
รัฐบาล ตามย่อหน้าที่ 7
1.2 การระบุวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน โดยพิจารณาตามบริบทของกฎหมายในแต่ละ
พื้นที่ ที่ให้หรือไม่ให้อานาจในการแก้ไขรายงานการเงินโดยผู้ที่ได้รับรายงาน ในขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการอนุมัติรายงานการเงิน ตามย่อหน้าที่ 8
1.3 การประกาศจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของภายหลังวันที่ในรายงาน ตาม
ย่อหน้าที่ 14 15 และ 16
1.4 การเปิ ด เผยข้ อมู ลกรณี ที่ มี หน่ วยอื่ นที่ มี อ านาจในการแก้ ไ ขรายงานการเงิ นของหน่ วยงาน
หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน ตามย่อหน้าที่ 26 และ 27
1.5 ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงอัตราภาษีเงิน ได้ ห รื อมี กฎหมายภาษีอ ากรที่ มีผ ลบัง คับ ใช้ห รื อมี การประกาศ
ภายหลังวันที่ในรายงาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในกรณีที่หน่วยงานต้องเสียภาษีเงินได้
ตามย่อหน้าที่ 31(j)
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ปรับข้อความของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่
14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ดังนี้
2.1 ข้อกาหนดห้ามไม่ให้หน่วยงานจัดทารายงานการเงินโดยใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง หาก
ภายหลังวันที่ในรายงาน ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานการเงินหรือหน่วยที่ทาหน้าที่กากับควบคุม
หน่วยงาน กาหนดว่ามีความตั้งใจที่จะยุบเลิกหรือหยุดการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือไม่มี
ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้จริงนอกจากการยุบเลิกหรือหยุดการดาเนินงาน ตามย่อหน้าที่ 18
2.2 ข้อกาหนดให้หน่วยที่ทาหน้าที่กากับควบคุมหน่วยงาน ประเมินว่าข้อสมมติฐานการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่สาหรับหน่วยงานนั้น โดยต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามย่อหน้าที่ 19
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2544
(IPSAS 16 : INVESTMENT PROPERTY (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดย
มีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ย่อหน้าที่
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คานิยาม .................................................................................................................................................... 6-17
ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงาน ............................................... 6
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ..................................................................................................... 7-17
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นโยบายการบัญชี ..................................................................................................................... 36-38
วิธีมูลค่ายุติธรรม....................................................................................................................... 39-61
กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ..................................................... 58-61
วิธีราคาทุน ...................................................................................................................................... 62
การโอน .................................................................................................................................................. 63-73
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การเปิดเผยข้อมูล ................................................................................................................................... 82-87
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วิธีราคาทุน......................................................................................................................... 87
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ................................................................................................................ 88-94
วิธีมูลค่ายุติธรรม....................................................................................................................... 88-91
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 95 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต
2.

หน่วยงานของรัฐที่จัดทาและนาเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึกบัญชีสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ครอบคลุมถึง (ก) การวัดมูลค่าของส่วนได้เสีย ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนที่ถือไว้ภายใต้สั ญญาเช่าการเงินในรายงานการเงิน ของผู้ เช่า และ (ข) การวัดมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่จัดให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานในรายงานการเงิน ของผู้ให้ เช่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งรวมถึงทุกรายการดังต่อไปนี้

๔.

(ก)

การจาแนกสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน

(ข)

การรับรู้รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9
เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้))

(ค)

การวัดมูลค่าของส่วนได้เสีย ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในรายงาน
การเงินของผู้เช่า

(ง)

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าการเงินในรายงานการเงินของผู้ให้เช่า

(จ)

การบัญชีสาหรับรายการขายและเช่ากลับคืน และ

(ฉ)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับทุกรายการดังต่อไปนี้
(ก)

สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 27
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์) และ

(ข)

สั มปทานเหมืองแร่ ทรั พยากรแร่ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่สามารถสร้างทดแทนขึ้นได้
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คานิยาม
5.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้)

หมายถึง

จานวนที่สินทรัพย์ถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ราคาทุน

หมายถึง

จ านวนเงิ น สดหรื อ รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่
หน่ ว ยงานจ่ า ยไป หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบ
แทนอื่นที่หน่วยงานมอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์
ณ เวลาที่ได้สินทรัพย์นั้นมา หรือ ณ เวลาที่ก่อสร้าง
สินทรัพย์นั้น

อสังหาริมทรัพย์
ที่ครอบครอง

หมายถึง

(ก) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
(ข) อสังหาริ มทรั พย์ที่หน่วยงานเป็นผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
(ค) อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานเป็นผู้ใช้ประโยชน์
แต่ไม่ใช่ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน

อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

หมายถึง

อสั งหาริ มทรั พย์ (ที่ ดิ น หรื ออาคาร หรื อส่ วนของ
อาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่
ครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสอง
อย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อ
(ก) ใช้ใ นการผลิตหรื อจัดหาสินค้า หรือให้บริการ
หรือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงาน หรือ
(ข) ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้
งาน

หมายถึง

อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง (โดยเจ้าของหรือโดย
ผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) เพื่อใช้ในการผลิต
หรื อ จั ด หาสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร หรื อ ใช้ ใ นการ
บริหารงานของหน่วยงาน

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงาน
6.

ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงาน อาจจัดประเภทและบันทึก
บัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ถ้าหากว่า (ก) อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามคานิยาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ (ข) ผู้เช่าใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 39
ถึง 61 ในการรับรู้สินทรัพย์นี้ ทางเลือกในการจัดประเภทนี้มีไว้เพื่อการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์
แต่ละรายการไป อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกจัดประเภทส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิด
จากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่จัด
ประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องบันทึกโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม เมื่อหน่วยงานเลือก
วิธีการจัดประเภทดังกล่าว หน่วยงานต้องเปิดเผยส่วนได้เสียในอสังหาริมทรั พย์ที่ถูกจัดประเภท
เหล่านั้นตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82 ถึง 87

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
7.

มีหลายสถานการณ์ที่หน่วยงานของรัฐอาจมีอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า และจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีนี้ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ขายต่อตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ อสังหาริมทรัพย์อื่นที่ครอบครองเป็นไปตามคานิยาม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หน่วยงานของรัฐ อื่นอาจมีอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และใช้ จ่ายเงินที่ได้รับจาก
อสังหาริมทรัพย์ในกิจกรรมอื่นของหน่วยงาน (การให้บริการตามภารกิจ) เช่น มหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นเจ้าของอาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เช่าในเชิงพาณิชย์แก่บุคคลภายนอก
เพื่อจัดหาเงิน มากกว่าที่จะใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวถือว่า
เป็นไปตามคานิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นกัน

8.

หน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นไว้เพื่อประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ดังนั้น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอิสระจากสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่หน่วยงานครอบครอง ทาให้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต่างจากที่ดินหรืออาคารอื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่ ง รวมทั้ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ไ ว้ ใ ช้ ง าน การผลิ ต หรื อ การจั ด หาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร หรื อ การใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริ หารงานของหน่วยงานของรัฐ สามารถทาให้เกิดกระแสเงินสดเช่น กัน
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐอาจจะใช้อาคารในการผลิต หรือการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับ
โดยมีการคิดค่าตอบแทนที่คุ้มกับต้นทุนทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานใช้อาคารเพียง
เพื่อประกอบการผลิตสินค้าและให้บริการ แต่กระแสเงินสดไม่ได้มาจากเฉพาะอาคารเท่านั้น ยังมาจาก
สินทรัพย์อื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการด้วย ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ใช้ปฏิบัติกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน

9.

ภาครัฐอาจมีการบริหารจัดการ โดยให้หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ ซึ่งมี
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจเป็นผู้ควบคุมและบันทึก
บัญชีอาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้ งาน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
จะหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครอง และรับรู้เป็นอสังหาริมทรัพย์ในรายงานการเงิน
ของหน่วยงานนั้น
10.

11.

ตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังต่อไปนี้
(ก)

ที่ดินที่หน่วยงานครอบครองไว้เพื่อหวังกาไรจากการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนั้นในระยะยาว มากกว่า
ครอบครองไว้เพื่อขายในระยะสั้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน เช่น
ที่ ดิ น ที่ ค รอบครองโดยโรงพยาบาลเพื่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ อ าจจะขาย
ในช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์ในอนาคต

(ข)

ที่ดินที่หน่วยงานครอบครองไว้ โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
(ถ้าหน่วยงานยังมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือเพื่อขายในระยะสั้น
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน ให้ถือว่าที่ดินนั้นถือไว้เพื่อหาประโยชน์
จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน)

(ค)

อาคารที่หน่วยงานเป็นเจ้าของ (หรืออาคารที่หน่วยงานครอบครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)
และให้เช่าต่อตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง ฉบับ
ในเชิงพาณิชย์ เช่น มหาวิทยาลัยอาจครอบครองอาคารที่ให้บุคคลภายนอกเช่าในเชิงพาณิชย์

(ง)

อาคารที่ยังไม่มีผู้เช่าซึ่งหน่วยงานครอบครองเพื่อให้เช่าต่อภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน ไม่ว่าจะ
เป็นสัญญาฉบับเดียวหรือมากกว่าหนึ่งฉบับในเชิงพาณิชย์แก่บุคคลภายนอก

(จ)

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนา เพื่อใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต

ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนั้น จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้
(ก)

อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรืออยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้า
คงเหลือ) เช่น หน่วยงานเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยอาจมีการจาหน่ายบ้านพักอาศั ยบางส่วนที่สร้าง
เก็บไว้ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของหน่วยงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นประชากร ซึ่ ง ในกรณี ดั ง กล่ า ว อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ห น่ว ยงานได้ ม าเพื่ อ จะจาหน่าย
ในอนาคตอันใกล้หรือเพื่อนามาพัฒนาและขายต่อ จะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ

(ข)

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือพัฒนาให้บุคคลอื่น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้))

(ค)

อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครอง เพื่อใช้ งานภายในหน่วยงานในอนาคต
อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ห น่ ว ยงานครอบครองเพื่อการพัฒ นาในอนาคต และนามาใช้ งานภายใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
หน่วยงานในเวลาต่อมา อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์โดยพนักงาน เช่น บ้านพัก พนักงาน
(ไม่ว่า พนั กงานจะจ่ายค่าเช่ าในอัตราตลาดหรือไม่ก็ตาม) และอสั งหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน
รอการจาหน่าย
(ง)

อสังหาริมทรัพย์ที่ให้หน่วยงานอื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(จ)

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ค รอบครองไว้ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ สั ง คมและก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดรั บ
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่จัดหาอาคารที่อยู่อาศัย อาจครอบครองอาคารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่
เพื่อให้เช่าแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่าราคาตลาด ในสถานการณ์เช่นนี้
ถือว่าหน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไ ว้เพื่อการให้ บริการที่อยู่อาศัย มากกว่า เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และรายได้ค่าเช่าที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของวัตถุประสงค์ของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริม
ทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(ฉ)

อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานครอบครองไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่จะต้องบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

12.

ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด หน่วยงานของรัฐอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์
ของการให้บริการตามภารกิจ มากกว่าเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าของสินทรัพย์ ในสถานการณ์เช่นนี้ อสังหาริมทรัพย์จะไม่เป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
ในบางสถานการณ์ หน่ ว ยงานของรัฐ อาจครอบครองอสั งหาริมทรัพย์บางรายการที่ ประกอบด้วย
(ก) ส่ ว นที่ห น่ ว ยงานถือไว้เพื่อหาประโยชน์จ ากรายได้ ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้ นของมูล ค่ า ของ
สินทรัพย์มากกว่าที่จะให้บริการ และ (ข) อีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหา
สิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร หรื อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน ตั ว อย่ า งเช่ น โรงพยาบา ลหรื อ
มหาวิทยาลัยอาจเป็นเจ้าของอาคาร ซึ่ง ในอาคารดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่นามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน และอีกส่วนหนึ่งของอาคารให้เช่าเป็นอพาร์ทเมนท์ในเชิงพาณิชย์ ถ้าแต่ละ
ส่วนสามารถแยกขาย (หรือแยกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) หน่วยงานต้องบันทึก ส่วนต่าง ๆ แยก
จากกัน แต่ถ้าไม่สามารถแยกส่วนได้ หน่วยงานจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนได้ ต่อเมื่อสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้ เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานนั้นไม่มีสาระสาคัญ

13.

ในบางกรณี หน่วยงานให้บริการเสริมอื่นๆ แก่ผู้ อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่ หน่วยงานครอบครอง
หน่วยงานจะจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หากบริการเสริมนั้น
เป็นส่วนประกอบที่ไม่มีสาระสาคัญในการจัดการโดยรวม ตัวอย่างเช่น เมื่อ หน่วยงาน (ก) ครอบครอง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
อาคารสานักงานที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เช่าในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ และ (ข) จัดให้มียาม
รักษาความปลอดภัย และการบริการบารุงรักษาให้แก่ผู้เช่าที่ใช้อาคารนั้น
14.

ในกรณีอื่น ๆ การบริการที่ให้ถือเป็นส่วนที่มีสาระสาคัญ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจเป็นเจ้าของโรงแรม
หรือห้องพัก ซึ่งมีการบริหารงานโดยหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ การบริการ
ต่าง ๆ ที่ให้กับแขกที่เข้าพักถือเป็น องค์ประกอบที่มีสาระสาคัญของการจัดการในภาพรวม ดังนั้น
โรงแรมหรือห้องพักที่บริหารโดยเจ้าของ ถือเป็นอสังหาริมทรั พย์ที่มีไว้ใช้งานไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

15.

ในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะระบุว่า บริการเสริมนั้นมีสาระสาคัญมากจนทาให้อสังหาริมทรัพย์
ขาดคุณสมบัติในการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตัวอย่างเช่น ในบางครั้งรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ที่เป็นตัวแทนของรัฐ บาลที่เป็น เจ้าของโรงแรม อาจโอนความรับผิดชอบให้ แก่บุคคลที่ส ามภายใต้
สัญญาการจัดการ เงื่อนไขของสัญญาการจัดการนี้อาจเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล อาจเป็นเพียงนักลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน แต่
อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล อาจเพียงแต่
ต้องการตัดภาระงานประจาวันไปให้แก่บุคคลภายนอก ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดาเนินงานของโรงแรม

16.

หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนดว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หรือไม่ หน่วยงานต้องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างสม่าเสมอ โดยให้สอดคล้อง
กั บ ค านิ ย ามของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น และแนวทางที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 7 ถึ ง 15
ย่อหน้าที่ 83(ค) ระบุให้หน่วยงานเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการจัดประเภทของสินทรัพย์นั้นทาได้ยาก

16ก. หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนดว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์ หรือการรวมหน่วยงานของรัฐภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) หน่วยงานควรอ้างอิง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) เพื่อ
พิจารณาว่าเป็นการรวมหน่วยงานของรัฐหรือไม่ คาอธิบายในย่อหน้าที่ 7 ถึง 16 ของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้
งานหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่ไม่ได้กาหนดว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นการรวม
หน่วยงานของรัฐตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามคานิยามของการรวม
หน่วยงานของรัฐตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ
(เมื่อมีการประกาศใช้) และรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐฉบับนี้หรือไม่ ต้องนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐทั้งสองฉบับมาใช้แยกต่างหากจากกัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
17.

ในบางกรณี หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า และครอบครองโดยหน่วยงานที่ควบคุม
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม อีกหน่วยหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุ น ในรายงานการเงิ น รวมของหน่ ว ยงานเหล่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เ พราะสิ น ทรั พ ย์ เ หล่ า นั้ น จั ด เป็ น
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานในภาพรวมของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจา รณา
เฉพาะหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ถ้ าอสั งหาริ มทรั พย์ นั้ น เป็ น ไปตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 5 ดั ง นั้ น ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จึ ง บั น ทึ ก
อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรายงานการเงินเฉพาะของหน่วยงานได้
สถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบริหาร
จัดการอาคารสานักงานของรัฐบาล ซึ่งอาคารดังกล่าวนาไปให้เช่าแก่หน่วยงานของรัฐอื่นในเชิงพาณิชย์
ในรายงานการเงินของหน่วยงานที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นั้น จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตามในรายงานการเงินรวมของรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้รายการ
18.

หน่วยงานต้ องรั บรู้ อสังหาริ มทรั พย์เ พื่อการลงทุน เป็นสิน ทรัพย์ เมื่อเป็น ไปตามเงื่อนไขทุกข้อ
ต่อไปนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให้บริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ข) สามารถวัดราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม (สาหรับรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ 25)
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ

19.

ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นไปตามเงื่อนไขข้อแรกของการรับรู้รายการหรือไม่ หน่วยงานต้อง
ประเมินระดับของความแน่นอนของการที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการ
ให้บริการในอนาคต ตามหลักฐานที่ปรากฏในขณะที่รับรู้รายการเริ่มแรก ความแน่นอนเพียงพอที่
หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการในอนาคต เป็นสิ่งจาเป็นที่จะ
ให้ ก ารรั บ ประกั น ได้ ว่ า หน่ ว ยงานจะได้ รั บ ผลตอบแทนจากสิ นทรั พ ย์ และเป็ น ผู้ รั บ ความเสี่ ย งที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยปกติ ก ารให้ ก ารรั บประกั นดั ง กล่ า วจะเกิ ดขึ้ น ได้ ก็ ต่อ เมื่ อ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนไปให้แก่หน่วยงาน ซึ่งก่อนที่จะมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนดังกล่าว รายการ
จัดหาสินทรัพย์จะยังสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าปรับเป็นจานวนที่มีสาระสาคัญ ทาให้ยังไม่มีการรับรู้
สินทรัพย์

20.

โดยปกติรายการจั ดหาสิ น ทรั พย์เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่ส องของการรับรู้รายการได้โ ดยไม่ ยุ่ งยาก
เนื่องจากเมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์จากรายการที่มีการแลกเปลี่ยนโดยการซื้อ ย่อมทาให้ทราบราคาทุน
ของสิ น ทรั พย์ อย่ างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

149

150

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ในบางกรณีหน่วยงานอาจได้รับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาโดยไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนน้อยมาก
ในกรณีนี้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนให้วัดโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา
21.

ภายใต้ห ลั กการรั บ รู้ ร ายการ หน่ ว ยงานต้องประเมินราคาทุน ของอสั งหาริม ทรั พย์เ พื่ อ การลงทุ น
ณ เวลาที่ ต้ น ทุ น เกิ ด ขึ้ น ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เริ่ ม แรก ที่ ท าให้ ห น่ ว ยงานได้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมา และต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อต่อเติม เปลี่ยนแทน (บางส่วน) หรือ
ให้บริการแก่อสังหาริมทรัพย์

22.

ภายใต้หลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 18 หน่วยงานต้องไม่รวมต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจาวัน
เป็นมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่ต้ องรับรู้ต้นทุนเหล่านี้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิดขึ้น ต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นประจาวันหลัก ๆ คือค่าแรงงาน และต้นทุนที่ใช้
หมดไปและอาจรวมถึงต้น ทุน ค่าชิ้นส่ว นชิ้นเล็ ก ๆ ด้วย วัตถุประสงค์ของรายจ่ายเหล่ านี้บ่ อ ยครั้ง
มักเป็นเรื่องของการซ่อมแซมและบารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์

23.

ชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจได้มาโดยการเปลี่ยนแทน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผนัง
ภายในเพื่อทดแทนผนังเดิม ภายใต้หลักการรับรู้รายการ หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทน
ส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
ณ เวลาที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นหากเข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการ และหน่วยงานต้องตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนนั้น ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดรายการที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
24.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนในการทารายการ

25.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา

26.

ต้น ทุน ของอสั งหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาโดยการซื้อ ประกอบด้ว ย ราคาซื้อ และรายจ่าย
โดยตรงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างของรายจ่ายโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสาหรับบริการทางกฎหมาย ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย์ และต้นทุนในการ
ทารายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

27.

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่รวมรายการต่อไปนี้
(ก)

ต้นทุนก่อนการดาเนินงาน (ยกเว้นรายจ่ายที่จาเป็นเพื่อทาให้อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร)

(ข)

ขาดทุนจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นก่อนที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะมีผู้เข้าครอบครองใน
ระดับที่วางแผนไว้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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(ค)

จานวนสูญเสียที่เกินปกติจากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน หรือจากทรัพยากรอื่ น ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

28.

หากหน่วยงานซื้ออสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนโดยการผ่ อนช าระ หน่วยงานต้องบันทึกราคาทุน
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าที่เทียบเท่ากับการซื้อด้วยเงินสด ผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสด และจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระทั้งหมด ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของการได้
สินเชื่อ

29.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจโอน
อาคารสานักงานที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาอาคารดังกล่าวไปให้เช่าในราคาตลาด นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจ
ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนโดยใช้อานาจอายัด ในสถานการณ์เช่นนี้ ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา

30.

ในกรณีที่หน่วยงานรับรู้ราคาทุนเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม
ย่อหน้าที่ 25 มูลค่ายุติธรรมนั้นถือเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานต้องตัดสิ นใจ
ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก โดยใช้วิธีมูลค่ายุ ติธรรม (ตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 61)
หรือวิธีราคาทุน (ตามย่อหน้าที่ 62)

31.

ต้นทุนเมื่อเริ่มแรกของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่า ที่จัดประเภทเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้สาหรับสัญญาเช่าการเงินในย่อหน้าที่
25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า นั่นคือสินทรัพย์จะต้องรับรู้ด้วยมูล
ค่าที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ และมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า และรับรู้จานวนที่เท่ากันนั้นเป็นหนี้สินตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าเดียวกัน

32.

เงินส่วนเกินใด ๆ ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
สาหรับวัตถุประสงค์นี้ ดังนั้นจึงให้รวมจานวนดังกล่าวในราคาทุนของสินทรัพย์ แต่ให้แยกออกจาก
หนี้สิน หากส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน รายการที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม คือ ส่วนได้เสีย ไม่ใช่ตัวอสังหาริมทรัพย์ แนวทางในการ
กาหนดมูลค่ายุติธรรมของส่ว นได้เสียในอสั งหาริมทรัพย์ได้กาหนดไว้ ในส่วนของวิธีมูล ค่ายุติธ รรม
ในย่อหน้าที่ 39 ถึง 58 แนวทางนี้ยังใช้กับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมเมื่อใช้มูลค่าดังกล่าวเป็นราคาทุน
ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก

33.

หน่ ว ยงานอาจได้อสั งหาริ มทรั พย์เ พื่ อ การลงทุนบางรายการ หรือมากกว่าหนึ่งรายการ จากการ
แลกเปลี่ ย นกั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น รายการหนึ่ ง หรื อ หลายรายการ หรื อ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยสิ น ทรั พย์ ที่เป็ น ตัว เงิน และสิ นทรัพย์ที่ไม่เป็นตัว เงิน คาอธิบายต่อไปนี้อ้างอิงถึ ง การ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน รายการหนึ่งกับอีกรายการหนึ่ง แต่สามารถใช้ได้กับการ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในประโยคข้างต้นด้วย ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้อง
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วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มี
เนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ (ข) หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับและสินทรัพย์ที่
ให้ไปในการแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยวิธีดังกล่าว
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดรายการสินทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยนได้ทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่สามารถ
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมได้ ให้วัดราคาทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้ไปในการ
แลกเปลี่ยน
34.

35.

ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้หน่วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผล
มาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับหรือศักยภาพ
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่นาไป
แลกเปลี่ยน หรือ

(ข)

รายการแลกเปลี่ ย นท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะหน่ ว ยงานในส่ ว นของการ
ดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ

(ค)

ความแตกต่างในย่อหน้าที่ 34 (ก) หรือ 34 (ข) มีสาระสาคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้ จะถือว่าหน่วยงานสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีสาระสาคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของสิ นทรัพย์นั้น หรือ (ข) สามารถ
ประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่าง ๆ ในช่วงของประมาณการได้
อย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม หากหน่วยงานสามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มา หรือสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุน
ของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
นโยบายการบัญชี
36.

ยกเว้นที่ได้กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 40 หน่วยงานต้องใช้นโยบายการบัญชีโดยสามารถเลือกใช้วิธี
มูลค่ายุติธรรม ตามย่อหน้าที่ 39 ถึง 61 หรือวิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 62 และต้องใช้นโยบายการ
บัญชีนั้นกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของหน่วยงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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37.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อ ผิ ด พลาด ระบุ ว่ า หน่ ว ยงานจะเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี โ ดยสมั ค รใจ ก็ ต่ อ เมื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้น
เกี่ยวกับผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อื่น หรือสภาพของสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานทาง
การเงิน หรือกระแสเงินสดของหน่วยงาน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากที่การเปลี่ยนแปลงจากวิธี
มูลค่ายุติธรรมเป็นวิธีราคาทุนจะทาให้ข้อมูลที่นาเสนอมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม

38.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ กาหนดให้ทุกหน่วยงานวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่า (หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม) หรือเพื่อการ
เปิดเผยข้อมูล (หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้สนับสนุน (แต่ไม่ได้
กาหนด) ให้หน่วยงานต้องกาหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้การประเมิน
มู ล ค่ า จากผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และประสบการณ์ในการตีราคาในทาเลพื้นที่และในประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

วิธีมูลค่ายุติธรรม
39.

หลังจากรั บรู้ ร ายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว หน่วยงานที่เ ลือกใช้วิธี มูลค่า ยุติธ รรมต้องวัดมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 59

40.

เมื่อส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ถูกจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนตามย่อหน้าที่ 6 หน่วยงานไม่สามารถเลือกนโยบายการบัญชีตามย่อหน้าที่ 36
ได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น

41.

หน่ ว ยงานต้ อ งรั บ รู้ ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ในงวดที่เกิดขึ้น

42.

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน คือราคาที่อสังหาริมทรัพย์นั้นมีการแลกเปลี่ ยน
ระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในลักษณะของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ดูย่อหน้าที่ 5)
มูลค่ายุติธรรมจะไม่รวมราคาส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากเงื่อนไขหรือสถานการณ์พิเศษ เช่น
การจัดหาเงินแบบพิเศษ การขายและการเช่ากลับคืน สิ่งตอบแทนพิเศษ หรือ สิทธิพิเศษที่ได้รับจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย

43.

หน่วยงานต้องกาหนดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่หักต้นทุนในการทารายการที่อาจเกิดขึ้นในการขายหรือ
จาหน่ายสินทรัพย์นั้น

44.

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ต้ อ งสะท้ อ นถึ ง สภาพตลาด ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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45.

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ น มู ล ค่ า เฉพาะ ณ เวลาในวั น ใดวั น หนึ่ ง เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากสภาพของตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จานวนที่รายงานเป็นมูลค่ายุติธรรมอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากทาการ
ประมาณ ณ เวลาอื่น คานิยามของมูลค่ายุติธรรมนั้นมีข้อสมมติว่า การแลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของ
สัญญาขายเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ตกลงกันระหว่างบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันที่มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้น หากการ
แลกเปลี่ยนและการสิ้นสุดของสัญญาขายเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน

46.

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสะท้อนถึงรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน และ
ข้อสมมติที่มีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนได้ โดยข้อสมมตินั้นสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้มีความรอบรู้และเต็มใจ
ได้คาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ในขณะเดียวกันก็จะต้องสะท้อนถึงกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ (รวมทั้งค่าเช่า และกระแสเงินสดจ่ายอื่น ๆ)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ กระแสเงินสดจ่ายบางรายการได้ส ะท้อนอยู่ในหนี้สินแล้ว
ในขณะที่รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจ่าย ยังไม่มีการรับรู้ในรายงานการเงิน จนกระทั่ง
ในภายหลัง (ตัวอย่าง การจ่ายเงินรายงวด เช่น ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น)

47.

ย่อหน้าที่ 31 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของราคาทุนของส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์
ที่เช่า ย่อหน้าที่ 39 กาหนดให้หน่วยงานต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าใหม่ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม (ถ้าจาเป็น) ในสัญญาเช่าที่มีการเจรจาต่อรองที่อัตราตลาด มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสีย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่ได้สิ นทรัพย์มาสุทธิด้วยค่าเช่าทั้งสิ้นที่คาดไว้ (รวมทั้งรายจ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่รับรู้) ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ มูลค่ายุติธรรมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าในทางบัญชี
สินทรัพย์ที่เช่าและหนี้สินจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่ าเช่าขั้นต่าตาม
ย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้น การวัดมูลค่าใหม่ของ
สินทรัพย์ที่เช่า จากราคาทุนที่กาหนดในย่อหน้าที่ 31 เป็นมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนดในย่อหน้าที่
39 ต้องไม่ทาให้เกิดผลกาไรหรือผลขาดทุนเริ่มแรก ยกเว้นมู ลค่ายุติธรรมนี้มีการวัดมูลค่า ณ เวลาที่
ต่างกันไป กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้เมื่อ
เริ่มแรก

48.

คานิยามของมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงถึง “ความรอบรู้และเต็มใจ” ในที่นี้ “ความรอบรู้” หมายถึงทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายได้รับข้อมูลอย่างสมเหตุผล เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง ศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และสภาพของตลาด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผู้ซื้อที่มีความเต็มใจมีแรงจูงใจที่จะซื้อแต่ไม่ใช่การบังคับให้ซื้อ ผู้ซื้ อนี้ต้องไม่มีความ
กระตือรือร้นมากเกินไปที่จะซื้อ หรือมุ่งมั่นที่จะซื้อในราคาใดก็ได้ ผู้ที่จะซื้อจะไม่จ่ายซื้อในราคาที่
สูงกว่าราคาตลาดที่กาหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรอบรู้และเต็มใจที่จะซื้อขาย

49.

ผู้ขายที่มีความเต็มใจขายต้องไม่ใช่ผู้ที่มีความกระตือรื อร้นมากเกินไปที่จะขาย หรือผู้ที่ถูกบังคับให้ขาย
ณ ราคาใดก็ได้ หรือผู้ที่ประวิงการขาย เพื่อให้ได้ราคาขายที่ไม่ถือเป็นราคาที่เหมาะสมในสภาพตลาด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ปัจจุบัน ผู้ขายที่มีความเต็มใจขายเป็นผู้ ที่มีแรงจูงใจที่จะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตาม
เงื่อนไขของตลาดเพื่อให้ ได้ราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณ์จริง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ แ ท้ จ ริ ง จะไม่ เ ข้ า ข่ า ยข้ อ พิ จ ารณานี้ เ พราะผู้ ข ายที่ มี ค วามเต็ ม ใจขายเป็ น เจ้ า ของในทางทฤษฎี
(ตัวอย่างเช่น ผู้ขายที่เต็มใจขายจะไม่คานึงถึงสถานการณ์ทางภาษีที่เฉพาะของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน)
50.

คานิ ย ามของมูล ค่ายุ ติธ รรมอ้างถึง รายการที่ผู้ ซื้อและผู้ ขายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายถึ ง
รายการที่ผู้มีส่วนร่วมไม่มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษ ที่ก่อให้เ กิดการตกลงราคาซึ่งไม่ได้สะท้อนถึง
สภาพตลาด รายการนี้เกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนร่วมไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และเจรจาต่อรองในลักษณะที่
เป็นอิสระจากกัน

51.

ตามปกติหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม คือ ราคาปัจจุบันในตลาดที่มีการซื้อขายคล่องสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ คล้ายคลึงกัน ทั้งสภาพและทาเลที่ตั้ง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่า หรือ
สัญญาอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานต้องระบุความแตกต่างในลักษณะ ทาเลที่ตั้ง หรือสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์หรือเงื่อนไขในสัญญาเช่า หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

52.

หากไม่มีราคาปัจจุบันในตลาดซื้อขายคล่องตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 51 ให้หน่วยงานพิจารณาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง

53.

(ก)

ราคาปัจจุบันในตลาดซื้อขายคล่ องของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะ สภาพ หรือทาเลที่ตั้งที่
แตกต่างกัน (หรืออยู่ภายใต้สัญญาเช่าหรือสัญญาอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน) โดยปรับปรุงให้สะท้อน
ถึงความแตกต่างนั้น

(ข)

ราคาล่าสุดของอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่มีระดับการซื้อขายคล่องรองลงมา
โดยปรับปรุงให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่เกิดการซื้อขายด้วย
ราคานั้น และ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้พื้นฐานของประมาณการที่เชื่อถือได้ของกระแสเงินสด
ในอนาคต ที่สนับสนุนด้วยเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่มีอยู่ และสัญญาอื่น ๆ และ (หากเป็นไปได้)
หลักฐานภายนอก เช่น ค่าเช่าในตลาดปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึ งกัน ในทาเล
เดียวกันและสภาพเหมือนกัน และใช้อัตราคิ ดลดที่สะท้อนถึงการประเมินของตลาดปัจจุบัน
ในเรื่องของความไม่แน่นอนของจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด

ในบางกรณี แ หล่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วถึ ง ในย่ อ หน้ า ก่ อ น อาจให้ ข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แตกต่างกัน หน่วยงานต้องพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกต่างนั้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นอย่างน่าเชื่อถือที่สุดภายใต้ช่วงของการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมที่สมเหตุสมผล
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54.

ในกรณียกเว้นซึ่งมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่เมื่อหน่วยงานเริ่มได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หรือ
เมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หลังจากที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการใช้ง านของสิ น ทรัพ ย์ ) โดยหลั ก ฐานนั้ นชี้ ชัดว่ าความผั น แปรในช่ว งของ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลนั้นกว้างมาก และเป็นการยากที่จะประมาณความน่าจะเป็น
ของประมาณการดังกล่าว จนทาให้ประโยชน์ในการใช้ตัวเลขประมาณการมูลค่ายุติธรรมเพียงค่าเดียวนั้น
มีน้อยมาก กรณีเช่นนี้ อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่สามารถหาได้อย่าง
น่าเชื่อถือและอย่างต่อเนื่อง (ดูย่อหน้าที่ 59)

55.

มูลค่ายุติธรรมแตกต่างจากมูลค่าจากการใช้ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) มูลค่ายุติธรรม
สะท้อนถึงความรู้ และการประมาณของผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรอบรู้และเต็มใจ ในทางตรงกันข้าม
มูลค่าจากการใช้สะท้อนถึงการประมาณของหน่วยงาน รวมถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีเฉพาะ
ต่อหน่วยงานและไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมจะไม่สะท้อนถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ซื้อและผู้ขายที่รอบรู้และเต็มใจในการซื้อขายมักจะไม่มีข้อมูลดังกล่าว

56.

(ก)

มูลค่าส่วนเพิ่มที่เกิดจากการมีกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่าง ๆ

(ข)

การประสานประโยชน์ จากการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนร่วมกับสินทรัพย์อื่น ๆ

(ค)

สิทธิหรือข้อจากัดทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าของสินทรัพย์คนปัจจุบันเท่านั้น และ

(ง)

ผลประโยชน์ ทางภาษีห รื อภาระทางภาษีที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงต่อเจ้าของสิ นทรัพ ย์
คนปัจจุบันเท่านั้น

ในการหามูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องไม่
บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกรับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วซ้าอีก เช่น
(ก)

อุปกรณ์ เช่น ลิฟต์ หรือเครื่องปรับอากาศ มักเป็นส่วนควบของอาคาร และโดยทั่วไปจะรวมอยู่ใน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มากกว่าจะแยกรับรู้ต่างหากเป็นรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์

(ข)

หากให้เช่าสานักงานที่ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้ว โดยทั่วไปมูลค่ายุติธรรมของสานักงาน
จะรวมมูลค่ายุติธรรมของเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้ว เนื่องจากรายได้ค่าเช่าได้รวมถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์
ดังกล่าวด้วย เมื่อเฟอร์นิเจอร์ได้รวมอยู่ในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว
หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายการเฟอร์นิเจอร์เป็นสินทรัพย์ที่แยกต่างหาก

(ค)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องไม่รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า หรือ
รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานค้างรับ เนื่องจากหน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินแยกต่างหาก
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(ง)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ครอบครองภายใต้สัญญาเช่า สะท้อนถึง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับหรือจะต้องจ่าย (รวมถึงค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหน่วยงานต้องจ่าย
ในอนาคต) ดังนั้น หากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เป็นมูลค่าสุทธิจากจานวนเงินทั้งหมดที่
คาดว่าจะต้องจ่ายจึงจาเป็นที่จะต้องบวกกลับหนี้สินจากสัญญาเช่าที่ได้รับรู้ เพื่อให้ได้มูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้วิธีมูลค่ายุติธรรม

57.

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตที่จะจ่าย
เพื่อปรับปรุงหรือทาให้อสังหาริมทรัพย์นั้นดีขึ้น และไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ในอนาคตที่เกี่ยวข้อง
ทีจ่ ะได้รับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตนั้น

58.

ในบางกรณี หน่วยงานคาดได้ว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่จะต้องจ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคต หน่วยงานต้องใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาว่าควรรับรู้
รายการหนี้สินหรือไม่ และหากต้องรับรู้รายการหนี้สินจะวัดมูลค่าหนี้สินอย่างไร

กรณีไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
59.

ข้อสันนิษฐานที่โต้แย้งได้อย่างหนึ่งคือ หน่วยงานจะสามารถหามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณียกเว้นซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า
เมื่อหน่วยงานเริ่ มได้ อสังหาริมทรั พย์เ พื่อการลงทุน มา (หรื อเมื่ออสังหาริ มทรั พย์ที่มีอยู่เ ดิมได้
เปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน
ของสินทรัพย์) หน่วยงานไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้
อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรายการซื้อขายทางการตลาดที่เทียบเคียง
ได้ไม่เกิดขึ้นบ่อยและการประมาณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอื่น (เช่น การประมาณการโดยใช้ประมาณ
การกระแสเงิ น สดคิ ด ลด) ไม่ ส ามารถจั ด ท าได้ หากหน่ ว ยงานระบุ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
แต่หน่วยงานคาดว่าจะสามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อการก่อสร้างนั้นเสร็จ
สิ้น หน่วยงานจะต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นด้วยวิธี
ราคาทุน จนกระทั่งสามารถวัดมูลค่า ยุติธ รรมได้อย่า งน่า เชื่อถือ หรื อเมื่อการก่อสร้ า งเสร็จสิ้น
(แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน) หากหน่วยงานระบุว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ไม่ สามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง หน่วยงานต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีราคาทุนที่
กาหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โดยสมมติให้มูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับศูนย์ หน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จนกว่า จะมีการ
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
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59ก. เมื่อใดที่หน่วยงานเริ่มสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่อยู่ในระหว่างการ
ก่ อ สร้ า งที่ แ ต่ ก่ อ นหน่ ว ยงานวั ด มู ล ค่ า ที่ ร าคาทุ น ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ หน่ ว ยงานจะต้ อ งวั ด มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น
ให้ถือว่ามูลค่ายุติธรรมสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่มูลค่ายุติธ รรมสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 หน่วยงานจะต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนดังกล่าว ด้วยวิธีราคาทุน ตามแนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
59ข. ข้อสั น นิ ษฐานที่ว่า มูล ค่ ายุ ติธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุน ที่ อยู่ ในระหว่ างการก่ อ สร้ า ง
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนั้น จะสามารถโต้แย้งได้ในการรับรู้เริ่มแรกเท่านั้น การที่หน่วยงาน
วัดมูลค่ายุติธรรมของรายการใดรายการหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างได้ อาจไม่สามารถสรุปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้างเสร็จสิ้น
แล้ว ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
60.

ในกรณียกเว้นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 หน่วยงานต้องใช้วิธีราคาทุน ในการวัด
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามแนวทางที่กาหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แล้ว หน่วยงานยังคงต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน อื่น ด้ วยมูลค่ายุติ ธรรม รวมถึงอสังหาริ มทรั พย์เ พื่อการลงทุนที่อยู่ ในระหว่างก่อสร้าง
ในกรณีดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานอาจใช้วิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหนึ่งรายการ
หน่วยงานยังคงต้องใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์รายการที่เหลืออื่น ๆ ต่อไป

61.

หากหน่วยงานใช้วิธีวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้ว หน่วยงานต้อง
ใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในการวั ด มู ล ค่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกว่ า จะมี ก ารจ าหน่ า ย (หรื อ จนกระทั่ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นกลายมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน หรือหน่วยงานเริ่ม
พัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์ นั้นเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติในภายหลั ง) แม้ ว่ า
รายการในตลาดที่เทียบเคียงกันได้ จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือหาราคาตลาดได้ยากขึ้นก็ตาม

วิธีราคาทุน
62.

หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีราคาทุน ต้องวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนทั้งหมด ด้วยแนวทางที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ กล่าวคือ ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนสะสมจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์
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การโอน
63.

การโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ไปยั ง บั ญ ชี อื่ น ๆ หรื อ โอนจากบั ญ ชี อื่ น ๆ มาเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะทาได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
นั้น โดยมีหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เริ่มมีการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในหน่วยงานเอง ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน
(ข) เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อมีไว้ขาย ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
(ค) สิ้นสุดการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ภายในหน่วยงานเอง ทาให้มีการโอนจากอสังหาริมทรัพย์
ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ง) เริ่มสัญญาเช่าแบบดาเนินงานกับหน่วยงานอื่น (ในเชิงพาณิชย์) ทาให้มีการโอนจากสินค้า
คงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

64.

การใช้งานอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลตัดสินใจเข้าใช้งาน
อาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน หรือเปลี่ยนจากอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็น
โรงแรมและมีการบริหารงานโดยบุคคลภายนอก ในกรณีแรกหน่วยงานต้องบันทึกบัญชีอาคารดังกล่าว
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจนถึงวันที่เริ่มเข้าครอบครองเพื่อใช้งาน ส่วนในกรณีหลังหน่วยงาน
ต้องบันทึกบัญชีอาคารดังกล่าวเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จนถึงวันที่หยุดครอบครองเพื่อใช้งาน
และจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

65.

ย่ อ หน้ า ที่ 63 (ข) ก าหนดให้ ห น่ว ยงานโอนอสั ง หาริม ทรัพ ย์ เ พื่ อ การลงทุ นไปเป็ นสิ นค้ า คงเหลื อ
ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน โดยมีหลักฐานของการเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เมื่อหน่วยงานตัดสินใจที่จะจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยไม่มีการพัฒนา หน่วยงานต้อง
ถือว่าอสั งหาริ มทรั พย์ นั้ นเป็ นอสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จนกว่าจะมีการตัดรายการออกจาก
งบแสดงฐานะการเงิน และต้องไม่จัดประเภทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือ ในทานอง
เดี ย วกั น หากหน่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อในอนาคต หน่วยงานต้องถือว่าสินทรัพย์นั้น
ยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องไม่โอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นอสังหาริม
ทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานในระหว่างที่มีการพัฒนาใหม่

66.

หน่วยงานที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐบาล อาจทบทวนว่าอาคารที่ครอบครองอยู่ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ ถ้าหน่วยงานครอบครองอาคารไว้เพื่อขาย อาคารดังกล่าวจะ
จัดเป็นสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะครอบครองอาคารไว้ เพื่อหาประโยชน์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

159

160

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
จากรายได้ ค่ า เช่ า และจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ อาคารดั ง กล่ า วจะจั ด เป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตั้งแต่วันเริ่มแรกของการนาไปให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน
67.

ย่อหน้าที่ 68 ถึง 73 ใช้กับการรับรู้รายการและวัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ส าหรั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น หากหน่ ว ยงานเลื อ กใช้ วิ ธี ร าคาทุ น การโอนระ หว่ า ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และสินค้าคงเหลือ จะไม่ทาให้มูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงและจะไม่ทาให้ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการวัด
มูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลเปลี่ยนแปลง

68.

ในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่
มีไว้ใช้งานหรือสินค้าคงเหลือ ให้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เป็นราคา
ทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

69.

หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานหน่วยงานต้องปฏิบัติกับผลต่างที่เกิดขึ้น
ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรม ด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ ตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

70.

หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จนถึงวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หน่วยงาน
ต้องปฏิบัติต่อผลต่างที่เกิดขึ้น ณ วันนั้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ด้วย
วิธีการเดียวกันกับการตีราคาใหม่ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ กล่าวคือ
(ก)

กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลงให้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น และมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากตีราคา
สิ น ทรั พย์ ” ในสิ น ทรั พย์ สุ ทธิ/ ส่วนทุน ส่ว นที่ล ดลงต้องนาไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(ข)

กรณีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้รับรู้ดังนี้
(1) หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น การกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สิ น ทรั พย์ ค่าที่เคยบั น ทึกไว้ จานวนที่เพิ่มขึ้นให้ รับรู้ในรายได้สู ง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สาหรับงวด จานวนที่รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด จะต้องไม่เกินกว่า
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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จานวนที่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น
(สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) หากไม่เคยมี การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาก่อน
(2) ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ค งเหลื อ จากข้ อ (2) ให้ รั บ รู้ ใ นส่ ว นเกิ นทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรัพย์
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หากมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในเวลาต่อมา
ให้โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมการ
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะไม่ทาผ่านรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
71.

การโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน ที่จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่โอน กับมูลค่าตาม
บัญชีก่อนการโอนในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด

72.

วิธีปฏิบัติในการโอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน ที่จะบันทึกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมถือว่ามีความสม่าเสมอกับวิธีปฏิบัติในการขายสินค้าคงเหลือ

73.

เมื่อหน่วยงานเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สร้างขึ้นเอง ที่จะ
บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุ ติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันเสร็จสิ้นกับมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านั้นใน รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด

การจาหน่าย
74.

หน่ ว ยงานต้ อ งตั ด รายการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ออกจากงบแสดงฐานะการเงิ น
เมื่อหน่วยงานจาหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการจากการจาหน่ายอีก

75.

การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาจเกิดจากการขายหรือการทาสัญญาเช่าการเงิน ในการ
พิจารณาวันที่ถือเป็นวันจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หน่วยงานต้องใช้เกณฑ์ตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้)
ในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และพิจารณาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้ได้กับการจาหน่าย
โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน และการขายและเช่ากลับคืน

76.

ตามหลักการรั บรู้รายการในย่อหน้าที่ 18 หากหน่วยงานรับรู้ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนส่ ว นของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ในกรณีที่หน่วยงานบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธี
ราคาทุน ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนอาจไม่มีการคิดค่าเสื่อ มราคาแยกต่างหาก หากในทางปฏิบัติ หน่วยงาน
ไม่สามารถหามูลค่าตามบัญชีเฉพาะของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนของการเปลี่ยน
แทน เป็นตัวบ่งชี้ถึงต้นทุนของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน ณ เวลา ที่หน่วยงานได้มาหรือสร้างสิ นทรัพย์นั้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจสะท้อนถึงการลดมูลค่าของ
ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นแล้ว ในกรณีอื่น ๆ อาจเป็นไปได้ยากที่จะประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมที่ควรลดลง
เนื่องจากส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนเป็นเท่าใด กรณีที่ยากในการปฏิบัติ ทางเลือกหนึ่งสาหรับการลดลงของ
มูลค่ายุติธรรมอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน คือให้รวมต้นทุนของการเปลี่ยนแทนไว้ในมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ จากนั้นจึงทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมใหม่ ตามที่กาหนดไว้สาหรับกรณี
การต่อเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแทน
77.

ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเลิกใช้หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องพิจารณา
จากผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่าย กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
และต้องรั บรู้ร ายได้ สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ในงวดที่เลิกใช้หรือจาหน่า ยสิ น ทรั พย์นั้น (เว้น แต่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า ได้กาหนดเกี่ยวกับการขายและเช่ากลับคืน
ไว้เป็นอย่างอื่น)

78.

หน่วยงานรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ จากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยให้มีการผ่อนชาระเป็นงวด ให้รับรู้
สิ่งตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาเทียบเท่าราคาเงินสด ผลต่างระหว่างจานวนที่จะได้รับกับ
ราคาเทียบเท่าราคาเงินสดจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้ จริงตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้)

79.

หน่วยงานต้องปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 19 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ อื่ น ๆ
ที่เหมาะสม สาหรับหนี้สินที่หน่วยงานยังคงมีพันธะผูกพันอยู่หลังจากที่ได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนไปแล้ว

80.

ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สาม สาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสียหรื อ
ยกเลิก ต้องรับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยนั้น

81.

การด้อยค่าหรือผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การขอเงินคืน หรือการจ่ายเงินค่าชดเชย
จากบุ ค คลที่ ส าม และการซื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง หรื อ การก่ อ สร้ า งสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ เปลี่ ย นแทน
เป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และต้องบันทึกบัญชีแยกจากกันดังต่อไปนี้
(ก)

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)

(ข)

การเลิกใช้หรือการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับรู้ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 74
ถึง 79 ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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(ค)

ค่าชดเชยจากบุคคลที่สามสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ด้อยค่า สูญเสีย หรือยกเลิก
ให้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยนั้น

(ง)

ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ฟื้นฟู ซื้อ หรือก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนแทน ให้ปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 24 ถึง 35
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

การเปิดเผยข้อมูล
วิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน
82.

การเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ กาหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า หน่วยงานซึ่งครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ตามวิธีสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาเนินงาน ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านผู้เช่าสาหรับสัญญา
เช่าการเงิน และด้านผู้ให้เช่าสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน

83.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน
(ข) หากหน่ ว ยงานใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หน่ ว ยงานจั ด ประเภท และบั น ทึ ก ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือตามสัญญาเช่าดาเนินงาน เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่
และในสถานการณ์ใด
(ค) หากการจั ด ประเภทท าได้ ย าก (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 16) เกณฑ์ ใ ดที่ ห น่ ว ยงานใช้ ใ นการแยก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และเกณฑ์ในการแยก
ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
(ง) วิธีการและข้อสมมติที่มีสาระสาคัญ ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมทั้งข้อความที่ระบุว่า การกาหนดมูลค่ายุติธรรมมีหลักฐานสนับสนุนจาก
ตลาด หรือกาหนดจากปัจจัยอื่น (ซึ่งหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล) เนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของอสังหาริมทรัพย์นั้น และการขาดข้อมูลของตลาดที่เปรียบเทียบได้
(จ) ระดับที่มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่งได้มีการวัดมูลค่าหรือเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในรายงานการเงิน) ได้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี
คุณ สมบัติ ของผู้เ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ ในทาเลที่ตั้งและประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น หากไม่มีการประเมินดังกล่าว หน่วยงาน
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงไว้ด้วย
(ฉ) จานวนที่ได้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย สาหรับ
(1) รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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(2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา) ที่เกิด
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับงวด และ
(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรง (รวมทั้งค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา) ที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสาหรับงวด
(ช) ข้อจากัดที่มีและจานวนที่มีข้อจากัดในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือการโอน
รายได้และเงินที่ได้รับจากการจาหน่าย
(ซ) ภาระผูกพันตามสัญญาในการซื้อ ก่อสร้าง หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ
ในการซ่อมแซม บารุงรักษา หรือทาให้ดีขึ้น

วิธีมูลค่ายุติธรรม
84.

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 83 แล้ว หน่วยงานที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 39 ถึง 61 ต้องเปิดเผยข้อมูลในการกระทบยอด ระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวดกับวันสิ้นงวด โดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
(ก) ส่วนเพิ่ม โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เกิดจากการซื้อ และส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจาก
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
(ข) ส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการรวมหน่วยงาน
(ค) การจาหน่าย
(ง) ผลกาไรหรือผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
(จ) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินไปเป็นสกุลเงิน
ที่นาเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่ารายงานการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศ มาเป็นสกุลเงินของหน่วยงานที่เสนอรายงาน
(ฉ) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค้าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ
(ช) การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

85.

เมื่อการวัด มูลค่าที่ไ ด้สาหรั บอสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุน มีการปรั บปรุ งอย่า งมีสาระสาคัญ
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของรายงานการเงิน ตัวอย่างเช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้าสินทรัพย์
หรื อ หนี้ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ รู้ แ ล้ ว เป็ น สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ต่ า งหากตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 56
หน่วยงานต้องเปิดเผยการกระทบยอดระหว่างการวัดมูลค่าที่ได้กับการวัดมูลค่าที่ปรับปรุงแล้ว
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานการเงิน โดยแยกแสดงยอดรวมของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่รับรู้ซึ่งมีการ
บวกกลับและยอดปรับปรุงที่มีสาระสาคัญอื่น ๆ
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86.

ในกรณียกเว้นที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 59 เมื่อหน่วยงานวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โดยใช้ราคาทุนตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การกระทบยอดที่ระบุในย่อหน้าที่ 84 จะต้องเปิดเผยจานวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนนั้นแยกต่างหากจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น นอกจากนี้หน่วยงานต้องเปิดเผยทุก
ข้อดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ข) คาอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
(ค) ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)
(ง) เมื่อมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม
(1) ข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้บันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
(2) มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่จาหน่าย และ
(3) จานวนผลกาไรหรือขาดทุนที่ได้รับรู้

วิธีราคาทุน
87.

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้าที่ 83 แล้ว หน่วยงานที่ใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่
62 ต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้
(ข) อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
(ค) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า เสื่อมราคาสะสมและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมกับผลขาดทุน
สะสมจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด
(ง) การกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวดกับ
วันสิ้นงวดโดยแสดงถึงรายการดังต่อไปนี้
(1) ส่วนเพิ่ม โดยแสดงแยกกันระหว่างส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการซื้อ กับส่วนเพิ่มที่เป็น
ผลมาจากการรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
(2) ส่วนเพิ่มที่เป็นผลมาจากการรวมหน่วยงาน
(3) การจาหน่าย
(4) ค่าเสื่อมราคา
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(5) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ และจานวนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่กลับรายการในระหว่า งงวด ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 26 เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(6) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินไปเป็นสกุล
เงินที่นาเสนอรายงานที่แตกต่างออกไป และจากการแปลงค่ารายงานการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินของหน่วยงานที่เสนอรายงาน
(7) การโอนไปหรือโอนกลับจากสินค้าคงเหลือและอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน และ
(8) การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
(จ) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในกรณียกเว้นตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่
59 เมื่อหน่วยงานไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(2) คาอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
(3) ประมาณการช่วงของมูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็นไปได้สูง (หากสามารถหาได้)

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
วิธีมูลค่ายุติธรรม
88.

ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ เป็นรายการปรับปรุงรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ในงวดบัญชีที่มี
การนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้
(ก) หากหน่วยงานได้เคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยในรายงานการเงิน
หรือที่ใดก็ตาม) มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น (ซึ่งการ
กาหนดมูลค่าทาให้มูลค่ายุติธรรมเป็นไปตามคานิยามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 และแนวปฏิบัติ
ในย่อหน้าที่ 42 ถึง 58) หน่วยงานอาจปฏิบัติดังนี้
(1) ปรับปรุงรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ในงวดแรกสุดที่ได้มีการ
นาเสนอมูลค่ายุติธรรมนั้น และ
(2) ทาการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสาหรับงวดดังกล่าว
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(ข)

หากหน่ ว ยงานไม่เ คยเปิ ดเผยข้ อมู ล ตามย่ อ หน้ าที่ 88(ก) ต่อสาธารณะ หน่ว ยงานไม่ ต้ อ ง
ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ไว้

89.

เมื่ อ มี ก ารน ามาตรฐานฉบั บ นี้ ม าใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรก หน่ ว ยงานอาจเลื อ กใช้ วิ ธี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมกั บ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการรับรู้ไว้แล้วในรายงานการเงินของหน่วยงาน ในกรณีนี้ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานปรับปรุงรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด ด้วยผลของ
รายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในงวดบัญชีที่มีการนามาตรฐาน
ฉบั บ นี้ มาใช้เป็ น ครั้ ง แรก มาตรฐานการบั ญชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ กาหนดให้ มี ก ารปฏิ บัติ ที่ แตกต่ า งจาก
ข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 กาหนดให้
ทาการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ แต่มาตรฐาน
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ เ พี ย งแต่ ส นั บ สนุ น ให้ ท าการปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บในบาง
สถานการณ์

90.

เมื่อหน่วยงานเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก การปรับปรุงรายได้สูง/(ต่า)
กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสมยกมาต้ น งวด ให้ ร วมถึ ง การจั ด ประเภทใหม่ ข องส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย

91.

หน่วยงานที่ (ก) ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก และ (2) เลือกจัดประเภทและ
บันทึกบัญชีส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์บางรายการ หรือทุกรายการตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็น
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ต้องรับรู้ผลกระทบของการเลือกนั้น เป็นการปรับปรุงในรายได้สูง/(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด สาหรับงวดที่หน่วยงานได้เลือกวิธีการบัญชีนี้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้
หากหน่วยงานได้เคยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะเปิดเผยในรายงานการเงินหรือที่ใดก็ตาม)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงวดก่อนหน้านั้น ให้ถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 88(ก)
หากหน่วยงานไม่เคยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้ถือปฏิบัติ
ตามย่อหน้าที่ 88(ก) และย่อหน้าที่ 88(ข)

วิธีราคาทุน
92.

ก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานอาจรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามหลั กการอื่น ที่ไม่ใช่ราคาทุน เช่น มูลค่ายุติธรรม หรือวัดมูลค่าตามหลั ก การอื่น
หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญชี และข้อผิดพลาด สาหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เมื่อ
หน่วยงานเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรกและเลือกใช้วิธีราคาทุน โดยให้ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และให้รวมถึงการจัดประเภทใหม่ของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มด้วย
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93.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานนานโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนใหม่ มาใช้กับ
รายงานการเงินทุกงวดย้อนหลังยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น หากหน่วยงาน (1)
เริ่ มรั บ รู้ อสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุนเป็นครั้งแรกในราคาทุน และ (2) เลื อกใช้วิธีราคาทุนตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย เสมือนว่าหน่วยงานได้ใช้นโยบายการบัญชีนั้นมาตั้งแต่ต้น

94.

สาหรับหน่วยงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นครั้งแรก ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 33
ถึง 35 เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ ให้ถือเป็นการเปลี่ยนทันทีเฉพาะรายการในอนาคต

วันถือปฏิบัติ
95.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (IPSAS 16 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้มีก ารตัด เนื้อ หาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้
1.1 ตัวอย่างประกอบบางรายการที่ไม่พบในหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยตามย่อหน้าที่ 12 และ 13
1.2 การให้ พิจ ารณามูล ค่ าเฉพาะหน่ว ยงานในส่ ว นของการดาเนิน งานที่ ถู ก กระทบจากรายการ
แลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย่อหน้าที่ 37 วรรคท้าย
1.3 การแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับอื่นที่ปรากฏในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศฉบับนี้ตามย่อหน้าที่ 101A ถึง 101E
1.4 การถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้างภายหลังวันที่ที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศฉบับนี้ตามย่อหน้าที่ 102
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพิ่มถ้อยคาที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้
2.1 คานิยาม “อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครอง” ตามย่อหน้าที่ 5
2.2 กาหนดหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมจากผู้ประเมินราคาอิสระ ในการสนับสนุนให้หน่วยงานใช้ในการ
กาหนดมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 38
3. มาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ มี การเปลี่ ยนถ้ อยคาจากค าว่า “ที่ถือครอง” (Hold) เป็นคาว่ า
“ครอบครอง” (Occupied) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
4. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการเพิ่มคาขยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการรับรู้รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนตามย่อหน้าที่ 18(ข)
ซึ่ ง ตรงกั บ ย่ อ หน้ า ที่ 20(b) ของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พ.ศ. 2544 (IPSAS 17 :
PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (December 2001)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมี
ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17
เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ย่อหน้าที่
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ต้นทุนเริ่มแรก ................................................................................................................................. 15
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ........................................................................................................ 16-18
การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ .................................................................................................................. 19-34
ส่วนประกอบของราคาทุน ........................................................................................................ 23-29
การวัดมูลค่าของราคาทุน ......................................................................................................... 30-34
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ .................................................................................................... 35-73
วิธีราคาทุน ...................................................................................................................................... 36
วิธีการตีราคาใหม่ ..................................................................................................................... 37-50
ค่าเสื่อมราคา ............................................................................................................................ 51-70
จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา ..................................... 58-67
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ............................................................................................... 68-70
การด้อยค่า ...................................................................................................................................... 71
ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า ..................................................................................................... 72-73
การตัดรายการ ....................................................................................................................................... 74-79
การเปิดเผยข้อมูล ................................................................................................................................... 80-86
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ....................................................................................................................... 87
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มาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 88 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้ รายงานการเงินได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของหน่วยงานใน
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลัก
ในทางบัญชีสาหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การกาหนด
มูลค่าตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
(เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

ขอบเขต
2.

หน่วยงานของรัฐที่จัดทาและนาเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสาหรับที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกัน
(ข) สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม)
(ค) สินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร ซึ่งหมายถึง ยุทธภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ใช้ในทางราชการทหารอันจาเป็นเพื่อปฏิบัติการรบ รวมทั้งเครื่องมือ ยานยนต์ ชิ้นส่วน
อะไหล่ สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรบ หรือมุ่งเน้นทางด้าน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ (ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม)

3.

4.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง
(ก)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และ

(ข)

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสัมปทาน หลังจากการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการครั้งแรกตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ: ด้านผู้ให้สัมปทาน (เมื่อ
มีการประกาศใช้)

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
(ก)

สินทรัพย์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๗
เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้))

(ข)

สัมปทานเหมืองแร่ และแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พัฒนาหรือบารุงรักษาสภาพของสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4 (ก) หรือ 4 (ข)
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5.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นอาจกาหนดให้หน่วยงานรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โดยใช้วิธีซึ่งแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า กาหนดให้หน่วยงานพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินทรัพย์นั้น มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๒ กาหนดให้หน่วยงานพิจารณารับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การให้บริการจัดการตามสัญญาสัมปทานโดยใช้หลักการควบคุมสินทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ดังกล่าว การปฏิบัติทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้น รวมทั้งการคิด
ค่าเสื่อมราคายังคงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

6.

หน่วยงานที่เลือกใช้วิธีราคาทุนสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะต้องปฏิบัติตามวิธีราคาทุนตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม
7.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้หน่วยงานรับรู้สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมแม้จะ
เป็นไปตามคานิยามและเกณฑ์การรับรู้ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8.

สินทรัพย์บางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีความสาคัญทางด้าน
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม หรื อประวัติ ศ าสตร์ ตัวอย่า งของสิน ทรั พย์มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่
อาคารที่ เ ป็ น โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ หนังสือและภาพยนตร์เก่าที่ทรงคุณค่า พระราชวัง แหล่งโบราณคดี พื้นที่อนุรักษ์
และพื้นที่สงวนรักษาไว้ตามธรรมชาติ และผลงานทางศิลปะ สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมมักจะมี
ลักษณะบางอย่าง ซึ่งรวมถึงลักษณะดังต่อไปนี้ (แม้ว่าลักษณะเหล่านี้จะไม่ใช่ลักษณะของสินทรัพย์
มรดกทางวัฒนธรรมได้เพียงประเภทเดียว)
(ก) คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และประวัติทางศาสตร์ ไม่สามารถสะท้อน
ออกมาให้เห็นได้ทั้งหมดในมูลค่าทางการเงินที่คิดจากราคาตลาดเพียงอย่างเดียว
(ข) ข้อผูกพันทางกฎหมายอาจทาให้มีข้อห้ามหรือข้อจากัดอย่างเข้มงวดในเรื่องการจาหน่าย
สินทรัพย์
(ค) สิน ทรัพ ย์เ หล่า นั้น มัก จะไม่ ส ามารถสร้า งขึ้น ใหม่เ พื่ อ ทดแทนได้ และมัก มีมู ล ค่า สู ง ขึ้ น
ตามกาลเวลา แม้ว่าสภาพทางกายภาพจะเสื่อมไป และ
(ง) การประมาณอายุการใช้งานอาจทาได้ยาก ซึ่งในบางกรณีอาจมีอายุได้ถึงหลายร้อยปี
หน่วยงานของรัฐอาจมีการครอบครองสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นจานวนมาก ซึ่งได้มาเป็นเวลา
หลายปีแล้ว และได้มาด้วยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การซื้อ การบริจาค การยกมรดกให้ และการ
อายัดยึดทรัพย์ สินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ครอบครองไว้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลเข้าหน่วยงาน
และอาจจะมีกฎหมายหรือข้อจากัดทางสังคมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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คานิยาม
9.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี (ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้)

หมายถึง

มูลค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้หลังจากหักค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่า เผื่อ การด้ อ ยค่า สะสมของสิน ทรั พ ย์
(เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

ประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

หมายถึง

กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่คล้ายคลึง
กันต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะแสดงเป็น
รายการเดียวสาหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผย
รายการในรายงานการเงิน

จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา

หมายถึง

ราคาทุนของสินทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคา
ทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา

หมายถึง

การปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
นั้น

มูลค่าเฉพาะหน่วยงาน

หมายถึง

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งหน่วยงานคาดว่า
จะได้ รั บ จากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และจากการจาหน่ายสินทรัพย์นั้นเมื่อสิ้น
อายุการให้ประโยชน์ หรือที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการ
โอนสินทรัพย์นั้นเพื่อชาระหนี้สิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด

หมายถึง

จานวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดเงินสด

หมายถึง

จานวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าบริการที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายถึง

สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
(ก) หน่ ว ยงานมี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต
ในการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า
หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน
(ข) หน่วยงานคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง
รอบระยะเวลา

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หมายถึง

มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์ ที่ ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สดหั ก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์และมูลค่าจากการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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มูลค่าบริการที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน

หมายถึง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดเงินสดหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์และมูลค่าจากการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูง
กว่า

มูลค่าคงเหลือ

หมายถึง

จานวนเงิน ที่หน่วยงานคาดว่า จะได้รั บในปัจจุบัน
จากการจาหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนที่คาด
ว่าจะขึ้นจากการจาหน่ายสินทรัพย์นั้นหากสินทรัพย์
นั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุ
การให้ประโยชน์

อายุการให้ประโยชน์

หมายถึง

กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(ก) ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไ ว้
ใช้
(ข) จานวนผลผลิตหรือจานวนหน่วยในลักษณะอื่น
ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง หน่ ว ยงานคาดว่ า จะได้ รั บ
จากสินทรัพย์

คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

การรับรู้รายการ
10.

หน่วยงานต้ องรั บรู้ต้ นทุน ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็น สิน ทรั พย์เ มื่อเป็น ไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือ
ศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และ
(ข) สามารถวัดมูลค่าต้นทุน หรือมูลค่ายุติธรรม (รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ ๒0)
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

11.

รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบารุงจะถูกรับรู้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เมื่อรายการดังกล่าวเป็นไปตามคานิยามของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว รายการดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสินค้าหรือวัสดุคงเหลือ

๑2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดหน่วยในการวัดเพื่อรับรู้รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ดังนั้น หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการนาเกณฑ์การรับรู้รายการมาประยุกต์ตามสภาพแวดล้อมหรือ
ลั กษณะเฉพาะของหน่ ว ยงาน ในบางกรณีอาจเป็น การเหมาะสมที่จ ะน ารายการที่ ไ ม่มี นั ย ส าคั ญ
หลายรายการ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และรายการขนาดเล็กของอุปกรณ์มาบันทึกรวมเป็น
สินทรัพย์รายการเดียว แล้วใช้เกณฑ์การรับรู้รายการกับมูลค่ารวม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
๑3.

หน่วยงานต้องประเมินต้นทุนทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เมื่อเกิดขึ้นตามหลักการ
รับรู้รายการ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนเริ่มแรกเพื่อให้ได้มาหรือที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีการต่อเติม การเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ
ต่าง ๆ หรือการซ่อมบารุงสินทรัพย์ดังกล่าว

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
14.

โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์บางอย่างจัดเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังไม่มีคานิยามของสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล สินทรัพย์เหล่านี้มักจะแสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน
ดังต่อไปนี้
(ก)

สินทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเครือข่าย

(ข)

สินทรัพย์นั้นมีลักษณะเฉพาะและไม่สามาถนาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้

(ค)

สินทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ และ

(ง)

สินทรัพย์นั้นมีข้อจากัดในการจาหน่าย

ถึงแม้สินทรั พย์โ ครงสร้างพื้นฐานไม่ได้จากัดความเป็นเจ้าของว่าจะต้องเป็นของหน่ว ยงานของรัฐ
แต่สินทรัพย์ดังกล่าวที่สาคัญ ๆ มักจะเป็นของหน่วยงานของรัฐ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตาม
คานิยามของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้องรับรู้รายการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้ ตัวอย่างของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงข่ายถนน ระบบท่อระบายน้าทิ้ง
ระบบประปาและไฟฟ้า และระบบเครือข่ายการสื่อสาร

ต้นทุนเริ่มแรก
15.

หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยหรือ
สภาพแวดล้อม การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้เป็นการเพิ่มประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นโดยตรงให้กับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใด ๆ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน แต่อาจเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานจาเป็นต้องมีเพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์อื่นของ
หน่ ว ยงานได้ ดังนั้ น การได้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่ าวจึงเข้าเกณฑ์การรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์เพราะทาให้ห น่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารจากสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า กรณี ที่ ห น่ ว ยงานไม่ มี สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว
ตั ว อย่ า งเช่ น โรงพยาบาลจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบหั ว กระจายน้ าดั บ เพลิ ง ใหม่ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดด้านการป้องกันอัคคีภัย หน่วยงานต้องรับรู้รายการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโรงพยาบาลครั้งนี้
เป็นสินทรัพย์ เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดได้โดยปราศจาก
อุปกรณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องสอบทานมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทั้งรายการที่ติดตั้ง
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ใหม่และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ถึงการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
16.

ภายใต้เกณฑ์การรับรู้รายการตามย่อหน้าที่ ๑0 หน่วยงานต้องไม่รับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุง
ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นประจาเป็นส่ ว นหนึ่งของมูล ค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์นั้น แต่หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่ าวในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดขึ้น ต้นทุนในการซ่อมบารุงที่เกิดขึ้น เป็นประจามีองค์ประกอบหลักเป็นต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุ
สิ้ น เปลื อ ง และอาจรวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ชิ้ น เล็ ก รายจ่ า ยดั ง กล่ า วมั ก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น
“ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา” รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

17.

หน่วยงานอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์บางรายการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนพื้นผิวการจราจรของถนนใหม่
ทุกรอบสองถึงสามปี หรืออาจจาเป็นต้องก่ออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหม่หลังจากมีการใช้งานครบตาม
จานวนชั่วโมงที่กาหนด หรืออาจจาเป็นต้องเปลี่ยนแทนเครื่องตกแต่งภายในเครื่องบิน เช่น เก้าอี้และ
ห้องครัวหลายครั้งตลอดอายุของลาตัวเครื่องบิน หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บางรายการมาเพื่อลดความถี่ของการเปลี่ยนแทนที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแทนผนังภายในอาคาร
หรื อการเปลี่ ย นไปใช้ผ นั งชนิ ด ที่ไ ม่ ต้อ งมีก ารเปลี่ ย นแทนเกิ ด ขึ้น อี ก ภายใต้ห ลั กการรับรู้ร ายการ
ในย่อหน้าที่ ๑0 หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปตาม
เกณฑ์การรับรู้รายการ หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามหลักการของ
การตัดรายการที่กาหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ (ดูย่อหน้าที่ 74 ถึง 79)

18.

หน่วยงานอาจจาเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้รายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น กรณีของเครื่องบิน) หน่วยงานต้องรับรู้
ต้น ทุน ที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่แต่ล ะครั้งเป็นส่ ว นหนึ่งของมูล ค่าตามบั ญ ชี ข อง
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนแทนหากเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการ หน่วยงานต้องพิจารณาตัดมูลค่าตามบัญชีที่คงเหลือของต้นทุนการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่
ในครั้งก่อน (ถือเป็นส่วนต่างหากจากตัวสินทรัพย์) ไม่ว่าต้นทุนการตรวจสอบในครั้งก่อนจะถูกบันทึกไว้
ในรายการบัญชีเกี่ยวกับการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์หรือไม่ก็ตาม ในกรณีจาเป็นหน่วยงานอาจ
ใช้ประมาณการต้นทุนการตรวจสอบสภาพในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการ
กาหนดมูลค่าองค์ประกอบของต้นทุน การตรวจสอบสภาพที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสิ นทรั พย์
เมื่อหน่วยงานได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
19.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็น
สินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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20.

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้นมา

21.

หน่วยงานอาจได้รั บรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ ยน เช่น
รัฐบาลได้รับบริจาคที่ดินจากนักพัฒนาที่ดิน โดยไม่มีต้นทุน หรือมีน้อยมากเพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
เป็นสวนสาธารณะ ถนน และทางเดินเท้า นอกจากนี้หน่วยงานอาจได้รับสินทรัพย์มาโดยการใช้อานาจ
ในการยึดทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ราคาทุนของสินทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับ
สินทรัพย์มา

๒2.

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ที่ได้มาโดยไม่มีราคาทุนหรือมีราคาทุนน้อยมาก ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ ๒0 ไม่ถือ
เป็นการตีราคาใหม่ ดังนั้นข้อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ในย่อหน้าที่ 37 และข้ออภิปรายเพิ่มเติม
ในย่อหน้าที่ 38 ถึง 43 จะใช้กับกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ใหม่ในงวดการรายงานภายหลังจากการรับรู้ครั้งแรกเท่านั้น

ส่วนประกอบของราคาทุน
23.

24.

ราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย
(ก)

ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า และจานวนที่ได้รับคืน
จากผู้ขาย

(ข)

ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร

(ค)

ต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
ซึ่งเป็นภาระผูกพันของหน่วยงานที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานได้สินทรัพย์นั้นมา หรือเป็นผลจากการ
ใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
คงเหลือในระหว่างรอบระยะเวลานั้น

ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(ก)

ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อ มีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการก่อสร้างหรือการ
ได้มาซึ่งรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(ข)

ต้นทุนการเตรียมสถานที่

(ค)

ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา

(ง)

ต้นทุนการติดตั้งและการประกอบ

(จ)

ต้นทุนในการทดสอบว่าสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ หลังหักมูลค่า
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้ อมของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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สิ น ทรั พย์ เพื่อให้ อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ (เช่น สิ นค้าตัว อย่างที่ผลิตขึ้น
ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์) และ
(ฉ)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

25.

หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ สาหรับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันของหน่วยงานในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในการผลิตสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ง
สาหรับภาระผูกพันจากต้นทุนที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ
และตามมาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบับนี้ นั้น หน่ว ยงานต้องรับรู้และวัดมูล ค่ าตามข้ อ กาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)

26.

ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่

27.

28.

(ก)

ต้นทุนในการเปิดสถานประกอบการใหม่

(ข)

ต้นทุนในการแนะนาสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)

(ค)

ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับลูกค้ากลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการฝึกอบรม
พนักงาน) และ

(ง)

ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป

การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะสิ้นสุดเมื่อ
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริ หาร ดังนั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ หรือการนาสินทรัพย์มาใช้สาหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิม
จึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่
(ก)

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหาร แต่ยังไม่ได้นาสินทรัพย์มาใช้หรือนาสินทรัพย์มาใช้ในการดาเนินงานในระดับที่ยังไม่เต็ม
กาลังการผลิต

(ข)

ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างความต้องการ
ในผลผลิตจากสินทรัพย์ดังกล่าว และ

(ค)

ต้ น ทุ น ในการย้ า ยสถานที่ ห รื อ การจั ด โครงสร้ า งการด าเนิ น งานบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดของ
หน่วยงาน

หน่วยงานอาจดาเนินการบางอย่างเพื่อการก่อสร้างหรือการพัฒนารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ไม่จาเป็ นต่อการทาให้สิน ทรั พย์ ดังกล่ าวอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ประสงค์ของฝ่ายบริหาร การดาเนินการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกิจกรรมการก่อสร้างหรือ
การพัฒนานั้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารใน
อนาคตเป็นที่จอดรถจนกว่าการก่อสร้างอาคารจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้ การจัดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เช่า
จอดรถไม่ใช่กิจกรรมที่จาเป็นต่อการทาให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร ดั งนั้น หน่ว ยงานต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการ
ดาเนินงานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย และรวมถึงการจัดประเภทรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
29.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานสร้างขึ้นโดยใช้หลักการเดียวกับการวัดมูลค่า
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้มา หากหน่วยงานผลิตสินทรัพย์ที่คล้ายกันออกขายในการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างเองมักเท่ากับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพื่อขาย (ดูมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ ) ดังนั้น ต้นทุนของสินทรัพย์ต้องไม่รวมกาไรที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงาน ในทานองเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงหรือทรัพยากรอื่นที่สูญเสียเกินกว่าปกติ
ในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ให้นามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เอง การรับรู้
ดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

การวัดมูลค่าของราคาทุน
๓0.

ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ มูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด หรือมูลค่ายุติธรรม
สาหรับรายการที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ ๒0 ณ วันที่รับรู้รายการ หากมีการขยายกาหนดการชาระเงิน
ออกไปนานกว่าปกติ หน่วยงานต้องบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงิน
ทั้งหมดที่ต้องชาระเป็นดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการได้รับสินเชื่อนั้น เว้นแต่หน่วยงานรับรู้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามข้อกาหนดของแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

๓1.

หน่วยงานอาจได้รับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการจากการ
แลกเปลี่ยนกับรายการสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาสาหรับกรณีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงินกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณา
ดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนทุกกรณีที่กล่าวไว้ได้ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือ

(ข)

หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาไปแลกได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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หน่วยงานต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ที่ได้มาตามแนวทางนี้ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถตัด
รายการสิ น ทรั พย์ ที่น าไปแลกเปลี่ ย นได้ ในทัน ที หากสิ นทรัพย์ที่ ได้ มาไม่ ได้วั ดด้ว ยมูล ค่ ายุ ติ ธ รรม
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน
๓2.

33.

ในการกาหนดว่ารายการแลกเปลี่ยนมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือไม่ ให้หน่วยงานพิจารณาจากขอบเขต
ของกระแสเงินสดในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล
มาจากรายการดังกล่าว รายการแลกเปลี่ยนจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

ลักษณะ (ความเสี่ยง จังหวะเวลา และจานวนเงิน) ของกระแสเงินสดที่ได้รับหรือศักยภาพ
ในการให้บริการจากสิน ทรั พย์ แตกต่างจากลักษณะของกระแสเงินสดหรือศักยภาพในการ
ให้บริการของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน หรือ

(ข)

รายการแลกเปลี่ ย นท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า เฉพาะหน่ ว ยงานในส่ ว นของการ
ดาเนินงานที่ถูกกระทบจากการแลกเปลี่ยน และ

(ค)

ความแตกต่างในย่อหน้าที่ ๓2 (ก) หรือ ๓2 (ข) มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีรายการในตลาดที่เทียบเคียงได้จะถือว่าหน่วยงานสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์นั้น หรือ

(ข)

สามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการมูลค่ายุติธรรม ณ ระดับต่างๆ ในช่วงของ
ประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

หากหน่วยงานสามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยนได้
อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
นาไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า
34.

ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
35.

หน่วยงานสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 36 หรือวิธีการ
ตีราคาใหม่ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 37 ทั้งนี้ หน่วยงานต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันสาหรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
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วิธีราคาทุน
36.

ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ หน่วยงานต้องแสดงรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมของสินทรัพย์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

วิธีการตีราคาใหม่
37.

ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ หากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตี
ใหม่ ซึ่งคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่า สะสม (เมื่อมาตรฐานที่เ กี่ยวข้องประกาศใช้) ที่เ กิดขึ้น ในภายหลัง หน่วยงาน ต้อง
ตี ร าคาสิน ทรั พย์ใ หม่ อย่ า งสม่าเสมอเพื่ อให้ แน่ใ จว่า มูลค่า ตามบัญชีจ ะไม่ แตกต่า งจากมู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสาคัญ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับการตีราคา
ใหม่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 47 ถึง 49

38.

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารจะกาหนดโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการประเมินราคาที่อ้างอิงจาก
ราคาตลาด โดยปกติจะดาเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ หน่วยงานของรัฐ มูลค่ายุติธรรมของ
อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ราคาตลาดที่ได้จากการประเมินราคา ซึ่งการประเมินราคาของสินทรัพย์ นั้น
ตามปกติจะดาเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ หรือ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิช าชีพที่
เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จานวนมากสามารถหามาได้อย่างง่ายโดยการอ้างอิงจากราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีการซื้อขายคล่อง ตัวอย่างเช่น ราคาตลาดในปัจจุบันสามารถใช้ได้กับ ที่ดิน
อาคารใช้งานโดยทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง ยานพาหนะ และอาคารและอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ

39.

การกาหนดราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐบางรายการอาจทาได้ยาก เนื่องจากไม่มี
รายการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดสาหรับสินทรัพย์เหล่านี้ ซึ่ง หน่วยงานของรัฐ บางแห่งอาจมีการ
ครอบครองสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในจานวนที่มีนัยสาคัญ

๔0.

หากไม่สามารถกาหนดราคาตลาดได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ใช้กาหนดราคาตลาดในตลาดที่มีการซื้อ
ขายคล่องได้ มูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าวอาจกาหนดโดยอ้างอิงจากสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ในสถานที่และสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าที่รัฐบาลถือครองไว้เป็นระยะเวลานาน และในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีรายการเกิดขึ้นน้อยมาก
หน่วยงานอาจประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของที่ดินที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง กัน
และอยู่ในสถานที่ที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน ในกรณีของอาคารที่มีลักษณะเฉพาะ และโครงสร้าง
อื่นๆ ที่สร้างขึ้นได้ อาจประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจานวนหน่วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อประกาศใช้)) ในหลายๆ กรณี
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์สามารถกาหนดขึ้น โดยอ้างอิงจากราคาซื้อของ
สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการที่เหลืออยู่ที่ คล้ายคลึงกันในตลาดซื้อขายคล่อง
ในบางกรณี การใช้ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่อาจจะเป็นตัวกาหนดที่ดีที่สุดของต้นทุนเปลี่ยน
แทน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อาคารรัฐสภาเกิดความเสียหาย อาจใช้วิธีการสร้างอาคารแบบเดียวกัน
ขึ้นใหม่แทนการหาสถานที่ใหม่หรือสร้างอาคารลักษณะอื่นแทน เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีความสาคัญ
ต่อชุมชน
๔1.

หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่สามารถกาหนดจากหลักฐานที่อ้างอิงจากตลาดได้เนื่องจากรายการ
อาคาร และอุปกรณ์นั้ นมีลั กษณะเฉพาะ หน่วยงานอาจจาเป็นต้องประมาณมูล ค่ายุติธรรมโดยใช้
วิธีการอื่น เช่น ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใหม่ ต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หรือ
ต้นทุนในการบูรณะทรัพย์สิน หรือราคาตามจานวนหน่วยการบริการ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อ มีการประกาศใช้)) ต้นทุนเปลี่ยน
แทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ประเภทอาคารหรืออุปกรณ์ อาจกาหนดขึ้นโดยอ้างอิงจาก
ราคาซื้อในตลาดของส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินทรัพย์นั้น หรือราคาตามดัชนีราคาของสินทรัพย์
อย่างเดียวกันหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยอ้างอิงจากราคาสาหรับรอบระยะเวลาก่อน เมื่อนาวิธี
ดัชนีราคามาใช้ หน่วยงานต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าเทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระสาคัญตลอดรอบระยะเวลาหรือไม่ และกาลังการผลิตของสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงเท่ากับ
สินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าหรือไม่

๔2.

ความถี่ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ที่มีการตีราคาใหม่นั้น ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เคยมีการตีราคาใหม่ต่างไปจาก
มูล ค่าตามบั ญชีอย่ างมีส าระส าคัญ หน่ว ยงานจาเป็นต้องตีราคาสิ น ทรั พย์ใหม่ อีก ครั้ง หนึ่ง มูล ค่ า
ยุติธรรมของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการอาจมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญจนทาให้หน่วยงานจาเป็นต้องตีราคาใหม่ทุกปี อย่างไรก็ตาม การตีราคาบ่อยครั้ง
ไม่จาเป็นสาหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยสาคัญ ในกรณีดังกล่าว
การตีราคาใหม่ทุก ๓ ถึง ๕ ปี ถือว่าเพียงพอ

43.

เมื่อมีการตีร าคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ ให้ ปรับปรุงมูล ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เป็ น ราคาที่ตีใหม่ โดย ณ วัน ที่ตีร าคาใหม่ หน่ว ยงานต้องถือปฏิบัติกับรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ปรับมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับการตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชี สุทธิของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ปรับมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมโดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูลในตลาดที่สั งเกตได้ หรือปรับให้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ และปรับค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและมูลค่าตามบัญชี สุทธิของสินทรัพย์ หลังจากรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) หรือ
(ข)

นาค่าเสื่อมราคาสะสมไปหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

จานวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงอันเกิดจากปรับยอดค่าเสื่อมราคาสะสมให้ถื อเป็นส่วนหนึ่ง
ของมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 47 และ 48
44.

หากหน่วยงานเลือกตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รายการใดรายการหนึ่งใหม่ หน่วยงานต้องใช้
วิธีการตีราคาใหม่กับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับ
รายการที่เลือกตีราคาใหม่ด้วย

44ก. ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า และการกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ได้ทาให้หน่วยงานจาเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดในประเภทเดียวกันกับ
สินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่เกิดการด้อยค่าหรือกลับรายการด้อยค่านั้น
45.

ประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ หรือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน
ต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวอย่างการแบ่งประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่
(ก)

ที่ดิน

(ข)

อาคารที่ใช้ในการดาเนินงาน

(ค)

ถนน

(ง)

เครื่องจักร

(จ)

ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า

(ฉ)

เรือ

(ช)

เครื่องบิน

(ซ)

ยานพาหนะ

(ฌ) เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
(ญ) อุปกรณ์สานักงาน
(ฎ) แท่นขุดเจาะน้ามัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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46.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อมิให้
มีการเลือกตีราคาเฉพาะสินทรัพย์บางรายการ และเพื่อมิให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในรายงาน
การเงินมีทั้งต้นทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ เวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอาจทยอยตีราคา
สินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้หากการตีราคาของสินทรัพย์ ประเภทนั้นจะเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น และราคาของสินทรัพย์ที่ตีใหม่แสดงถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

47.

หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น หน่วยงานต้องรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่โดยตรงไปยัง ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย ไม่เกินจานวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในรายได้สูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย

48.

หากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลดลง หน่วยงานต้องรับรู้มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้านเครดิตที่ มีอยู่
ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไปหักออกจากบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ประเภทเดียวกันนั้น

49.

มูลค่า ที่เ พิ่มขึ้น หรื อลดลงจากการตี ราคาของสิน ทรัพย์แต่ละรายการที่อยู่ใ นกลุ่มรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ต้องนามาหักกลบกัน แต่ห้ามหักกลบกันหากสินทรั พย์นั้น
อยู่ในประเภทที่แตกต่างกัน

50.

หน่วยงานต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ไปยังรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมโดยตรงเมื่อหน่วยงานตัดรายการ
สินทรัพย์นั้น โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ไปยังรายได้
สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เมื่อหน่วยงานจาหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับ
ประเภทสินทรัพย์ที่มีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่หน่วยงานใช้งาน
สินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานอาจทยอยโอนส่วนเกินทุนบางส่วนไปยังรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม ในกรณีนี้ จานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม จะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ กับค่าเสื่อมราคา
ที่คานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้
สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้องไม่กระทาผ่านรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ค่าเสื่อมราคา
๕1.

หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุน
ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

52.

หน่ ว ยงานต้ อ งปั น ส่ ว นมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ เ ริ่ ม แรกของรายการที่ เ ป็ น ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ไปยั ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนที่มีนัยสาคัญของสินทรัพย์นั้น และคิดค่าเสื่อมราคาแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น
โดยส่วนใหญ่ระบบถนน จะต้องมีการคิดค่าเสื่ อมราคาแยกจากกันระหว่าง ผิวทาง ดินถมคัน ทาง
คันขอบทางและร่องน้า ทางเท้า สะพาน และระบบแสงสว่าง ในทานองเดียวกัน หน่วยงานอาจแยกคิด
ค่าเสื่อมราคาโครงเครื่องบิน และเครื่องยนต์แยกจากกัน ไม่ว่าหน่วยงานจะเป็นเจ้าของเครื่ องบิน
นั้นเองหรือเป็นการเช่าที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกัน หากหน่วยงานได้มาซึ่งรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และให้ผู้อื่นเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน กล่าวคือหน่วยงานเป็นผู้ให้เช่า
อาจเป็นการเหมาะสมที่หน่วยงานจะคิดค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนของรายการดังกล่าวแยกต่างหากจาก
รายการอื่น เพื่อให้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลที่ ดีและผลที่ไม่ดีของอายุของสัญญาเช่า
เมื่อเทียบกับในตลาด

53.

หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอายุการให้ประโยชน์และใช้
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ในกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานอาจรวมองค์ประกอบดังกล่าวเป็นกลุ่มเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา

54.

ในกรณีที่หน่วยงานคิดค่าเสื่ อมราคาส่ว นประกอบบางส่วนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แยกจากกัน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือของสินทรัพย์แยกจากกันด้วย
ส่วนที่เหลือประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ ละส่วนที่ไม่มีนัยสาคัญ หากหน่วยงานคาดว่าส่วนประกอบ
ต่ า งๆ จะมี รู ป แบบและอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ที่ แ ตกต่ า งกั น หน่ ว ยงานอาจคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาของ
ส่วนประกอบที่เหลือโดยใช้วิธีการประมาณซึ่งเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์และ/หรืออายุการให้ประโยชน์ของส่วนประกอบดังกล่าว

55.

หน่วยงานอาจเลือกคิดค่าเสื่อมราคาส่วนประกอบแต่ละส่วนของสินทรัพย์รายการหนึ่งแยกจากกัน
แม้ว่าต้น ทุน ของส่ ว นประกอบเหล่ านั้นจะไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุน ทั้งหมดของสิ น ทรั พ ย์
รายการนั้น

56.

หน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้น
กรณีที่ต้องนาค่าเสื่อมราคาดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์รายการอื่น

57.

โดยปกติหน่วยงานต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชีในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์
อาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการผลิตสินทรัพย์อื่น ในกรณีนี้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ที่เกิดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนของสินทรัพย์อื่นดังกล่าว และรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อื่นนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ) ใน
ทานองเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานรับรู้ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา
58.

หน่วยงานต้ องปัน ส่วนจ านวนที่คิด ค่า เสื่ อ มราคาของสิน ทรั พ ย์อ ย่า งมีร ะบบตลอดอายุ ก ารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์

59.

หน่วยงานต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่
ได้ประมาณไว้ หน่วยงานต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

๖0.

แม้ว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะสูงกว่ามูลค่าตามบั ญชี หน่วยงานยังคงรับรู้ค่าเสื่อมราคาต่อไป
ตราบเท่าที่มูล ค่าคงเหลื อของสิ นทรั พย์นั้นไม่สู งกว่ามูล ค่าตามบัญชี การซ่อมแซมและบารุงรั ก ษา
สินทรัพย์ไม่ถือเป็นเหตุให้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์บางอย่าง
อาจได้ รั บ การซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษาไม่ ดี หรื อ เลื่ อ นการบ ารุ ง รั ก ษาออกไปอย่ า งไม่ มี ก าหนด
ด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณ หากนโยบายการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานทาให้สินทรัพย์ชารุด
เสี ย หายมากขึ้ น หน่ ว ยงานควรมี ก ารประเมิ น และปรั บ อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ใ หม่
ให้สอดคล้องกัน

๖1.

จานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ต้องเป็นจานวนเงินหลังหักมูลค่าคงเหลือ ในทางปฏิบัติ มูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์มักเป็นจานวนที่ไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้น มูลค่าคงเหลือจึงไม่มีสาระสาคัญในการ
คานวณจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคา

62.

มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกรณี
ดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ จนกระทั่งมูลค่าคงเหลือลดลงต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ในภายหลัง

63.

การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะเริ่มต้นเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร การคิดค่าเสื่อมราคาจะสิ้นสุด
เมื่อหน่วยงานตัดรายการสินทรัพย์นั้น ดังนั้น หน่วยงานไม่อาจหยุดคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เมื่อ
หน่วยงานไม่ได้ใช้งานสินทรัพ ย์นั้น หรือปลดจากการใช้งานประจา และถือไว้เพื่อจาหน่าย เว้นแต่
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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สินทรัพย์นั้นได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตาม
ปริมาณการใช้ ค่าเสื่อมราคาอาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้เมื่อไม่มีการผลิต
64.

โดยหลักการแล้ว หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
จากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการใช้สินทรัพย์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่น เช่น
ความล้าสมัยทางเทคนิคหรือทางการพาณิชย์ การชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์
มักทาให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้นลดลง ดังนั้น
ในการกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
(ก)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากกาลังการผลิตหรือผลผลิตที่
คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น

(ข)

การช ารุ ดเสี ย หายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนินงาน เช่น
จานวนผลัดในการใช้ และแผนการซ่อมแซมและบารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบารุงรักษา
สินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์

(ค)

ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรื อทางพาณิชย์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงการ
ผลิต หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือบริการ
ที่ได้จากสินทรัพย์นั้น การลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในราคาขายของรายการสินค้าที่มี
การผลิตโดยใช้สินทรัพย์ อาจบ่งชี้ถึงความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของสินทรัพย์นั้น ซึ่งอาจสะท้อนถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ
ในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้น

(ง)

ข้อกาหนดทางกฎหมายหรือข้อจากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุ
ของสัญญาเช่า

65.

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกนิยามในเชิงอรรถประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจาก
สิ น ทรั พย์ นั้ น หน่ ว ยงานอาจมีนโยบายบริห ารสิ นทรัพย์โดยการจาหน่ายสินทรัพย์ห ลั งจากใช้งาน
สิ น ทรั พย์ ไประยะหนึ่ ง หรื อหลั งจากได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศั กยภาพในการ
ให้บริการจากสินทรัพย์แล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้น อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จึงอาจสั้นกว่าอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์ของหน่วยงานจากการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน

66.

ที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ที่แยกจากกันได้และบันทึกแยกจากกันแม้ว่าจะได้มาพร้อมกัน ที่ดินจะมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่จากัดจึงไม่จาเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นในบางกรณี เช่น เหมืองแร่ที่ทา
บนผิวดิน หรือพื้นที่ที่ใช้สาหรับการทิ้งขยะ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์ ที่ทราบได้แน่นอนจึงเป็น
สินทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพได้ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารไม่มีผลกระทบต่ อ การ
กาหนดจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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67.

หากหน่วยงานรวมต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ที่ดิน หน่วยงานต้องคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
หรือศักยภาพในการให้บริการจากต้นทุนนั้น ในบางกรณี ที่ดินอาจมีอายุการให้ประโยชน์จากัด จึงต้อง
มีการคิดค่าเสื่อมราคาในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ดินดังกล่าว

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
68.

หน่ ว ยงานต้ อ งเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ส ะท้ อ นรู ป แบบของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ
ในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

69.

หน่วยงานต้องทบทวนวิธีการคิด ค่า เสื่อมราคาของสิน ทรัพย์อย่า งน้อยที่สุ ดทุกสิ้น รอบปีบัญ ชี
หากหน่ว ยงานพบว่า ลัก ษณะรูปแบบของประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิจที่ค าดว่า จะได้รับในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ หน่วยงานต้อง
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ลั ก ษณะรู ป แบบของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จที่
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ ๓ เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

๗0.

หน่วยงานสามารถใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมีหลายวิธี เพื่อปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี
เช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต วิธีเส้นตรงมีผลทาให้ค่าเสื่อมราคามี
จ านวนคงที่ ต ลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ หากมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ไม่
เปลี่ ย นแปลง วิธีย อดคงเหลื อลดลงมีผ ลทาให้ ค่าเสื่ อมราคาลดลงตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ วิธีจานวนผลผลิตมีผลทาให้ค่าเสื่อมราคาขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือผลผลิตที่ คาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์ หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่สะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องใช้อย่าง
สม่าเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่รูปแบบของประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเปลี่ยนไป

๗0ก วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากรายได้ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปรายได้ที่
เกิดจากการใช้สินทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ แต่ไม่ได้เกิดจากการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น รายได้ที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบ
และกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า กิ จ กรรมการขาย หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณและราคาขาย
องค์ประกอบของราคาอาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้สินทรัพย์
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การด้อยค่า
71.

หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ก่อ
ให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการกาหนดว่ารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เกิดการด้อยค่าหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว อธิบายวิธีที่หน่วยงานใช้ในการทบทวนมูลค่า
ตามบัญชี และวิธีการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ รวมถึงเวลาที่หน่วยงานต้องรับรู้
หรือกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้น

ค่าชดเชยสาหรับการด้อยค่า
72.

ค่าชดเชยที่หน่วยงานได้รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า
สูญหาย หรื อเลิกใช้ ต้ องน ามารวมในรายได้สูง/(ต่า)กว่า ค่า ใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานมีสิทธิ ไ ด้รับ
ค่าชดเชยนั้น

73.

การด้อยค่าหรือการสู ญเสีย ของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่จ ะได้รับ
ค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม และการซื้อหรือการก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อการเปลี่ยนแทนในภายหลั ง
ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกันและต้องบันทึกบัญชีแยกจากกัน ดังต่อไปนี้
(ก)

การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)

(ข)

การตัดรายการที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ ที่เลิ กใช้งาน หรือจาหน่ายไป ให้ ถือปฏิบั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

(ค)

ค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่ส ามส าหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีการด้อยค่า
สูญเสีย หรือเลิกใช้ ให้รับรู้ในการคานวณรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยนั้น และ

(ง)

ต้นทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดจากการบูรณะ การซื้อ หรือการก่อสร้าง
เพื่อเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

การตัดรายการ
74.

หน่วยงานต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี
เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงานจาหน่ายสินทรัพย์ หรือ
(ข) หน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
จากการใช้สินทรัพย์หรือจากการจาหน่ายสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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75.

หน่ ว ยงานต้ อ งรั บ รู้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตั ด รายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์
ในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี (ยกเว้นกรณี
ที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า กาหนดเป็นอย่างอื่นในกรณีของการขาย
และเช่ากลับคืน)

75ก อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการขายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ถือไว้เพื่ อให้เช่า ที่เกิดขึ้น
เป็ น ปกติ แ ละเป็ น ไปตามลั ก ษณะการประกอบธุร กิ จ ตามปกติข องหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานต้ อ งโอน
สินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวได้
หยุดการให้เช่าและถือไว้เพื่อขาย โดยเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ ดังกล่าวต้องรับรู้เป็นรายได้ซึ่ง
เป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญชีภาครั ฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ ยน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)
76.

การจาหน่ายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (เช่น โดยการขาย
โดยการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน หรือโดยการบริจาค) ในการกาหนดวันที่จาหน่ายรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) สาหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และในกรณี การจาหน่าย
สินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง
สัญญาเช่า

77.

ภายใต้เงื่อนไขการรับรู้รายการที่กาหนดในย่อหน้าที่ ๑0 หากหน่วยงานรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี หน่วยงานต้องตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทน โดยไม่คานึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนนั้นได้มีการคิดค่าเสื่ อม
ราคาแยกต่างหากจากสิ น ทรั พย์ นั้ น หรือไม่ หากหน่ว ยงานไม่ส ามารถกาหนดมูล ค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนได้ ในทางปฏิบัติ หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนเป็นตัวบ่งชี้
ถึงต้นทุนของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนในขณะที่หน่วยงานได้มาหรือก่อสร้างส่วนประกอบที่ถูก
เปลี่ยนแทนนั้น

78.

ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบ
แทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

79.

หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจาหน่ายรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่หากการชาระเงินเกิดขึ้นในภายหลัง ให้หน่วยงานรับรู้ผลตอบแทนที่จะได้รับ
เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าที่เทียบเท่าการขายด้วยเงินสด และให้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่จะ
ได้รับชาระกับราคาขายเงินสดเป็นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้
จากรายการแลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบ
แทนที่จะได้รับ
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การเปิดเผยข้อมูล
80.

หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ทุกข้อในรายงานการเงินสาหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละประเภท
(ก) เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้กาหนดมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
(ข) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
(ค) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
(ง) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า สะสม (เมื่อมาตรฐานที่เ กี่ ยวข้ อ งประกาศใช้ ) ของสิน ทรั พย์ ณ วัน ต้น งวดและ
สิ้นงวด และ
(จ) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง
(๑) มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
(๒) การจาหน่ายออก
(๓) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน
(๔) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 37
47 และ 48 และจากการรั บรู้ หรื อกลับรายการบั ญชี ผลขาดทุน จากการด้ อ ยค่ า
โดยตรงไปยังสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๕) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๖) การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสิน ทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(๗) ค่าเสื่อมราคา
(๘) ผลต่างสุทธิของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินจากสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงานเป็นสกุลเงินที่หน่วยงานใช้เสนอรายงาน รวมถึงการแปลงค่า
รายงานการเงินในต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่หน่วยงานใช้เสนอรายงาน และ
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(๙) การเปลี่ยนแปลงอื่น
๘1.

หน่วยงานต้ องเปิด เผยรายการต่ อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงิน สาหรับที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์แต่ละประเภทด้วย
(ก) จานวนและข้อจากัดที่มีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
หนี้สิน
(ข) จานวนรายจ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์จากการก่อสร้าง
(ค) จานวนเงินภาระผูกพันตามสัญญาที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
(ง) จานวนค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามสาหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการ
ด้อยค่า การสูญเสีย หรือเลิกใช้ ซึ่งได้รับรู้ในรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณีที่ได้
เปิดเผยรายการดังกล่าวแยกต่างหากแล้วในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน)

82.

83.

การเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นเรื่องที่ต้องใช้
ดุลยพินิจ ดังนั้น การเปิดเผยวิธีการที่ใช้และอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรื ออัตราค่าเสื่อมราคา
จะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ รายงานการเงิน เพื่อใช้ทบทวนนโยบายการบัญชีที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ และทาให้
สามารถเปรีย บเทียบข้อมูลกับ ของหน่วยงานอื่นได้ และด้ว ยเหตุผลที่คล้ายคลึ งกันหน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
(ก)

ค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเสื่ อมราคานั้นจะรับรู้ในรายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย หรือรับรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์อื่นในระหว่างงวด และ

(ข)

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันสิ้นงวด

หน่ ว ยงานต้ อ งเปิ ด เผยลั ก ษณะและผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ที่ มี
ผลกระทบในงวดปั จจุ บัน หรื อที่ คาดว่าจะมีผ ลกระทบในรอบระยะเวลาต่อไปตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสาหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อาจมีผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้
(ก)

มูลค่าคงเหลือ

(ข)

ประมาณการต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(ค)

อายุการให้ประโยชน์

(ง)

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
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84.

หากรายการที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาที่ตีใ หม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยรายการ
ต่อไปนี้ทุกรายการในรายงานการเงิน
(ก) วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
(ข) ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประเมินราคาอิสระมีส่วนร่วมในการตีราคาใหม่หรือไม่
(ค) วิธีการและข้อสมมติที่มีนัยสาคัญที่ใช้ประมาณมูลค่ายุติธรรม
(ง) ขอบเขตในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แต่ละรายการว่า เป็นผลโดยตรงจากการ
อ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง หรือราคาซื้อขายในตลาดล่าสุด ซึ่งเป็นการซื้อขาย
ที่สามารถต่อรองราคากันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผล
จากการใช้เทคนิคอื่นในการวัดมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรม
(จ) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวด
(ฉ) ผลรวมของกาไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละ
รายการซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน
(ช) ผลรวมของขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมดของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละรายการซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกัน

85.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีการด้อยค่าตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้)หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้) เพิ่มเติมจากข้อมูลที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ ๘0 (จ) ข้อ (4) ถึง ๘0 (จ) ข้อ (๖)

86.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน
(ก)

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่หน่วยงานหยุดใช้งานเป็นการชั่วคราว

(ข)

มูล ค่าตามบั ญชีก่อนหั กค่าเสื่ อ มราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจานวน
แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่

(ค)

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งปลดจากการใช้งานประจาและจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อการจาหน่าย และ

(ง)

ในกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีราคาทุน ให้หน่วยงานเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เมื่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญ
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การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
87.

ในการนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ที่ได้มาและรายการเปลี่ยนแทนตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

วันถือปฏิบัติ
88.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
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ข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่า งประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (IPSAS 17 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
1.1 ข้อกาหนดให้เปิดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมที่หน่วยงานเลือกรับรู้รายการ
ตามย่อหน้าที่ 2(b)
1.2 การกาหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับระบบอาวุธ ตามย่อหน้าที่ 5(a) และการระบุ
ถึงการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 95 ถึง 104 ที่ให้ยกเว้นการรับรู้รายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ เป็นเวลา 5 ปี ตามย่อหน้าที่ 5 วรรคท้าย
1.3 การกาหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กับ พืชเพื่อการให้ผลิตผลแต่ไม่รวมถึงผลิตผลที่
เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ผลิตผล ตามย่อหน้าที่ 6(a)
1.4 การกาหนดว่าหากหน่วยงานรับรู้สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลสินทรั พย์มรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 17 ด้วย และให้หน่วยงานสามารถนาข้อกาหนดเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ในมาตรฐานฯ
ฉบับดังกล่าวไปใช้ได้แต่ไม่เป็นการบังคับ ตามย่อหน้าที่ 9
1.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมบางรายการที่อาจมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตหรื อศักยภาพในการให้บริการนอกเหนือจากคุณค่าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และ
ข้อกาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม ตามย่อหน้าที่ 11 และ 12
1.6 คานิยาม ข้อกาหนดเรื่องการบันทึกรายการ และการยกตัวอย่างเป็นประเภทของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สาหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผล ตามย่อหน้าที่ 13 36A และ 52(m) ตามลาดับ
1.7 คาอธิบายเกี่ยวกับระบบอาวุธ และการกาหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 17 กับระบบอาวุธ ตามย่อหน้าที่ 20 และการยกตัวอย่างประเภทของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สาหรับระบบอาวุธตามย่อหน้าที่ 52(h)
1.8 ข้อกาหนดในการพิจารณารายการแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ ซึ่งให้พิจารณามูลค่าเฉพาะ
หน่ ว ยงานในส่ วนของการดาเนินงานที่ถูกกระทบจากรายการแลกเปลี่ ยน โดยพิจารณาจาก
กระแสเงินสดหลังหักภาษีตามย่อหน้าที่ 39 วรรคท้าย
1.9 การอ้างอิงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการตีราคาใหม่ ใน
มาตรฐานการบัญชีในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเงินได้ ตามย่อหน้าที่ 58
1.10 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อจากัดในการจ่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 92(e)
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2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เพิ่ม เติมถ้อยคาที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นเพิ่มในเรื่องสินทรัพย์เฉพาะทางการทหารตามย่อหน้าที่ 2(ค)
พร้อมทั้งกาหนดคานิยามของสินทรัพย์เฉพาะทางการทหาร
2.2 ตัวอย่างเพิ่มเติมของสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศไทย
ได้แก่ เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ เอกสารประวัติศาสตร์ หนังสือและภาพยนตร์เก่าที่ทรงคุณค่า
พระราชวัง ตามย่ อหน้ าที่ 8 ซึ่งตรงกับย่ อหน้า ที่ 10 ในมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ระหว่ า ง
ประเทศ ฉบับที่ 17
2.3 การเพิ่มคาขยายเพื่อให้เกิดความเข้าเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการเริ่มแรกของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ตามย่อหน้าที่ 10(ข) ซึ่งตรง
กับย่อหน้าที่ 14(b) ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17
2.4 การกาหนดหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ประเมินราคาอิสระเพิ่มเติม ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้
รายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ ตามย่อหน้าที่ 38 ซึ่งตรงกับย่อหน้าที่ 45 ในมาตรฐานการบั ญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17
2.5 การเพิ่มคาว่า “ทั้งนี้ให้มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม” ต่อท้ายรายการสินทรัพย์
มรดกทางวั ฒ นธรรมและสิ น ทรั พ ย์ เ ฉพาะทางการทหาร ที่ เ ป็ น ข้ อ ยกเว้ น ในการถื อ ปฏิ บั ติ
ในย่อหน้าที่ 2(ข) และ 2(ค)
3. มาตรฐานการบั ญชีภาครัฐ ฉบับ นี้ มี การปรับแก้ถ้อยคาที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
3.1 การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 87 มีการตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 105 106
และ 106A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 ออกทั้งหมด และเพิ่ม
ข้อความใหม่สาหรับการนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเป็นครั้งแรก
3.2 วั น ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นย่ อ น้ า ที่ 88 ตั ด ข้ อ ความเดิ ม ตามย่ อ หน้ า ที่ 107 107A-107N และ 108 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 ออกทั้งหมด และเพิ่มข้อความใหม่ ให้ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31
เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบั บ ที่ 31 เรื่ อง สิ น ทรัพย์ไม่มีตัว ตน พ.ศ. 2553 (IPSAS 31 : INTANGIBLE ASSETS
(January 2010)) ซึ่งเป็นการจัดทาของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ และมีการ
ปรับปรุงใน พ.ศ. 2560 (Improvement to IPSASs - 2017) โดยมีข้อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 สรุปไว้ตอนท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 123 ทุกย่อหน้า มีความสาคัญ เท่า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
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วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกาหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับสินทรัพย์
ไม่มีตัว ตนที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้โ ดยเฉพาะในมาตรฐานการบัญชี ภ าครัฐ ฉบั บอื่น โดยกาหนดให้
หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และกาหนดวิธีการ
วัดมูลค่าตามบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ขอบเขต
2.

หน่วยงานของรัฐที่จัดทาและนาเสนอรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ในการบันทึก บัญชีสาหรับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติสาหรับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยกเว้น
(ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กาหนดไว้ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่น
(ข) สินทรั พย์ทางการเงินตามค านิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีภาครั ฐ ฉบับที่ ๒๘ เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน: การแสดงรายการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และเงินลงทุนตามคานิยาม
ที่ระบุไว้ในนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
(ค) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสิน ทรั พย์จากการสารวจและการประเมินค่า เช่น
แหล่งทรัพยากรแร่
(ง)

รายจ่ายในการพัฒนาและการขุดเจาะ แร่ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่
คล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้

(จ) อานาจและสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ หรือโดยวิธีการอย่างอื่นที่เทียบเท่ากับ
การตรากฎหมาย
(ฉ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ช) ต้นทุนการได้มารอตัดจาหน่ายและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเกิดจากสิทธิตามสัญญากรมธรรม์
ประกันภัยของผู้รับประกันภัย
(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
4.

หากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นได้กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทใด
ไว้โดยเฉพาะแล้ว หน่วยงานต้องนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนั้นมาถือปฏิบัติแทน ตัวอย่างของรายการ
ที่ไม่ต้องนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
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5.

(ก)

สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ห น่ ว ยงานถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายตามลั ก ษณะการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ตามปกติ (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (เมื่อมีการประกาศใช้)
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)

(ข)

สัญญาเช่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

(ค)

สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้))

(ง)

สิ น ทรั พย์ ทางการเงิน ตามคานิ ยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 28 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ (เมื่อมีการประกาศใช้) การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินบางรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานการเงิน
เฉพาะหน่วยงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงาน
การเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 36 เรื่อง เงินลงทุนใน
หน่วยงานร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) และเงินลงทุนที่ระบุไว้ในนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

(จ)

การรั บ รู้ และการวัดมูล ค่าเมื่อเริ่มแรกของรายการสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสั ญญาสั มปทานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 32 เรื่อง ข้อตกลงตามสัญญาสัมปทาน : ด้านผู้ให้สัมปทาน
(เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการวัด
มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดังกล่าว และ

(ฉ)

ค่าความนิยม (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้))

เนื่อ งจากสิน ทรัพ ย์ไ ม่มีตัว ตนบางรายการอาจเป็นส่ว นหนึ่ง ของสิ่ง ที่มีตัว ตน เช่น คอมแพคดิส ก์
(ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เอกสารทางกฎหมาย (ในกรณีของใบอนุญาตหรือสิทธิบัตร)
หรือ แผ่น ฟิล์ม ในการกาหนดว่า สิน ทรัพ ย์ ที่มีอ งค์ประกอบทั้ง ที่มีตัว ตนและไม่มีตัว ตนจะถือ เป็น
สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงาน
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินว่าองค์ประกอบใดมีนัยสาคัญมากกว่า กัน ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบนาวิถีสาหรับเครื่องบินขับไล่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน ให้ถือว่าโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ร ะบบน าวิ ถี ดั ง กล่ า วเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนประเภทที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์
เช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ (Operating System) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application Software) ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่เป็นส่วนประกอบที่สามารถแยกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
ต้องถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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6.

มาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บนี้ ใ ห้ ถื อปฏิ บัติ กั บรายจ่ ายในกิ จกรรมด้ านการโฆษณา การอบรม
การเริ่มดาเนินงานใหม่ การวิจัย และการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยและการพัฒนาถือเป็นกิจกรรม
ที่มุ่งพัฒนาความรู้ ดังนั้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการสร้างสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น
ต้นแบบ แต่องค์ประกอบที่มีตัวตนของสินทรัพย์ดังกล่าวถือว่ามีความสาคัญน้อยกว่าองค์ประกอบที่ไม่มี
ตัวตน อันได้แก่ องค์ความรู้ที่อยู่ในสินทรัพย์ที่มีตัวตนนั้น

7.

ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ให้ผู้เช่านามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงินดังกล่าว สิทธิตามข้อตกลงที่อนุญาตให้ ใช้
รายการต่าง ๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทัศน์ บทละคร บทภาพยนตร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ไม่อยู่
ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า และให้ถือว่าอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

8.

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไปอาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมบางกิจกรรม หรือรายการบัญชี
บางรายการที่มีลักษณะเฉพาะจนทาให้เกิดประเด็นทางบัญชีที่อาจจาเป็นต้องใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างไป
ตัวอย่างเช่น รายจ่ายในการสารวจพัฒนาและขุดเจาะ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรแร่ใน
อุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะ และกรณีของสัญญาการประกันภัย ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องนา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มาปฏิบัติกับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานในอุตสาหกรรมด้านการขุดเจาะหรือหน่วยงานผู้รับประกันภัย ต้องนามาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอื่น ๆ เช่น
ต้นทุนในการเริ่มดาเนินงานใหม่

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
9.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือประวัติศาสตร์ ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม เช่ น บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ตั ว อย่ า งลั ก ษณะ
บางประการของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (แม้ว่าลักษณะเหล่านี้จะไม่ใช่
ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เพียงประเภทเดียว)
(ก) คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า
ทั้งหมดที่คิดจากราคาตลาดเพียงอย่างเดียว
(ข) มีข้อห้ามหรือข้อจากัดทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการจาหน่ายสินทรัพย์
(ค) เป็นสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา และ
(ง) การประมาณอายุการให้ประโยชน์อาจทาได้ยาก ซึ่งในบางกรณีอาจมีอายุได้ถึงหลายร้อยปี
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คานิยาม
10.

คาศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การตัดจาหน่าย
หมายถึง การปันส่วนจานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตั ว ตนอย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข อง
สินทรัพย์นั้น
มูลค่าตามบัญชี
หมายถึง จ านวนที่ รั บ รู้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
หลังจากหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์
การพัฒนา
หมายถึง การนาผลของการวิจัยหรือความรู้ อื่น มาใช้ในแผนงาน
หรื อ การออกแบบเพื่ อ การผลิ ต สิ่ ง ใหม่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ดี ขึ้ น
กว่าเดิมอย่างมากก่อนที่จะเริ่มการผลิต หรือการใช้ในเชิง
พาณิ ช ย์ ไม่ ว่ า สิ่ ง นั้ น จะเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบ หรือบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายถึง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้ แ ละไม่ มี
ลักษณะทางกายภาพ
การวิจัย
หมายถึง การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเริ่มเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้และความเข้าใจใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรื อ
ทางด้านเทคนิค
คาศัพท์ที่นิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นและนามาใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้
อยู่ในชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
11.

หน่วยงานมักใช้ทรัพยากรหรือก่อให้เกิดหนี้สินเพื่อการได้มา การพัฒนา การรักษาระดับ หรือการสร้าง
มูลค่าให้กับทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางด้านเทคนิค
การออกแบบ การนาระบบหรื อกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ ใบอนุญาต ทรัพย์สินทางปั ญญา และ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์และชื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างของรายการที่เกิดจาก
ทรัพยากรข้างต้น ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฟิล์มภาพยนตร์ รายชื่อผู้ใช้บริการ
ใบอนุญาตทาการประมง โควตานาเข้าสินค้า และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

สามารถระบุได้
12.

รายการที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 11 อาจไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคานิยามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ ไ ด้ ทุ ก รายการ รายการที่ จ ะถื อ เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนได้
ต้องสามารถระบุได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน และต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรื อ ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก าร หากรายการใดที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตการถื อ ปฏิ บั ติ ข อง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไม่เป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้องรับรู้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในเพื่อก่อให้เกิดรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที
อย่างไรก็ตาม หากได้มาจากการรวมหน่วยงานให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยมที่รับรู้ ณ วันที่ รวม
หน่วยงาน (ดูย่อหน้าที่ 60)
12ก. คานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกาหนดให้สินทรัพย์ไม่มีตั วตนต้องสามารถระบุได้ เพื่อแยกสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยม ค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมหน่วยงานถือเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถ
ระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจเกิดจากการ
ผนวกกันระหว่างสิน ทรั พย์ ที่ร ะบุได้หลาย ๆ รายการที่ได้มา หรือเกิดจากสิ นทรัพย์ หลายรายการ
ซึง่ แต่ละรายการแยกกันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะรับรู้ในรายงานการเงิน
13.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อ
(ก) สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกออกจากความเป็นหน่วยงานได้ และ
สามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะโดยเอกเทศหรือโดยรวมกัน
ตามสัญญา หรือรวมกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่สามารถระบุได้ โดยไม่คานึงว่า
หน่วยงานตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ
(ข) ได้มาจากการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น)
โดยไม่คานึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากหน่วยงาน หรือจาก
สิทธิและภาระผูกพันอื่นหรือไม่

14.

เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ข องมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ การดาเนิน การให้ มีผ ลผู ก พัน หมายถึ ง
การจัดทาข้อตกลงที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือภาระผูกพันต่อทุกฝ่ายตามข้อตกลงเสมือนเป็นการทาสัญญา

การควบคุมของสินทรัพย์
15.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีอานาจที่จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น และสามารถ
จากัดไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยทั่วไปความสามารถในการควบคุมการใช้ประโยชน์ดังกล่าว
จะเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการบังคับใช้สิทธิตาม
กฎหมายไม่ใช่เกณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการควบคุม ทั้งนี้ เพราะหน่วยงานอาจสามารถควบคุมประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการในลักษณะอื่นได้

16.

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคนิค อาจก่อให้เกิด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ หน่วยงานจะถือว่าสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการนั้นได้ ถ้าหาก ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายคุ้มครองความรู้นั้นในรูปของลิขสิทธิ์
มีข้อตกลงในการคุ้มครองทางการค้า (หากกฎหมายอนุญาตให้ทาได้) หรือมีกฎหมายกาหนดหน้าที่ของ
พนักงานที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับความรู้นั้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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๑7.

หน่วยงานอาจมีกลุ่มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานอาจสามารถระบุได้ว่าความเชี่ยวชาญ
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการอบรมจะทาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้ บ ริ การ และอาจคาดว่าพนักงานเหล่ านั้นจะใช้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่หน่วยงานได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมที่เพียงพอสาหรับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดจากกลุ่มพนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและจากการอบรมพนั กงานเหล่ านี้ให้เป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่ มี ตัว ตน
ดังกล่าว ในทานองเดียวกัน ความสามารถเฉพาะในการบริหารหรือความสามารถพิเศษด้านเทคนิคอาจ
ไม่เป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เว้นแต่หน่วยงานจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่
จะใช้ป ระโยชน์ และจะได้รั บ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรื อศักยภาพในการให้ บริการจาก
ความสามารถดังกล่ าวตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ความสามารถนี้ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดอื่น ของ
คานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วย

18.

หน่วยงานอาจมีกลุ่มผู้ใช้บริการหรือมีอัตราความสาเร็จในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่คาดหวัง และคาดว่า
ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะยังคงใช้บริการของหน่วยงานต่อไป เนื่องจากหน่วยงานได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้ใช้บริการเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครอง หรือไม่มี
วิธีการควบคุมอื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์หรือความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน หน่วยงานมักจะ
ไม่มีอานาจเพียงพอที่จะควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์และความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น รายการข้ า งต้ น (เช่ น กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ความสัมพันธ์และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ) จึงไม่เข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคานิยาม
อย่างไรก็ดี การไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการคุ้มครองความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ แต่หากมีรายการ
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน (ที่ไม่ได้มาจากการ
รวมหน่วยงาน) แม้จะไม่ได้ทาเป็นสัญญาแต่ถื อว่ามีหลักฐานที่หน่วยงานสามารถควบคุมประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการได้
และมีหลักฐานว่าความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการดังกล่าวสามารถแยกออกจากความเป็นหน่วยงานได้
ดังนั้น ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการดังกล่าวจะเข้าเกณฑ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคานิยาม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
19.

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ที่หน่วยงานจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน อาจรวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้ หรือประโยชน์อื่น
ที่เกิดขึ้น จากการใช้สิ น ทรั พย์ ไม่มีตัว ตนนั้นโดยหน่ว ยงาน เช่น ทรัพย์สิ นทางปัญญาที่นามาใช้กับ
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ อาจช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการในอนาคต
หรือปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะทาให้รายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น เช่น ระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้
ประชาชนต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถลดจานวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นี้
และช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการทางาน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
20.

ในการรับรู้รายการใดรายการหนึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า
รายการนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
(ก) เป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ดูย่อหน้าที่ 11 ถึง 19)
(ข) เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 22 ถึง 24)
ข้อกาหนดดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติกับต้นทุนเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเมื่อรับรู้รายการ (ต้นทุนในรายการที่มี
การแลกเปลี่ยน หรือต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงานเอง หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานได้รับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) และต้นทุนที่
เกิดขึ้นในภายหลังเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนแทนบางส่วน หรือบารุงรักษาสินทรัพย์นั้น

20ก. ย่อหน้าที่ 26 ถึง 33 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และย่อหน้าที่ 33ก
ถึง 35 เกี่ย วกับ สิ น ทรั พย์ ไม่ มีตัว ตนที่ ได้ มาจากการรวมหน่ว ยงานของรัฐ ย่อหน้าที่ 36 ถึง 37
เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ย่อหน้าที่ 38
ถึง 39 เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน และย่อหน้าที่ 40 ถึง 42 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกับ
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ย่อหน้าที่ 43 ถึง 59 เกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวที่สร้างขึ้นภายในหน่วยงาน
21.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแทนส่วนหนึ่งส่วนใด ดังนั้น รายจ่าย
ที่เกิดขึ้น ภายหลั งส่ ว นใหญ่ จึ งเป็นการจ่ายเพื่อรักษาไว้ซึ่ งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตหรื อ
ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตนนั้น มากกว่ า ที่ จ ะเป็ นรายจ่า ยที่เ ข้ า เกณฑ์ ข อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามคานิย ามและเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ นอกจากนี้แล้ ว เป็นการยากที่จ ะถื อว่ารายจ่ ายที่เ กิด ขึ้นภายหลั งเป็ น ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนใดโดยตรง แต่จะถือเป็นรายจ่ายของหน่วยงานโดยรวมมากกว่า ดังนั้น จึงแทบจะ
ไม่มีการรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในครั้งแรก หรือรายจ่ายที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 55 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลัง
สาหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากภายนอกหน่วยงานหรือหน่วยงานสร้างขึ้นเองภายใน) ให้รับรู้
ในรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากรายจ่ายเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่าง
ชัดเจนจากรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานโดยรวม

22.

หน่วยงานต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
(ก) มีค วามเป็น ไปได้ ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น และ
(ข) ราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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23.

หน่วยงานต้ องประเมิน ความน่า จะเป็น ที่หน่วยงานจะได้รั บประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรื อศักยภาพในการให้ บริ การจากสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั วตน โดยใช้ข้อสมมติ ที่ส มเหตุ ส มผลและมี
หลักฐานสนับสนุน ข้อสมมติดังกล่าวต้องแสดงให้เ ห็นถึงการประมาณที่ดีที่สุดของฝ่ายบริ หาร
เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

24.

หน่ ว ยงานต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ระดั บ ความแน่ น อนที่ ห น่ ว ยงานจะได้ รั บ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ จากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักฐาน
ที่มีอยู่ขณะที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยให้ความสาคัญกับหลักฐานจากภายนอกมากกว่า

25.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 26
ถึง ๓7 หากหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ราคาทุนเริ่มแรก
ณ วันได้มาต้องเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก
26.

27.
28.

29.

30.

โดยทั่วไป ราคาที่หน่วยงานจ่ายเพื่อให้ได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาแบบแยกต่างหาก จะสะท้อนถึงความ
คาดหวังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให้บริการจากสินทรัพย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หน่วยงานคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
หรือศักยภาพในการให้บริการ แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลา หรือจานวนที่จะได้รับ ดังนั้น
จึงถือได้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหากเข้าเกณฑ์การรับรู้ตามย่อหน้าที่ 22 (ก) เสมอ
นอกจากนี้ ราคาทุน ของสิ น ทรั พย์ ไม่มีตัว ตนที่ ได้ม าแยกต่างหาก ถือว่าสามารถวัดมูล ค่าได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกรณีที่สิ่งตอบแทนของการจ่ายซื้ออยู่ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่น
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก ประกอบด้วย
(ก) ราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วยส่วนลดการค้าต่าง ๆ และจานวนที่
ได้รับคืนจากผู้ขาย และ
(ข) ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความประสงค์
ตัวอย่างของต้นทุนทางตรง ประกอบด้วย
(ก) ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทาให้สินทรัพย์
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(ข)

ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการทาให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ

(ค)

ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน

ตัวอย่างของรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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31.

(ก)

ต้นทุนในการแนะนาสินค้าหรือบริการใหม่ (รวมถึงต้นทุนในการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย)

(ข)

ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ (รวมทั้งต้นทุนในการ
ฝึกอบรมพนักงาน) และ

(ค)

ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป

การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสิ้นสุดเมื่อสินทรัพย์นั้น
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ ห รื อ การปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน จึ ง ไม่ ร วมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ตั ว อย่ า งของต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการสิ น ทรั พย์
ไม่มีตัวตน ได้แก่
(ก)

ต้นทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของฝ่าย
บริหารแล้ว แต่ว่ายังไม่ถูกนามาใช้ และ

(ข)

ผลขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุน ที่เกิดขึ้นในขณะที่ความต้องการผลผลิต
ยังอยู่ในระดับเริ่มต้น

32.

การดาเนินงานบางอย่ างอาจมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ไม่ถือเป็น การ
ดาเนินงานที่จาเป็นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร
การดาเนินงานเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือในระหว่างการพัฒนาสินทรัพย์นั้น เนื่องจากการ
ดาเนินงานเหล่านี้ไม่จาเป็นต่อการทาให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานจึงต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานดังกล่าวในรายได้สูง/
(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย โดยจัดประเภทเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

33.

หากระยะเวลาการจ่ายชาระค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตนนานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเชื่อตามปกติ
หน่วยงานต้องกาหนดราคาทุนของสินทรัพย์นั้นให้เท่ากับมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสด และบันทึก
ผลต่างระหว่างมูลค่าที่เทียบเท่าราคาเงินสดและจานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระ เป็นดอกเบี้ยตลอดอายุ
ของการได้รับสิ นเชื่อ เว้นแต่หน่วยงานรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูล ค่าตามบัญชี ข อง
สินทรัพย์ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน (การรวมหน่วยงานของรัฐ)
33ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนด
ว่าหากหน่วยงานได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากการรวมหน่วยงาน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน คือ
มูล ค่ายุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ร วมหน่ ว ยงาน มูล ค่ายุติธ รรมของสิ นทรัพย์ไ ม่มีตัว ตนจะสะท้อนถึ ง ความ
คาดหวังของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่รวมหน่วยงาน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้ บริการที่อยู่ในสินทรัพย์นั้น ตามที่คาดไว้ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง หน่วยงานคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาหรือจานวนเงินที่จะได้รับ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
ได้มาจากการรวมหน่ ว ยงานย่ อมถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์การรับ รู้รายการในเรื่องความเป็ น ไปได้
ค่อนข้างแน่ตามย่อหน้าที่ 22 (ก) เสมอ หากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานสามารถแยกเป็น
เอกเทศได้ หรือได้มาจากการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทาง
กฎหมายอื่น ) จะถือว่า มีข้อมูล เพีย งพอที่ส ามารถวัดมูล ค่ายุติธ รรมของสิ นทรัพย์ดังกล่ าวได้อย่า ง
น่าเชื่อถือ ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานย่อมถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์การวัด
มูลค่าในเรื่องการวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือตามย่อหน้าที่ 22 (ข) เสมอ
33ข. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40
เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้) หน่วยผู้รับต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
หน่วยผู้โอนแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วันที่รวมหน่วยงาน ไม่ว่า หน่วยผู้โอนได้รับรู้สินทรั พย์
ไม่มีตัวตนนั้นก่อนที่จะมีการรวมหน่วยงานหรือไม่ หมายความว่า หน่วยผู้รับรับรู้โครงการวิจัยและ
พัฒ นาที่อยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การของหน่ว ยผู้ โ อนเป็ นสิ นทรั พย์ แยกต่างหากจากค่า ความนิยม หาก
โครงการดังกล่าวเป็ น ไปตามคานิ ย ามของสิ นทรัพย์ไม่มีตัว ตน ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพั ฒ นาที่ อยู่
ระหว่างดาเนินการของหน่วยผู้โอนจะเป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก)

เป็นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ และ

(ข)

สามารถระบุได้ กล่าวคือ สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากการดาเนินการให้มีผลผูกพัน
(รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น)

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน (การรวมหน่วยงานของรัฐ)
33ค. หากสิ น ทรั พย์ ไม่มีตัว ที่ได้มาจากการรวมหน่ว ยงานสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ หรือเกิดจากการ
ดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) จะถือว่ามีข้อมูล
เพียงพอที่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่หน่วยงานนา
ประมาณการมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยกาหนดเป็นช่วงของผลลัพธ์
ค่าต่าง ๆ ที่เ ป็ น ไปได้ ซึ่งมีความน่ าจะเป็นที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้ เห็ น ว่า ความไม่แน่นอน
ดังกล่าวได้นาไปรวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้ว
33ง. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงานอาจสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เฉพาะเมื่อรวมกับ
การดาเนินการให้ มีผลผู กพัน ที่เกี่ยวข้อง หรือรวมกับ สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ส ามารถระบุได้เท่ านั้น
ในกรณีดังกล่าวหน่วยผู้รับต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่ให้นามารวม
กับรายการที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
33จ. หน่วยผู้รับอาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบกันเป็นสิ นทรัพย์ชุดเดียว โดยที่สินทรัพย์
แต่ละรายการมีอายุการใช้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น คาว่า "ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์" และ "ชื่อยี่ห้อของ
ผลิ ตภัณฑ์" มักน ามาใช้แ ทนเครื่ อ งหมายการค้ า และเครื่ อ งหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ ตาม "ยี่ห้ อ ของ
ผลิตภัณฑ์" และ "ชื่อยี่ห้อของผลิ ตภัณฑ์" ถื อเป็นคาศัพท์ด้านการตลาดโดยทั่ว ไป ซึ่งนามาใช้เ พื่อ
หมายถึงกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งประกอบกัน เช่น เครื่องหมายการค้า (หรือเครื่องหมายการค้าประเภท
การบริการ) และชื่อทางการค้า สูตร ส่วนผสม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
34.

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
(ก) เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่อยู่ร ะหว่างดาเนินการซึ่งได้มาแยกต่างหาก หรือ
ได้มาจากการรวมหน่วยงาน และรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ
(ข) เกิดขึ้นหลังจากการได้มาซึ่งโครงการ
ให้หน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 46 ถึง 54

35.

ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 46 ถึง 54 กาหนดว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังของโครงการวิจัยหรือพัฒนา
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งได้มาแยกต่างหากและได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วจะต้อง
(ก)

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย

(ข)

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้
รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 49 และ

(ค)

บั น ทึ ก เพิ่ ม ในมู ล ค่ าตามบั ญ ชีข องโครงการวิจัย และพั ฒ นาที่ อ ยู่ร ะหว่า งดาเนิ นการที่ ไ ด้มา
หากรายจ่ ายในการพั ฒนานั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ การรั บรู้รายการเป็นสิ นทรั พย์ ไม่มี ตัวตนตาม
ย่อหน้าที่ 49

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน
36.

ในบางกรณี หน่วยงานอาจได้รับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน กรณีนี้
อาจเกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานของรัฐอื่นโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาให้หน่วยงาน โดยไม่มีการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่โอนให้กัน ได้แก่ สิทธิสาหรับเครื่อ งบินลงจอด ใบอนุญาตดาเนิน
กิจการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ใบอนุญาตหรือโควตานาเข้า หรือสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรที่มีข้อจากัดอื่น
หรืออาจเกิดจากลิขสิทธิ์ของผลงานของบุคคลที่ได้รับรางวัลอันเป็นที่ยอมรับ และได้ส่งมอบผลงาน
ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน

37.

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ราคาทุนของสินทรัพย์ คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์ เพื่อ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ การวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก
รายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่ 68 ไม่ ถือเป็นการตีราคาใหม่ ดังนั้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการตีราคาใหม่ในย่อหน้าที่ 68 และข้ออภิปรายเพิ่มเติมในย่อหน้าที่ 69 ถึง 80
จะใช้กับกรณีที่หน่วยงานเลือกใช้วิธีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ในงวดการรายงานภายหลังการ
รับรู้รายการเท่านั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
38.

หน่วยงานอาจได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหนึ่งรายการหรือมากกว่า จากการแลกเปลี่ยนกับสิ นทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ข้อพิจารณาที่จะ
กล่ าวต่อไปนี้ เป็ น ข้อ พิจ ารณาส าหรั บ กรณี การแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พย์ ที่ไ ม่ เป็น ตัว เงิ น กับสิ น ทรั พ ย์
ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยน
ทุกกรณีตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งของ
สินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่นาไปแลกได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์
ที่ได้มาตามวิธีการนี้ แม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเลิกรับรู้รายการสิน ทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ ยนได้
ในทันที หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์นั้นด้วยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน

39.

ย่อหน้าที่ 22 (ข) ระบุถึงเกณฑ์ในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่า ราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสามารถ
วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรายการในตลาด
ที่เทียบเคียงได้จะถือว่าสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในช่วงของประมาณการมู ลค่ายุติธรรมที่สมเหตุสมผลของ
สินทรัพย์นั้น หรือ

(ข)

หน่วยงานสามารถประเมินความน่าจะเป็นของประมาณการค่าต่าง ๆ ในช่วงของประมาณการ
ได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม หากหน่วยงานสามารถกาหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา หรือสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้อง
วัดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน เว้นแต่
กรณีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
40.

หน่วยงานต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเป็นสินทรัพย์

41.

ในบางกรณี หน่วยงานอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการ แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เข้าเกณฑ์การรับรู้
รายการตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนทาให้เกิด
ค่าความนิยมขึ้นภายในหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต้องไม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ เนื่องจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นทรัพยากรที่สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยก
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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ออกได้หรือไม่เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ) ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานซึ่งสามารถวัดราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
42.

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน่วยงานกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ว ยงาน
อย่างไรก็ตาม ผลต่างดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
43.

44.

ในบางครั้ง การประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่นั้น
ทาได้ยาก เนื่องจากปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)

หน่วยงานไม่สามารถระบุได้ว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการหรือไม่และเมื่อใด และ

(ข)

การกาหนดราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในบางกรณี หน่วยงานจะไม่สามารถแยก
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในออกจากต้นทุนที่เกิดขึ้ นเพื่อคงไว้ซึ่งค่าความนิยม
ที่เกิดขึ้นภายใน หรือทาให้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในนั้นดีขึ้นกว่าเดิม หรือไม่สามารถแยก
ออกจากต้นทุนที่เกิดจากการดาเนินงานประจาวันได้ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้จึง
กาหนดให้หน่วยงานต้องนาข้อกาหนดและแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 44 ถึง 59 มา
ประยุกต์กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกรายการที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเพิ่มเติมจากข้อกาหนด
ทั่วไปสาหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการประเมินว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการหรือไม่ หน่วยงานต้อง
แยกขั้นตอนการก่อให้เกิดสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
(ก)

ขั้นตอนการวิจัย และ

(ข)

ขั้นตอนการพัฒนา

คาว่า “ขั้นตอนการวิจัย ” และ “ขั้นตอนการพัฒนา” มีความหมายที่กว้างกว่าคาว่า “วิจัย” และ
“พัฒนา”ตามคานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้
45.

หากหน่วยงานไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนา สาหรับโครงการภายในของ
หน่วยงานที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้องถือว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิดใน
ขั้นตอนการวิจัยเท่านั้น

ขั้นตอนการวิจัย
46.

หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายที่เกิด จากการวิจัย หรือเกิดในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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47.

ในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน หน่วยงานไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้
เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงาน
ดังนั้น หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในทันที

48.

ตัวอย่างของกิจกรรมการวิจัยมีดังต่อไปนี้
(ก)

กิจกรรมซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ความรู้ใหม่

(ข)

การค้นหา การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เพื่อนาผลการวิจัยหรือความรู้อื่นมา
ประยุกต์หรือปฏิบัติ

(ค)

การค้นหาทางเลือกสาหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และ

(ง)

การคิด การออกแบบ การประเมินผล และการคัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้
สาหรับนวัตกรรมหรือสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน
ระบบ หรือบริการ

ขั้นตอนการพัฒนา
49.

หน่วยงานจะรับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา หรือเกิดในขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อ กาหนดทุกข้อ
ต่อไปนี้
(ก) มีค วามเป็น ไปได้ ทางเทคนิค ที่ หน่ วยงานจะทาให้สิน ทรั พย์ไ ม่ มีตั ว ตนเสร็ จสมบูร ณ์ เ พื่ อ
นามาใช้ประโยชน์หรือขายได้
(ข) หน่วยงานมีความตั้งใจที่จะทาให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์ และนามาใช้ประโยชน์
หรือขาย
(ค) หน่วยงานมีความสามารถที่จะนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
(ง) หน่ ว ยงานสามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ที่ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานต้องสามารถแสดง
ให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น มีตลาดรองรับ
อยู่จ ริ ง หรื อหากหน่วยงานน าสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มีตั วตนไปใช้เ ป็น การภายใน หน่วยงานต้ อ ง
สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
(จ) หน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้
เพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้
ประโยชน์หรือนามาขายได้
(ฉ) หน่วยงานมีค วามสามารถที่จ ะวัดมูลค่า ของรายจ่า ยที่เ กี่ ยวข้องกับสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตน
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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50.

ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน หน่วยงานอาจสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
สามารถแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ เพราะขั้นตอนการพัฒนาของโครงการเป็นขั้นตอนที่
ก้าวหน้ามากกว่าขั้นตอนการวิจัย

51.

ตัวอย่างของกิจกรรมการพัฒนา ได้แก่
(ก)

การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบ และต้นแบบ ในระหว่างขั้นตอนก่อนการ
ผลิต หรือขั้นตอนก่อนการใช้

(ข)

การออกแบบเครื่องมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่

(ค)

การออกแบบ การก่อสร้าง และการดาเนินงานของโรงงานนาร่อง หรือการดาเนินงานอื่นซึ่ง
ไม่ใช่ขนาดที่จะสามารถทาการผลิตในเชิงพาณิชย์หรือที่จะใช้เพื่อให้บริการได้

(ง)

การออกแบบ การก่อสร้ าง และการทดสอบ ทางเลื อกที่ได้คัดเลื อกแล้ ว ในการใช้วัตถุดิบ
ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ ๆ หรือที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น และ

(จ)

ต้นทุนการพัฒนาเว็บไซต์ และต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

52.

หน่วยงานต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์โดยใช้ข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการได้อย่างไร หาก
สินทรัพย์จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะเมื่อต้องใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น หน่วยงานต้องนา
แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ

53.

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะทาให้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเสร็จสมบูรณ์ หรือทาให้หน่วยงานสามารถใช้ หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่
แผนการดาเนินงานที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จาเป็น และหน่วยงานมี
ความสามารถที่จ ะจั ดหาทรั พยากรดั งกล่ าวได้ อย่างแน่น อน ในบางกรณี หน่ว ยงานอาจแสดงถึ ง
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจานงที่จะให้เงินสนับสนุน
โครงการจากผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ให้ทุนสนับสนุน

54.

ตามปกติ ระบบการเก็บต้นทุนของหน่วยงานจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น
ภายในได้อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่ นที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องตราสัญลั กษณ์
ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาต หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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55.

หน่ ว ยงานต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการที่ ห น่ ว ยงานก่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน เช่ น ชื่ อ ยี่ ห้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการอื่น ที่โดยเนื้อหาแล้วคล้า ยคลึงกั น เป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

56.

รายจ่ายสาหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้บริการ และรายการอื่นที่โดย
เนื้อหาแล้วคล้ายคลึงกัน ซึ่งหน่วยงานก่อให้เกิดขึ้นภายในเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกจากต้นทุน
ในการพัฒนาการดาเนินงานโดยรวม ดังนั้น หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
57.

ตามวัตถุประสงค์ของย่อหน้าที่ 25 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือ ผลรวมของ
รายจ่ ายที่เกิดขึ้น นั บ ตั้งแต่วัน ที่สิ นทรั พย์ไม่มีตัว ตนเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ตามที่กาหนดไว้ใน
ย่อหน้าที่ 22 23 และ 49 เป็นครั้งแรก ข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามย่อหน้าที่ 64 ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน
นารายจ่ายที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายกลับมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

58.

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน ประกอบด้วย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการ
ที่จาเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดเตรียมสินทรัพย์ เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์
ของฝ่ายบริหาร ตัวอย่างของต้นทุนโดยตรงดังกล่าว ได้แก่

59.

(ก)

ต้นทุนวัตถุดิบและค่าบริการที่ใช้ในการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ข)

ต้นทุนผลประโยชน์ของพนักงาน (ตามคานิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 39 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ค)

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และ

(ง)

ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิบัตรและใบอนุญาตที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ให้แนวทางที่อาจเลือกนาดอกเบี้ยมารวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ถือเป็นส่วนประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน
(ก)

รายจ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้

(ข)

ความไม่มีประสิทธิภ าพที่สามารถระบุได้ และขาดทุนจากการดาเนินงานเริ่มแรก ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่สินทรัพย์จะสามารถให้ประโยชน์ได้ตามแผนที่วางไว้

(ค)

รายจ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อนาสินทรัพย์มาใช้ในการดาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
60.

หน่วยงานต้องรับรู้รายจ่ายสาหรับรายการที่ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เว้นแต่จะเป็นไป
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) รายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
รับรู้รายการ (ดูย่อหน้าที่ 20 ถึง 59)
(ข) หน่วยงานได้มาซึ่งรายการดังกล่าวจากการรวมหน่วยงาน และไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ในกรณีนี้ หน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม ณ วันที่
รวมหน่วยงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 40 เรื่อง การรวมหน่วยงานของรัฐ
(เมื่อมีการประกาศใช้))

61.

62.

ในบางกรณี หน่วยงานก่อให้เกิดรายจ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให้ บ ริ การ แต่ไม่ส ามารถรับรู้รายจ่ายดังกล่ าวเป็นสิ นทรั พย์ไ ม่มี ตัว ตนหรือสิ น ทรัพ ย์ อื่ น ได้
ในกรณีของสินค้า หน่วยงานรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่ อหน่วยงานมีสิทธิในการเข้าถึงสินค้า
เหล่านั้น ในกรณีของบริการ หน่วยงานรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานได้รับบริการนั้น
เช่น รายจ่ายในการวิจัยให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น (ดูย่อหน้าที่ 46) เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ได้มาจากการรวมหน่วยงาน ตัวอย่างของรายจ่ายประเภทอื่นที่ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นรวมถึง
รายการต่อไปนี้
(ก)

รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนการดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงาน) เว้นแต่รายจ่ายนั้น
ได้รวมอยู่ในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงานอาจ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายบริหาร
จัดการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นตามกฎหมาย รายจ่ายในการเปิดสถานที่ตั้ง
หน่วยบริการหรือแผนกดาเนินงานใหม่ (ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดาเนินงาน) หรือรายจ่ายสาหรับเริ่ม
การดาเนินงานใหม่ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ (ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่ม
ดาเนินงาน)

(ข)

รายจ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรต่าง ๆ

(ค)

รายจ่ายในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (รวมถึงรายการแผ่นพับให้ข้อมูล)

(ง)

รายจ่ายในการย้ายสถานที่หรือรายจ่ายในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการย้าย
สถานที่หรือจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน

หน่ ว ยงานมีสิ ทธิใ นการเข้า ถึ งสิ น ค้า เมื่ อหน่ว ยงานเป็ นเจ้า ของสิ น ค้า ดั งกล่ าว ในทานองเดี ย วกั น
หน่วยงานมีสิทธิในการเข้าถึงสิ นค้าเมื่อสินค้าดังกล่าวได้ส ร้างขึ้นตามเงื่อนไขของสั ญญาจ้าง และ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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หน่วยงานสามารถได้รับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นสิ่งตอบแทนการจ่ายเงิน สาหรับการบริการ หน่วยงาน
ถื อ ว่ า ได้ รั บ บริ ก ารเมื่ อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วแก่ ห น่ว ยงานตามสั ญ ญา และไม่ ใ ช่ เ มื่ อ หน่ว ยงาน
ใช้บริการนั้นเพื่อให้บริการอื่น เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการให้แก่ผู้ที่จะใช้บริการนั้น
63.

ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 60 ไม่ได้ห้ามหน่วยงานรับรู้การจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการจ่ายค่าสินค้า
ล่วงหน้านั้น เป็นการจ่ายเพื่อให้หน่วยงานได้รับสิทธิในการเข้าถึงสินค้าเหล่านั้น ในทานองเดียวกัน
ข้อกาหนด ในย่อหน้าที่ 60 ไม่ได้ห้ามหน่วยงานรับรู้การจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์เมื่อการ
จ่ายล่วงหน้านั้น เป็นการจ่ายเพื่อให้หน่วยงานได้รับบริการเหล่านั้น

ค่าใช้จ่ายในอดีตที่ต้องไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
64.

หน่วยงานต้องไม่รับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับรายการที่ไม่มีตัวตนซึ่งได้รับรู้เมื่อเริ่มแรกเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
ในภายหลัง

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
65.

หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 67 หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามย่อหน้าที่ 68 เป็น
นโยบายการบัญชีของหน่วยงาน ในกรณี ที่หน่วยงานเลือกใช้วิธี การตีร าคาใหม่ สิน ทรั พย์อื่ น
ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่เช่นเดียวกัน เว้นแต่จะไม่มีตลาด
ซื้อขายคล่องสาหรับสินทรัพย์เหล่านั้น

66.

ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งานที่
คล้ ายคลึ งกัน ในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงาน สิ นทรัพย์ไม่มีตัว ตนทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภท
เดียวกันต้องตีราคาใหม่พร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตีราคาใหม่เฉพาะสินทรัพย์บางรายการ
และการรายงานจานวนเงินในรายงานการเงินผสมผสานกันระหว่างราคาทุนและราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่
ที่แตกต่างกัน

วิธีราคาทุน
67.

หลังจากการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

วิธีการตีราคาใหม่
68.

หลังจากการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึง
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม (เมื่ อ มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกาศใช้ ) ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตี ร าคาใหม่ ต าม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ หน่วยงานต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ ไ ม่มีตัวตนโดย
อ้างอิงกับตลาดซื้อขายคล่อง นอกจากนี้การตีราคาใหม่ต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มูลค่าตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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บัญชีของสิน ทรั พย์ ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่า งอย่า งมีสาระสาคัญจากมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์นั้น
69.

วิธีการตีราคาใหม่ไม่อนุญาตให้หน่วยงาน
(ก)

นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์มาตีราคาใหม่ หรือ

(ข)

รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยจานวนที่ไม่ใช่ราคาทุน

70.

วิธีการตีราคาใหม่จะนามาถือปฏิบัติหลังจากที่หน่วยงานได้รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วย
ราคาทุน อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานรับรู้ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงบางส่วนเป็นสินทรัพย์
เนื่องจากสินทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง (ดูย่อหน้าที่
57) วิธีการตีราคาใหม่อาจนามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจานวน ทั้งนี้ วิธีการตี ราคาใหม่
อาจนามาถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน (ดูย่อหน้าที่ 36
ถึง 37)

71.

โดยปกติ มักจะไม่มีตลาดซื้อขายคล่องสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ในบางครั้งตลาดซื้อขายคล่ อง
สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจเกิดขึ้นได้ เช่ น ในบางประเทศอาจมีตลาดซื้อขายคล่ อง
สาหรับใบอนุญาตประเภทที่โอนเปลี่ยนมือได้อย่างอิสระ หรือโควตาการผลิตที่หน่วยงานได้รับจาก
หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขายคล่องไม่มีสาหรับชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือพิมพ์ สิทธิ
ในการเผยแพร่ดนตรีและภาพยนตร์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่ าว
มีลักษณะเฉพาะตัว แม้ว่าจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ แต่ข้อตกลงที่ทาขึ้นเป็นการ
เจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ละราย และการซื้อขายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวราคาที่จ่ายซื้อสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง อาจจะยังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอ
ส าหรั บ การวัดมูล ค่ายุ ติธ รรมของรายการอื่น นอกจากนี้ราคาที่ซื้อขายกันมัก ไม่เป็นที่เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน

72.

ความถี่ของการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการ
ตี ร าคาใหม่ หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ตี ร าคาใหม่ แ ตกต่ า งจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี อ ย่ า ง
มีสาระสาคัญ หน่วยงานจาเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่ง มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการอาจมีความผันผวนสูงและมีนัยสาคัญ จนทาให้จาเป็นต้องมีการตีราคา
สินทรัพย์นั้นใหม่ทุกปี หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีความผันผวนอย่างไม่มีนัยสาคัญ
หน่วยงานไม่จาเป็นต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่บ่อยครั้ง

73.

เมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ มูลค่าตามบัญชีของสิน ทรัพย์ดังกล่าวต้องปรับปรุงให้เป็น
ราคาที่ ตี ใ หม่ หน่ ว ยงานต้ อ งปฏิ บั ติ กั บ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว ณ วั น ที่ ตี ร าคาใหม่ ตามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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(ก)

ปรั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมและผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสมใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับ การตีราคาใหม่ของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ปรับ
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยการอ้างอิง
จากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ หรือปรับปรุงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ตามบัญชี ค่าตัดจาหน่ายสะสม ณ วันที่ตีราคาใหม่ต้องปรับปรุง ให้เท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมกับ มูลค่าตามบัญชี
ของสิ น ทรั พ ย์ ห ลั ง จากรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสม (เมื่ อ มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกาศใช้) หรือ

(ข)

นาค่าตัดจาหน่ายสะสมหักออกจากมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า ตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

จานวนเงินที่เป็นผลจากรายการปรับปรุงค่าตัดจาหน่ายสะสมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 78 และ 79
74.

หากหน่วยงานไม่สามารถตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ตีราคาใหม่ เนื่องจากสินทรัพย์รายการนั้นไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ หน่วยงานต้อง
แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

75.

หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ไม่สามารถวัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับตลาดซื้อ
ขายคล่องได้อีกต่อไป มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องเท่ากับราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่มี
การตี ร าคาครั้งล่ า สุด ที่มีการอ้า งอิงกับตลาดซื้อขายคล่องหักด้วยค่า ตัดจาหน่า ยสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้)

76.

ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีตลาดซื้อขายคล่องมารองรับสาหรับการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่อีกต่อไป
อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจเกิดการด้อยค่าและหน่วยงานจาเป็นต้องทาการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)

77.

หากหน่วยงานสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยอ้างอิงกับตลาดซื้อขายคล่อง
ณ วันที่วัดมูลค่าภายหลังการได้มา หน่วยงานต้องใช้วิธีการตีราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

78.

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้อง
รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยตรงไปยังส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานได้รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ลดลง
จากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรู้ในรายได้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายเพื่อกลับรายการในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ลดลงของสินทรัพย์รายการเดียวกันที่ได้รับรู้ในรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายแล้วในงวดก่อน
79.

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลงเป็นผลจากการตีราคาใหม่ หน่วยงานต้องรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีตัวตนที่ลดลงดังกล่าวในรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
หากหน่วยงานได้รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพ ย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ เป็น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรู้
โดยตรงในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว นทุ น ในจ านวนที่ ไ ม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ด้ า นเครดิ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นบัญชี
“ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ ” ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น โดยการรั บ รู้ ส่ ว นที่ ล ดลงโดยตรง
ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน จะมีผลทาให้จานวนที่สะสมไว้ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนภายใต้บัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ลดลง

80.

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนอาจโอนไปยังรายได้สูง/ (ต่า)
กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสมโดยตรงเมื่ อ ส่ ว นเกิ น ทุ น นั้ น กลายเป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยส่ ว นเกิ น ทุ น
ทั้งจานวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อหน่วยงานจาหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์ อย่างไรก็ตามส่วนเกินทุนบางส่วน
อาจเกิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ หน่ ว ยงานใช้ สิ น ทรั พ ย์ ในกรณี ดั ง กล่ า วจ านวนของส่ ว นเกิ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
จะเท่ า กั บ ผลต่ า งระหว่ า งค่ า ตั ด จ าหน่ า ยที่ ค านวณจากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ ตี ใ หม่ กั บ ค่ า ตั ด จ าหน่ าย
ที่คานวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น การโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังรายได้
สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้องไม่โอนผ่านรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

อายุการให้ประโยชน์
81.

หน่วยงานต้องประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนว่าสามารถทราบได้แน่นอน
หรือไม่ และถ้าสามารถทราบได้แน่นอน อายุการให้ประโยชน์จะกาหนดจากระยะเวลาหรือจานวน
การผลิตหรือหน่วยวัดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน่วยงานต้องถือว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้
ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน เมื่อผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่พบขอบเขต
ที่สามารถคาดคะเนได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิ
หรือศักยภาพในการให้บริการแก่หน่วยงาน

82.

การบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หน่วยงานต้องตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 90 ถึง 99) แต่ไม่ต้อง
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ดูย่อหน้าที่ 100 ถึง 103)

83.

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมถึง
(ก) การน าสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนมาใช้ ประโยชน์ต ามที่ ค าดไว้ และหากเป็ น คณะผู้ บริ ห ารอื่ นจะ
สามารถบริหารสินทรัพย์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

(ช)
(ซ)

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่นามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้า หรือด้านอื่น ๆ
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของตลาดสาหรับสินค้าหรือบริการที่เป็นผลิตผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การโต้ตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากคู่แข่งในปัจจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต
ระดับของรายจ่ายในการบารุงรักษาที่จาเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และความสามารถและ
ความตั้งใจของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุระดับของรายจ่ายดังกล่าว
ระยะเวลาที่หน่วยงานสามารถควบคุมสินทรัพย์และขอบเขตตามกฎหมาย หรือขอบเขตอื่น
เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น วันครบกาหนดของสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง และ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อื่น
ของหน่วยงานหรือไม่

84.

“อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน” มิได้หมายถึงอายุการให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด อายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะสะท้อนให้เห็นเพียงระดับของรายจ่ายในการบารุงรัก ษาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่จาเป็นเพื่อให้สินทรัพย์คงไว้ซึ่งมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามที่ได้มีการประเมินไว้
ณ เวลาที่มีการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ รวมถึงความสามารถและความตั้งใจของ
หน่ ว ยงานที่ จ ะใช้จ่ า ยให้ เป็ น ไปตามระดับ ของรายจ่ายดัง กล่ าว การสรุปว่าอายุการให้ ประโยชน์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ทราบ แน่นอนต้องไม่เกิดจากรายจ่ายในอนาคตที่ได้วางแผนไว้เกินกว่ารายจ่ายที่
จาเป็นเพื่อให้สินทรัพย์มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานเดิมที่เคยประเมินไว้

85.

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่นหลายรายการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการล้าสมัยในด้านเทคโนโลยีเร็วขึ้น ดังนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะมีอายุการให้ประโยชน์ที่สั้น ราคาขายที่คาดว่าจะลดลงในอนาคตของรายการ
ที่ผลิตขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ว่าจะเกิดความล้าสมัยทาง
เทคโนโลยี ห รื อ ทางการพาณิช ย์ ข องสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ที่ลดลง

86.

อายุ การให้ ป ระโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่มี ตัว ตนอาจมีร ะยะเวลายาวนานหรื อแม้ กระทั่ง ไม่ส ามารถ
ทราบได้แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยใช้หลักความระมัดระวัง แต่ความไม่แน่นอนดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผลที่หน่วยงานจะ
สามารถนามาอ้างเพื่อกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สั้นกว่าความเป็นจริง
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87.

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิ
จากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) ต้องไม่เกินระยะเวลาของการดาเนินการให้มีผล
ผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) แต่อาจจะสั้นกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่หน่วยงานคาดว่า จะใช้ประโยชน์ในสิน ทรั พย์นั้น หากการดาเนินการให้มีผ ลผู กพัน
(รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) มีระยะเวลาที่จากัดแต่สามารถต่ออายุได้
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นต้องรวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่เฉพาะกรณี ที่มี
หลักฐานสนับสนุนได้ว่าหน่วยงานไม่มีต้นทุนที่เป็นนัยสาคัญ

87ก. อายุการให้ประโยชน์ของ :
(ก) ใบอนุญาตหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน ที่ได้รับรู้ไว้โดยหน่วยที่คงอยู่จากการควบรวมหน่วยงาน
ซึ่งได้รับมาก่อนการรวมหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น หรือ
(ข) สิทธิที่ได้รับกลับมาใหม่ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมหน่วยงาน
คือ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิจากการทาสัญญาหรือสิทธิ
ทางกฎหมายอื่น) ที่ทาให้เกิดการโอนสิทธิ และต้องไม่รวมระยะเวลาที่ต่ออายุใหม่
88.

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายอาจมีอิทธิพลต่ออายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กาหนดระยะเวลาที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนปัจจัยทางกฎหมาย
อาจจากัดระยะเวลาที่หน่วยงานสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ
ที่จะได้รับจากสินทรัพย์นั้น หน่วยงานต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาก
ระยะเวลาที่กาหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยทางกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

89.

ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าหน่วยงานจะสามารถต่ออายุการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึงสิทธิตามสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอื่น) โดยไม่เกิดต้นทุนที่มีนัยสาคัญ มีดังนี้
(ก)

มีหลักฐาน (ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์) ที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการให้มีผลผูกพัน (รวมถึง
สิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น) จะได้รับการต่ออายุ กรณีที่การต่ออายุนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบของบุคคลที่สาม หลักฐานดังกล่าวต้องรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สาม
จะให้ความเห็นชอบด้วย

(ข)

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
ต่ออายุ และ

(ค)

ต้นทุนในการต่ออายุไม่มีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการที่หน่วยงานคาดว่าจะได้จากการต่ออายุนั้น หากต้นทุนในการต่ออายุ
มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่คาดว่า
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หน่วยงานจะได้รับจากต่ออายุนั้น ต้นทุนในการต่ออายุสัญญานี้ โดยเนื้อหาแล้วถือเป็นต้นทุน
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ ณ วันที่ต่ออายุ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
90.

หน่วยงานต้องปันส่วนจานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์
ทราบได้แน่นอนอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานต้อง
เริ่ มตั ด จ าหน่า ยสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตั วตนเมื่ อ สิน ทรั พย์นั้น พร้ อ มที่จ ะให้ประโยชน์ไ ด้ กล่า วคือ เมื่ อ
สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน
ต้ องหยุด การตั ด จ าหน่า ยสิน ทรั พย์ไ ม่ มีตั วตน ณ วัน ที่หน่วยงานเลิกรั บรู้ สิน ทรั พ ย์นั้น วิธี การ
ตัดจาหน่ายที่ใช้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่หน่วยงานคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ หากไม่สามารถกาหนดรูปแบบดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ
หน่วยงานต้องใช้วิธีเส้นตรงในการตัดจาหน่าย ค่าตัดจาหน่ายในแต่ละงวดต้องรับรู้ในรายได้สู ง/
(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้หรือฉบับอื่นจะอนุญาตหรือกาหนดให้
หน่วยงานนาค่าตัดจาหน่ายดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อื่น ๆ

91.

วิธีการตัดจาหน่ายที่ใช้ในการปันส่วนจานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามเกณฑ์
ที่เป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นมีหลายวิธี วิธีดังกล่าวรวมถึงวิธีเส้นตรง วิธียอด
คงเหลือลดลง และวิธีจานวนผลผลิต หน่วยงานต้องเลือกใช้วิธีการตัดจาหน่ายตามรูปแบบที่คาดว่า
จะได้รั บ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้ บริการจากสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั ว ตน
และต้องใช้วิธีการตัดจาหน่ายนั้นอย่างสม่าเสมอทุกงวดการรายงาน เว้นแต่รูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

๙1ก. มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าวิธีการคิดค่าตัดจาหน่ายจากรายได้ที่เ กิดจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น
เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม โดยทั่วไปรายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมซึ่งรวมการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จะสะท้อนปัจจัยที่ไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการ
ที่แฝงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น รายได้ซึ่งถูกกระทบโดยปัจจัยนาเข้าอื่น ๆ และกระบวนการ
กิจกรรมการขาย และการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและราคา องค์ประกอบด้านราคาของรายได้
อาจได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่สินทรัพย์ถูกใช้ประโยชน์ ข้อสันนิษฐานนี้
จะถูกหักล้างได้ในสถานการณ์จากัดบางอย่างเท่านั้น ได้แก่
(ก)

เมื่อใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเป็นหน่วยวัดรายได้ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ ๙1ค หรือ

(ข)

เมื่อสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพ
ในการให้บริการของสินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
๙1ข. ในการเลือกวิธีตัดจาหน่ายที่เหมาะสมตามย่อหน้าที่ ๙1 หน่วยงานสามารถระบุปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็น
ข้ อ จ ากั ด ที่ แ ฝงอยู่ ใ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ญ ญาที่ ก าหนดสิ ท ธิข องหน่ ว ยงานเหนือ การใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาจจะระบุ ให้หน่วยงานใช้งานสินทรัพย์ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง หรือสาหรับจานวน
หน่ ว ยผลิ ตหนึ่ ง หรื อระดับ รายได้ห นึ่งตามที่กาหนดไว้แล้ ว เท่านั้น การระบุปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็น
ข้อจากัดถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่งชี้เกณฑ์การตัดจาหน่ายที่เหมาะสม หน่วยงานอาจถือปฏิบัติตาม
เกณฑ์อื่นได้ถ้าเกณฑ์นั้นสะท้อนรูปแบบที่คาดหวังของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและศักยภาพ
ในการให้บริการของสินทรัพย์ได้ใกล้เคียงกว่า
๙1ค. ในสถานการณ์ที่ปัจจัยที่เด่นชัดซึ่งเป็นข้อจากัดที่แฝงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นตัวชี้วัดของระดับ
รายได้ หน่วยงานสามารถใช้รายได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการตัดจาหน่าย เช่น สิทธิในการ
บริหารจัดการทางพิเศษ สามารถกาหนดตามจานวนคงที่ของรายได้รวม ซึ่งจะเกิดขึ้นจากยอดรวม
สะสมของการเก็บค่าผ่านทาง (เช่น สัญญาอาจให้สิทธิหน่วยงานในการบริการจัดการทางพิเศษได้
ไม่เกินจานวนรายได้ค่าผ่านทางสะสม ๑๐๐ ล้านบาท) ในกรณีที่รายได้ถูกกาหนดเป็นปัจจัยที่เด่นชัด
ซึ่งเป็นข้อจากัดในสัญญาสาหรับการใช้งานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมในการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายใต้เงื่อนไขว่าได้มีการระบุจานวนคงที่ของรายได้รวม
ทีจ่ ะเกิดขึ้นซึ่งจะนามาใช้ในการพิจารณาการตัดจาหน่ายไว้ในสัญญา
92.

โดยปกติ หน่วยงานต้องรับรู้ค่าตัดจาหน่ายในรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการที่อยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การผลิตสินทรัพย์อื่น ในกรณีดังกล่าว ค่าตัดจาหน่ายจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์อื่น
และต้องนาไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)

มูลค่าคงเหลือ
93.

หน่วยงานต้องกาหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
ให้เป็นศูนย์ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกาหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก) บุ ค คลที่ ส ามให้ สั ญ ญาว่ า จะซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น สิ้ น สุ ด อายุ ก ารให้
ประโยชน์ หรือ
(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
(1) มูลค่าคงเหลือสามารถกาหนดโดยอ้างอิงกับราคาที่ได้จากตลาดซื้อขายคล่องนั้น และ
(2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตลาดซื้อขายคล่องนั้นจะมีอยู่เ มื่อสิ้นสุดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์
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94.

จานวนที่คิดค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนต้องกาหนด
หลั ง จากที่ หั ก มู ล ค่ า คงเหลื อ มู ล ค่ า คงเหลื อ ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั บ ศู น ย์ บ่ ง ชี้ ว่า หน่ ว ยงานคาดว่ า จะจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนที่สินทรัพย์นั้นจะสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

95.

หน่วยงานต้องประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยใช้ราคา ณ วันที่ประมาณการ สาหรับการขายสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ และมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ที่หน่วยงานคาดว่าจะนาสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต หน่วยงานต้องทบทวน
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานต้องบันทึก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด

96.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจมีมูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจนเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในกรณีดังกล่ าวค่าตัดจ าหน่ ายของสิ น ทรั พย์ไ ม่ มีตัว ตนจะเท่า กับ ศูนย์ จนกว่ามูล ค่าคงเหลื อ ของ
สินทรัพย์จะลดลงต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีในภายหลัง

การทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่าย
97.

หน่วยงานต้องทบทวนระยะเวลาในการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างน้อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานต้อง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการตั ด จ าหน่า ยสิน ทรั พย์ไ ม่มีตั วตน หากอายุการให้ประโยชน์ ข อง
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ค าดไว้ แ ตกต่ า งจากที่ เ คยประมาณไว้ ใ นอดี ต ในท านองเดี ย วกั น หน่ ว ยงานต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไป หาก
รูปแบบของการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรั พย์นั้น
เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

98.

ในระหว่างช่วงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วยงานอาจเห็นว่าอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณไว้นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (เมื่อมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) อาจบ่งชี้ว่าระยะเวลาในการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง

99.

เมื่ อ เวลาผ่ า นไป รู ป แบบของประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตหรื อ ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก าร
ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานอาจ
เห็นว่าการตัดจาหน่ายด้วยวิธียอดคงเหลือลดลงเหมาะสมกว่าวิธีเส้นตรง อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่
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การใช้สิทธิที่ได้รับจากใบอนุญาตจาเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต้องรอให้ส่วนประกอบอื่นของ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานดาเนินการก่อน ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานอาจไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์จนกว่างวดเวลาต่อมา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
100. หน่วยงานต้องไม่ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
101. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(เมื่อมีการประกาศใช้) กาหนดให้หน่วยงานต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน โดยการเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ความเหมาะสม กับมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น
(ก)

เป็นประจาทุกปี และ

(ข)

เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดการด้อยค่า

การทบทวนการประเมินอายุการให้ประโยชน์
102. หน่วยงานต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้มีการตัดจาหน่ายทุกงวด
การรายงาน เพื่ อ ประเมิ น ว่ า เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ต่า ง ๆ ยั ง คงสนั บ สนุ น ว่ า อายุ ก ารให้
ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ไม่ ท ราบแน่ น อนหรื อ ไม่ หากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ไม่สนับสนุนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หน่วยงานต้องบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงการประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน โดยถือเป็น
การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางการบั ญ ชี ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
103. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงิน สด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนนั้น
การที่หน่วยงานประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้ แน่นอน
เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า ดังนั้น หน่วยงานต้องทดสอบการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
เงิน สด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) แล้วแต่ความเหมาะสม กับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ และบันทึกผลต่างของมูลค่าตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่าบริการที่
คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน – ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
104. ในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวอธิบายว่าเมื่อใดที่หน่วยงานจะทบทวนมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และทบทวนมูลค่าดังกล่าวอย่างไร วิธีกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหรือมูลค่า
บริการที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และเมื่อใดที่ต้องรับรู้หรือกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์

การเลิกใช้และการจาหน่าย
105. หน่วยงานต้องเลิกรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อ
(ก) หน่วยงานจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีจากการ
ทารายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) หรือ
(ข) หน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศัก ยภาพในการให้บริการในอนาคต
จากการนาสินทรัพย์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือจาหน่าย
106. หน่วยงานต้องรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ถ้ามี)
กับมูลค่า ตามบัญชีของสิน ทรั พย์ไ ม่มีตัวตนนั้น ในรายได้สูง/ (ต่า) กว่า ค่า ใช้จ่า ย เมื่อเลิกรั บรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เว้นแต่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า จะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นสาหรับการขายและเช่ากลับคืน)
107. การจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเกิดขึ้นได้ในหลายวิธี (เช่น การขาย การทาสัญญาเช่าการเงิน หรือ
การทารายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน) ในการกาหนดวันที่จาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานต้องใช้
เกณฑ์ตามมาตรฐานการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ ยน (เมื่อมีก าร
ประกาศใช้) สาหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า สาหรับการจาหน่ายสินทรัพย์โดยการขายและเช่ากลับคืน
108. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 22 หน่วยงานต้องรับรู้ต้นทุนการเปลี่ยนแทน
บางส่วนของสิน ทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น และเลิกรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน กรณีที่ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติในการกาหนดมูลค่าตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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บัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน หน่วยงานอาจใช้ต้นทุนการเปลี่ยนแทนเพื่อบ่งชี้ต้นทุนของส่วนที่ ถูก
เปลี่ยนแทน ณ วันที่ได้มาหรือวันที่เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนขึ้นภายในหน่วยงาน
108ก. ในกรณีของ:
(ก)

ใบอนุญาตหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันที่ได้รับรู้ไว้โดยหน่วยที่คงอยู่จากการควบรวมหน่วยงาน ซึ่งได้
รับมาก่อนการรวมหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น หรือ

(ข)

สิทธิที่ได้รับกลับมาใหม่ที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมหน่วยงาน

หากสิทธิดังกล่าวได้มีการออกใหม่ (ขาย) ให้กับบุคคลที่สามในภายหลัง มูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ต้องนาไปใช้ในการกาหนดผลกาไรหรือผลขาดทุนจากการออกสิทธิใหม่
109. หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ค้างรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยมูล ค่า
ยุติธรรม หากมีการยืดเวลาที่จะได้รับชาระออกไป หน่วยงานต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับเริ่มแรกด้วย
มูลค่าที่เทียบเท่าราคาขายเป็นเงินสด ผลต่างระหว่างมูลค่าที่กาหนดไว้ของสิ่งตอบแทนกับราคาขาย
เป็นเงินสด ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการ
แลกเปลี่ยน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสิ่งตอบแทนที่ค้างรับ
110. หน่ ว ยงานต้องไม่ห ยุ ดการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
เมื่อไม่ได้ใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่หน่วยงานได้คิดค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว

การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป
111. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงินสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
โดยแบ่งแยกระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทอื่น
(ก) ข้อเท็จจริงที่ว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทราบได้แน่นอนหรือไม่ทราบ
แน่นอน หากเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจาหน่ายที่ใช้
(ข) วิธีการตัดจาหน่ายสาหรับสินทรัพย์ไม่ตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน
(ค) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสม (รวมทั้งผลขาดทุน
สะสมจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้) ) ณ วันต้นงวด
และวันสิ้นงวด
(ง) รายการแต่ ละบรรทัด ที่แ สดงในงบแสดงผลการดาเนิน งานทางการเงิน ซึ่งได้ร วมค่ า ตั ด
จาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไว้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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(จ) การกระทบยอดระหว่า งมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด
ที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้
(1) จานวนเงินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยแยกแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิ ด
จากการพัฒนาขึ้นภายในหน่วยงาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมหน่วยงาน
(2) การจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยกเลิก
(3) จานวนเงินของสิน ทรั พย์ไ ม่มีตัวตนที่เ พิ่มขึ้นหรื อลดลงระหว่า งงวดที่เกิดจากการ
ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 68 และ 78 ถึง 79 (ถ้ามี)
(4) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ในรายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
ระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้)
(5) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลับรายการในรายได้สูง/ (ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายระหว่างงวด (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 21 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมี
การประกาศใช้)
(6) ค่าตัดจาหน่ายที่รับรู้ในระหว่างงวด
(7) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่ารายงานการเงินให้เป็นสกุล
เงินที่ใช้เสนอรายงาน และการแปลงค่าผลการดาเนินงานในต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้เสนอรายงานของหน่วยงาน และ
(8) การเปลี่ยนแปลงอื่นของมูลค่าตามบัญชีในระหว่างงวด
112. ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีลักษณะและประโยชน์การใช้งาน
ที่คล้ายคลึงกันในการดาเนินงานของหน่วยงาน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแยกประเภทได้ตามตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(ก) ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
(ข) หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์
(ค) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ง) ใบอนุญาต
(จ) ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น เชิ ง อุ ต สาหกรรม สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น งานและการ
ให้บริการ
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(ฉ) สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจาลอง การออกแบบ และต้นแบบ และ
(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
ประเภทของสิ น ทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถแยกเป็นประเภทย่อยหรือรวมกันเป็น
ประเภทที่ใหญ่ขึ้นได้ หากผลในการแยกย่อยหรือการรวมนั้นทาให้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงินมากขึ้น
113. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่
21 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 26 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (เมื่อมีการประกาศใช้) เพิ่มเติม
จากข้อมูลที่กาหนดให้เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 111 (จ) (3) ถึง 111 (จ) (๕)
114. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิ ดพลาด กาหนดให้ ห น่ วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ลั กษณะและจานวนเงินของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญในงวดปัจจุบัน หรือคาดว่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญในงวดต่อไป การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(ก)

การประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ข)

วิธีการตัดจาหน่าย หรือ

(ค)

มูลค่าคงเหลือ

115. หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ในรายงานการเงิน
(ก) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และเหตุผล
สนับสนุนการประเมินอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน ในการให้เหตุผล หน่วยงาน
ต้องอธิบายถึงปัจ จัยที่มีบทบาทอย่า งมีนัยสาคัญในการกาหนดว่า สิน ทรัพย์มีอายุการให้
ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน
(ข) ค าอธิ บายเกี่ยวกับ สิน ทรั พย์ มูลค่า ตามบัญชี และระยะเวลาการตัดจาหน่า ยที่เ หลื อ อยู่
สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการที่มีสาระสาคัญต่อรายงานการเงินของหน่วยงาน
(ค) สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนและรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 36 ถึง 37)
(1) มูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์เหล่านั้น
(2) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เหล่านั้น และ
(3) สินทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคา
ใหม่
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(ง) การมีอยู่และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีข้อจากัดในเรื่องสิทธิ และมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นาไปใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน
(จ) จานวนเงินที่หน่วยงานมีข้อผูกมัดตามสัญญาสาหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
116. กรณีที่หน่วยงานอธิบายถึงปัจจัยที่มีบทบาทอย่างเป็นนัยสาคัญในการกาหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หน่วยงานต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีการตีราคาใหม่
117. หากหน่วยงานบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาที่ตีใหม่ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลทุก ข้อ
ต่อไปนี้
(ก) แสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้โดยแสดงแยกตามประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1) วันที่ตีราคาใหม่
(2) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ตีราคาใหม่ และ
(3) มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากใช้วิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่
๖๗ ในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการกับประเภทของสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีการตีราคาใหม่
(ข) จานวนเงิน ของส่ว นเกิน ทุ น จากการตีร าคาสิน ทรัพ ย์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิน ทรัพย์ไ ม่มีตัวตน
ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวดการรายงาน โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
การรายงาน และ
(ค) วิธีการและข้อสมมติที่มีนัยสาคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
118. ในการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานอาจจาเป็นต้องนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น
ประเภทที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้องไม่นาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลายประเภทมารวมกันเป็น
ประเภทเดียวกัน หากการรวมนั้นจะทาให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยจานวนเงินที่วัดมูลค่าด้วยทั้งวิธี
ราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม่
รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
119. หน่วยงานต้องเปิดเผยจานวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างงวด
120. รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา (ดูย่อหน้าที่ 58 ถึง 59 สาหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของรายจ่ายที่ต้องนามารวม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 119)
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การเปิดเผยข้อมูลอื่น
121. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
(ก)

คาอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายเต็มจานวนแล้ว แต่หน่วยงานยังใช้
ประโยชน์อยู่ และ

(ข)

คาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีนัยสาคัญภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
แต่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
122. ในการนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการ
ที่ได้มาและรายการเปลี่ยนแทนตั้งแต่วันที่มาตรฐานฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

วันถือปฏิบัติ
123. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
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ข้อเปรียบเทียบกั บมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(IPSAS 31 (2017)) มีข้อแตกต่างที่สาคัญ ดังนี้
1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการตัดเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้
1.1 ข้อกาหนดให้เปิดเผยข้อมูลสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หน่วยงาน
เลือกรับรู้รายการ ตามย่อหน้าที่ 3(k)
1.2 การกาหนดว่าหากหน่วยงานรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ด้วย และให้หน่วยงานสามารถนาข้อกาหนดเรื่องการ
รับรู้สินทรัพย์ในมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวไปใช้ได้แต่ไม่เป็นการบังคับ ตามย่อหน้าที่ 11
1.3 ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทสิทธิ์ในการใช้ภาพเหมือน
ของบุคคลสาคัญบนดวงตราไปรษณียากรหรือเหรียญที่ระลึก ตามย่อหน้าที่ 12
1.4 คาอธิบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ข้อกาหนดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมบางรายการที่อาจมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ
ศักยภาพในการให้บริการนอกเหนือจากคุณค่าในทางมรดกทางวัฒนธรรม และข้อกาหนดเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตามย่อหน้าที่ 13 14
และ 15
1.5 ตัวอย่างแนบท้ายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ซึ่งแสดงการกาหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่แตกต่างกัน และการ
บัญชีภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ที่อ้างถึงตามย่อหน้าที่ 88
1.6 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อจากัดในการนาส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ มาแบ่งปัน ให้ แก่
ผู้เป็นเจ้าของ ตามย่อหน้าที่ 123(b)
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มีการปรับแก้และเพิ่มเติมถ้อยคาที่นอกเหนือจากมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้
2.1 ขอบเขตการถือปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นเพิ่มในเรื่องเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 3(ข)
2.2 ข้อยกเว้นเพิ่มเติมในการถือปฏิบัติสาหรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทเงินลงทุนตามที่นโยบาย
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามย่อหน้าที่ 4(ง)
2.3 การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 122 มีการตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 128
และ 131A ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ออกทั้งหมด และเพิ่ม
ข้อความใหม่สาหรับการนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ไปปฏิบัติเป็นครั้งแรก
2.4 วันถือปฏิบัติในย่อน้าที่ 123 ตัดข้อความเดิมตามย่อหน้าที่ 132 132A-132I และ 133 ใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 ออกทั้งหมด และเพิ่มข้อความใหม่ให้ถือ
ปฏิบัติกับรายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
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นโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรื่อง
เงินลงทุน
คาแถลงการณ์
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐๕ เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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นโยบายการบัญ ชี ภ าครัฐ ฉบับ นี้ป ระกอบด้ว ยย่อ หน้า ที่ 1 ถึง 74 ทุก ย่อ หน้า มีค วามสาคัญ เท่ า กัน
และต้องอ่านโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายการบัญชี ภาครัฐฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์
นโยบายการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาหรับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน ไม่ว่าเงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุน
ในความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ขอบเขต
1.

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก บัญชีและการเปิดเผยข้ อมูล
สาหรับเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน

คานิยาม
2.

คาศัพท์ที่ใช้ในนโยบายการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
เงินลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ส่วนแบ่งที่จะได้รับ (เช่น ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือในรูปของ
ประโยชน์อย่างอื่นที่หน่วยงานได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า) รายการ
ต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเงินลงทุน
(ก)

สินค้าคงเหลือตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

(ข)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทาให้หน่วยงาน
ไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลั กทรัพย์เพื่อค้าหรือหลั กทรัพย์เผื่ อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่หน่วยงาน
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียในสินทรัพย์
ที่เหลืออยู่ของกิจการหรือหน่วยงานที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว
ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้อง
จ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจานวนและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้โดยชัดเจนหรือ
โดยปริยาย
ราคาตลาด หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานสามารถได้รับจากการขายสินทรัพย์ในตลาดซื้อขายคล่อง
ตลาดซื้อขายคล่อง หมายถึง ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังต่อไปนี้
(ก)

รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน

(ข)

ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทาการ

(ค)

ต้องเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน
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วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หมายถึง วิธีคานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุ
ของตราสารหนี้
อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง หมายถึง อัตราคิดลดที่ทาให้ มูล ค่าปัจจุ บัน ของกระแสเงินสดที่จ ะได้ รั บ
ในอนาคตตลอดอายุของตราสารหนี้เท่ากับราคาตามบัญชีของตราสารหนี้
หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายคล่องจึงทาให้สามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนั้นได้ในทันที
มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถกาหนดได้ในทันทีหากราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการ
เผยแพร่ที่เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทาการเผยแพร่
ราคาต่อสาธารณชน
หน่วยงานผู้ควบคุม หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการควบคุมหน่วยงานอื่นหรือกิจการอย่าง
น้อยหนึ่งแห่ง
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ หมายถึง อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
การควบคุม หมายถึง การมีอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการ
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือหน่วยงานนั้น
ค าศั พ ท์ ที่ นิ ย ามในมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ อื่ น และน ามาใช้ ใ นนโยบายการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
มีความหมายเดียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับดังกล่าวนั้น และคาศัพท์ทั้งหมดรวบรวมไว้อยู่ ใน
ชุดคาศัพท์บัญชีภาครัฐ (เมื่อมีการประกาศใช้)

รูปแบบของเงินลงทุน
๓.

หน่วยงานถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน เช่น เพื่อสะสมเงินทุนส่วนเกิน เพื่อให้ได้รับกาไรจาก
การขึ้นลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะสั้น เพื่อผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการถือครองเงินลงทุน
จนครบกาหนดอายุ เพื่อผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งกาไรจากการถือครองเงินลงทุนในตราสารทุน หรือ
เพื่อดารงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการหรือหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น

๔.

เงิน ลงทุน บางชนิ ดมีเอกสารสิ ทธิในรู ปของใบหุ้ นหรือเอกสารอื่นในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มี
เอกสารสิทธิ เงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของส่วนได้เสียในผลการดาเนินงานของกิจการอื่น เช่น หุ้นทุน
ในนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึง
เงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่น เช่น ทอง เพชร หรือสินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด

๕.

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจา) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย์และสถาบั น การเงิน อื่น ซึ่งกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง
หน่วยงานต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีกาหนดจ่ายคืนภายใน ๑ ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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รายงาน หน่ ว ยงานต้องจั ดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้ นและต้องแสดงเป็นสิ นทรัพย์ห มุนเวี ย น
ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือหากมีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๑ ปี ต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว
และต้องแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุน เวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัด
ในการเบิกถอน หน่วยงานต้องจัดประเภทและแสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกาหนดเวลาของข้อจากัดในการเบิกถอน หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากประจาและบัตรเงินฝากที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน ดังต่อไปนี้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
(ก)

อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจา) และบัตร
เงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นซึ่งกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน

(ข)

ยอดเงินฝากแยกตามกาหนดเวลาในการจ่ายคืน เช่น ภายใน ๑ ปี เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
และเกินกว่า ๕ ปี

(ค)

ข้อจากัดในการเบิกถอน เช่น เงินฝากประจาที่ใช้ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนของเงินลงทุน
๖.

ราคาของเงินลงทุนสะท้อนถึงต้นทุนของเงินลงทุนซึ่งรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่หน่วยงานจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น เช่น ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุน ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียม ต้นทุนของการจัดทา
รายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุ นทางการบริหารและ
ต้นทุนภายในที่ได้รับการแบ่งปันมา

๗.

หากหน่วยงานได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น รายจ่ายในการ
ได้มาซึ่งเงินลงทุนต้องกาหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาไปแลก เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมกว่า

๘.

ตามปกติ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เนื่องจากกระแสเข้า
ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์กระแสเข้านั้นเป็นรายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับคืนจากการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยมา ซึ่งดอกเบี้ยนั้นรวมอยู่ในราคาซื้อ
ของหุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมาต้องปันส่วนให้กับ ช่วงเวลา
ก่อนและหลังการซื้อหุ้นกู้ หน่วยงานต้องไม่รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซื้อเป็นรายได้
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เงินลงทุนในตราสารหนี้
การจัดประเภทเงินลงทุน
๙.

ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารหนี้แต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
(ก)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด

(ข)

หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ

(ค)

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่แสดงไว้แต่เดิม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๑๐.

หน่วยงานจะจัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดก็ต่อเมื่อหน่วยงานมีความ
ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกาหนด โดยที่หน่วยงานจะไม่ขาย
ตราสารดั ง กล่ า วก่ อ นครบก าหนดหรื อ จะไม่ โ อนเปลี่ ย นประเภทตราสารดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ จ ะเกิ ด
สถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๑๑ หน่วยงานต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกาหนดทุกรายการเพื่อโอนเปลี่ยนประเภท หากหน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกาหนดรายการใดรายการหนึ่งทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ ๑๑ ไม่เกิดขึ้น

๑๑.

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่อไปนี้อาจทาให้หน่วยงานต้องเปลี่ยนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้
ไปจนครบกาหนด โดยที่ไม่จาเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบ
ก าหนด การจ าหน่ า ยหรื อ โอนเปลี่ ย นประเภทตราสารหนี้ ดั ง กล่ า วจะไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท าที่
ไม่สม่าเสมอกับการจัดประเภทที่ทาไว้เดิม
(ก)

มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาคัญ

(ข)

มีการรวมหรือจาหน่ายกิจการหรือหน่วยงานที่สาคัญซึ่งทาให้หน่วยงานผู้ลงทุนต้องขายหรือโอน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด เพื่อให้หน่วยงานสามารถรักษาระดับความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้านเครดิตของหน่วยงานไว้ดังเดิม

(ค)

มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่
หน่วยงานเคยถือไว้ได้ ทาให้หน่วยงานจาเป็นต้องจาหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าว

(ง)

มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินลงทุนของหน่วยงาน
ทาให้หน่วยงานต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว
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นอกจากสถานการณ์ข้างต้น หน่วยงานอาจไม่จาเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือ
ตราสารหนี้รายการอื่นไปจนครบกาหนดหากหน่วยงานต้องขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้
รายการหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติสาหรับ
หน่วยงานหรือเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ดังกล่าวตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๗๐
๑๒.

๑๓.

หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หากหน่วยงานเพียงแต่
ตั้งใจจะถือตราสารหนี้นั้นไปอย่างไม่มีกาหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
(ก)

อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้นั้นเปลี่ยนไปทาให้ความเสี่ยงในการชาระหนี้สูงขึ้น

(ข)

เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหนี้ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า

(ค)

มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน

(ง)

มีการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หากหน่วยงานขายตราสารหนี้ในลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าการขายนั้นกระทา
เมื่อครบกาหนด
(ก)

หน่วยงานขายตราสารหนี้เมื่อใกล้ถึงวันครบกาหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิ
ไถ่ถอนก่อนครบกาหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนนั้น
ซึ่งระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบกาหนดใกล้เคียงกันจนทาให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ไม่เป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดราคาของตราสารอีกต่อไป

(ข)

หน่วยงานขายตราสารหนี้หลังจากที่ได้รับชาระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ได้
ตราสารมา

หลักทรัพย์เพื่อค้า
๑๔.

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารหนี้ที่หน่วยงานถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ทาให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อหากาไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตราการหมุนเวียนสูง

๑๕.

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒

หลักทรัพย์เผื่อขาย
๑๖.

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็น ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยก
ประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว

๑๗.

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

245

246

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
๑๘.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๑๙.

หน่ว ยงานต้อ งวัด มูล ค่า เงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ทุก ชนิด ที่ห น่ว ยงานตั้ง ใจจะถือ จนครบกาหนด
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยราคาทุน
ตัดจาหน่าย หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนี้ที่ได้มาเมื่อเริ่มแรก หักเงินต้นที่จ่ายคืนและบวกหรือหัก
ค่าตัดจาหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริ่มแรกกับมูลค่าที่ตราไว้ โดยใช้วิธีการตัดจาหน่าย
ส่วนต่างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่าง
มีสาระสาคัญ

๒๐.

ผู้ลงทุนต้องตัดจาหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซึ่งเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารหนี้จนถึง
วันครบกาหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่ จานวนที่ตัดจาหน่ายของส่วนลด
หรือส่วนเกินต้องนาไปลดหรือเพิ่มรายได้ประหนึ่งว่าเป็นดอกเบี้ย และบวกหรือหักจากราคาตามบัญชี
ของตราสารนั้น ราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในขณะนั้น

การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
๒๑.

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดจะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม

๒๒.

หน่ ว ยงานต้ อ งบั น ทึ ก รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนดใน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทัน ทีที่เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า และต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ในเวลาต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น

๒๓.

หน่วยงานอาจคานวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารหนี้
ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ หน่วยงานอาจกาหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาด
ของตราสารหนี้ นั้ น (ราคาขายสุ ทธิ) หรือมูล ค่ายุติธ รรมของหลักประกัน (มูล ค่าจากการใช้) หาก
หน่วยงาน คาดว่าหลักประกันที่มีอยู่จะเป็นแหล่งชาระหนี้เพียงแหล่งเดียวของตราสารหนี้ดังกล่ าว
ในเวลาต่อมา หากหน่วยงานพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อน
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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ได้หมดไปหรือลดลง หน่วยงานต้องบันทึกเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้เท่าที่ไม่ เกินราคาทุน
ตัดจาหน่ายที่ควรเป็น หากหน่วยงานไม่เคยบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามาเลยในงวดก่อน ๆ
หน่วยงานต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที
ที่เกิดหลังจากที่หน่วยงานปรับมูลค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดให้เท่ากับ มูลค่าปัจจุบัน
ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๒๑ หน่วยงานต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตามสัญญาเดิม

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๒๔.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานไม่ได้ตั้งใจจะ
ถือจนครบกาหนดที่จัดประเภทเป็นหลั กทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

๒๕.

การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่ อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔

ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๒๖.

หน่ ว ยงานต้องวัดมูล ค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่อยู่ในความต้องการของตลาดและไม่ได้อยู่ใน
ความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

๒๗.

การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕

๒๘.

หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘

๒๙.

สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดรองรับ หน่วยงานอาจต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ราคาซื้อขายของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันได้ หน่วยงานต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้นโดยใช้ กระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในตราสารทุน
การจัดประเภทเงินลงทุน
๓๐.

ณ วันที่หน่วยงานได้มาซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุน หน่วยงานต้องพิจารณาจัดประเภทตราสารทุนแต่ละ
รายการโดยพิจารณาตามลาดับของการจัดประเภท ดังต่อไปนี้
(ก)

เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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(ข)

เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม

(ค)

เงินลงทุนทั่วไป

(ง)

หลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ

(จ)

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่แสดงไว้แต่เดิม

เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๑.

หน่วยงานที่ถูกควบคุม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานของรัฐ) อื่น

อานาจในการควบคุมหน่วยงานที่ถูกควบคุม
๓๒.

๓๓.

หน่วยงานผู้ควบคุมถือว่ามีอานาจในการควบคุมเมื่อหน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจในการออกเสียงไม่ว่า
จะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมโดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุมเกินร้อยละ ๕๐ ในกิจการอื่น ยกเว้นใน
กรณีที่หน่วยงานผู้ควบคุมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอานาจในการออกเสียงนั้นไม่ทาให้
หน่วยงานผู้ควบคุมสามารถควบคุมกิจการอื่นดังกล่าวได้ กรณีตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าหน่วยงาน
ผู้ควบคุมมีอานาจควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น แม้ว่าจะมีอานาจในการออกเสียงไม่เกินร้อยละ ๕๐
(ก)

หน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจในการออกเสียงเกินร้อยละ ๕๐ เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้น
รายอื่น

(ข)

หน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกาหนดนโยบายทางการเงิน
และการดาเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานอื่น

(ค)

หน่วยงานผู้ควบคุมมีอานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอานาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอานาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น

(ง)

หน่ ว ยงานผู้ ควบคุมมีอานาจในการกาหนดทิศทางในการออกเสี ยงส่ ว นใหญ่ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะผู้ บริห ารอื่นที่มีอานาจเทียบเท่ าคณะกรรมการบริษัท โดยที่
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอานาจในการควบคุมกิจการหรือหน่วยงานอื่น

หน่วยงานอาจเป็นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซึ่งหากหน่วยงานเลือกใช้
สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่ าวแล้ว หน่วยงานจะมีอานาจในการออกเสียงต่อนโยบายทาง
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
การเงินและการดาเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทานองเดียวกันเป็นการลดอานาจในการ
ออกเสียงดังกล่าวของบุคคลอื่น ในการประเมินว่าหน่วยงานมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อกิจการอื่น
หรือมีอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการอื่นหรือไม่ หน่วยงาน
ต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่อาจเกิดจากความเป็นไปได้ที่หน่วยงานสามารถ
ใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ถืออยู่ด้วย ในบางกรณี หน่ว ยงานอาจมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้แต่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิในปัจจุบันได้ ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสาร
ได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่
กาหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในอนาคต

เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
๓๔.

หน่วยงานร่วม หมายถึง กิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญของผู้ลงทุน (หน่วยงานของรัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม

อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในหน่วยงานร่วม
๓๕.

หากผู้ลงทุนมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูกควบคุม)
ในกิจการอื่นอย่างน้อยร้ อยละ ๒๐ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ ต่อ
กิจ การอื่น นอกจากผู้ ล งทุน มีห ลั กฐานที่แสดงให้ เห็ นอย่างชัดเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดขึ้น ในทาง
กลับกันหากผู้ลงทุนมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านหน่วยงานที่ถูก
ควบคุ ม ) ในกิ จ การอื่ น น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๒๐ ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ผู้ ล งทุ น ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
สาระสาคัญนอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญต่อ
กิจการอื่นนั้น การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการเป็นจานวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในกิจการดังกล่าวได้

๓๖.

หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ

๓๗.

(ก)

การมี ตั ว แทนอยู่ ใ นคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารอื่ น ที่ มี อ านาจเที ย บเท่ า
คณะกรรมการบริษัทของกิจการหรือหน่วยงานอื่น

(ข)

การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลหรือ
การแบ่งปันส่วนทุนด้วยวิธีอื่น

(ค)

มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการหรือหน่วยงานอื่นอย่างเป็นสาระสาคัญ

(ง)

มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่สาคัญในการดาเนินงาน

หน่วยงานสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในกิจการหรือหน่วยงานอื่น เมื่อหน่วยงานสูญเสีย
อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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กิจการหรือหน่วยงานอื่น การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับ ของการถือครองหุ้นในกิจการอื่นหรือไม่ ตัวอย่า งที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ กรณีที่
หน่วยงานร่วมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาเนินการตามแผนฟื้นฟู หรือหน่วยงานกากับดูแล
รวมทั้งกรณีที่เกิดจากผลของข้อตกลงตามสัญญา

เงินลงทุนทั่วไป
๓๘.

หากหน่วยงานลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแต่ไม่มีความสัมพั นธ์ถึงขั้นที่จะ
สามารถควบคุมกิจการหรือหน่วยงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญได้ หน่วยงานต้องจัดประเภท
ตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์เพื่อค้า
๓๙.

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ทาให้หน่วยงานถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลา
สั้น ๆ เพื่อหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักทรัพย์เพื่อค้าจึงมีอัตราการ
หมุนเวียนสูง

๔๐.

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๒

หลักทรัพย์เผื่อขาย
๔๑.

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่ถือเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม และเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม

๔๒.

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตามย่อหน้าที่ ๕๓

๔๓.

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือว่าสามารถ
กาหนดได้ทันทีหากมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยลงทุนสามารถกาหนดได้และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในกรณีนี้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะเทียบเท่ากับตราสารทุนในความต้องการของตลาด

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าเริ่มแรก
๔๔.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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การวัดมูลค่าภายหลังการได้มา
ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
๔๕.

หน่ ว ยงานต้องวัดมูล ค่าเงิน ลงทุนในตราสารทุนที่จัดเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือ
หน่วยงานร่วม หรือเงินลงทุนทั่วไป ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

การด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม/หน่วยงานร่วม/เงินลงทุนทั่วไป
๔๖.

ในกรณีที่มีส ถานการณ์ว่าเงิน ลงทุนทั่ว ไปหรือเงินลงทุนในหน่ว ยงานที่ถูกควบคุม/หน่ว ยงานร่ ว ม
มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและมีความเป็นไปได้มากว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะไม่กลับคืนมาในระยะยาว
เช่น ดัช นี ตลาดหลั ก ทรั พย์ ล ดลงอย่ า งมี ส าระส าคั ญและติ ดต่ อ กั นเป็น ระยะเวลายาวนาน หรื อ มี
หลักฐานที่แสดงให้เห็ นว่าความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสารลดลงอย่างมีส าระสาคัญ กิจการหรือ
หน่ ว ยงานมี ผ ลการด าเนิ น งานตกต่ าอย่ า งมาก และติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลายาวนาน หรื อ ต้ อ ง
ดาเนินงานภายใต้ข้อจากัดทางการเงินโดยผลของกฎหมายจากการประสบปัญหาทางการเงินเป็น
เวลานาน หน่วยงานต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน หากหน่วยงานสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป
และราคาขายหักด้วยต้น ทุนในการขายเงินลงทุนต่ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่
ปรากฏว่ามีสถานการณ์ข้างต้นอีกต่อไป หน่วยงานสามารถบันทึกกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
๔๗.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

๔๘.

การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๔

ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
๔๙.

หน่วยงานต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

๕๐.

การบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้หน่วยงานพิจารณาตาม
ย่อหน้าที่ ๕๕

๕๑.

หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ย่อหน้าที่ ๕๗ และ ๕๘
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ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
๕๒.

โดยปกติ ห น่ ว ยงานจะสามารถจั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า เมื่ อ ปรากฏชั ด เจนว่า
หน่วยงานเข้าทาการซื้อขายหลั กทรั พย์ที่มีสภาพซื้อง่ายขายคล่ องและสามารถเปลี่ ยนมือได้โ ดยมี
วัตถุประสงค์ในการหากาไรจากการขึ้นลงของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่ง
หน่วยงานเจาะจงถือไว้เพื่อค้า ทาให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง หลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าหลักทรัพย์ที่หน่วยงานได้มาเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้แก่ การที่หน่วยงานทาการซื้อขายกลุ่ม
หลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพื่อทากาไรช่วงสั้น
อย่างแน่นอนในกรณีดังกล่าวหน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า

๕๓.

หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ที่ หน่วยงานถือไว้เพื่อการใด ๆ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้า
หลักทรัพย์นั้น แม้ว่าหน่วยงานจะเต็มใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอานวย ดังนั้น หลักทรัพย์
ที่หน่วยงานได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

การวัดมูลค่าภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย
๕๔.

หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งคือส่วนต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น เป็นรายการกาไรหรือรายการขาดทุนสุทธิใน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันทีในงวดนั้น รายการกาไรและรายการขาดทุนของหลักทรัพย์
เพื่อค้าทุกรายการให้นามารวมเพื่อแสดงเป็นรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิ

๕๕.

หน่วยงานต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ซึ่ ง หน่ ว ยงานตั้ ง พั ก ไว้ จนกระทั่ ง ได้ จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง จะรั บ รู้ ส่ ว นต่ า งนั้ นในงบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน หน่วยงานสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
๕๖.

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลั กษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาด เช่น เงินลงทุนในตราสารที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ราคาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนของตลาด
ซื้อขายคล่องเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติหน่วยงานจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
ที่ถืออยู่ด้วยราคาเสนอซื้อปัจจุบัน หากราคาเสนอซื้อปัจจุบันไม่สามารถหาได้ หน่วยงานอาจใช้ราคา
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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ซื้อขายครั้งล่าสุดเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาคัญระหว่างวันที่มีการ
ซื้อขายครั้งล่าสุดกับวัน ที่วัดมูลค่า ในกรณีที่หน่วยงานมีตราสารที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดมาก่ อน
หน่วยงานสามารถใช้ราคาที่ผู้ออกตราสารเสนอขายเป็นทอดแรก เช่น ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดเป็นครั้งแรก

การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
๕๗.

หน่วยงานต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้น
ด้อยค่า โดยการบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน หาก
หน่ ว ยงานมีบั ญชีส่ ว นต่ากว่า ทุน จากการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ าของหลั กทรัพ ย์เผื่ อ ขายที่ แสดงอยู่ ใ น
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หน่วยงานต้องโอนบัญชีส่วนต่ากว่าทุนดังกล่าว เป็นรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทันทีที่เกิด แต่หากหน่วยงานมีบัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน หน่วยงานต้องกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน

๕๘.

หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผื่อขายเกิดการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้
(ก)

กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์กาลังประสบปัญหาทางการเงิน

(ข)

กิจการหรือหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชาระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา

(ค)

มีความเป็นไปได้สูงที่กิจการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ

(ง)

หลักทรัพย์นั้นไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน

การแสดงรายการเงินลงทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
๕๙.

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยงานต้องจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะสั้ นหรือ
เงินลงทุนระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนระยะสั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาว
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

๖๐.

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่
(ก)

เงินลงทุนในตราสารหนี้
(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดซึ่งจะครบกาหนดภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า
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(2) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจาก
การขายเงินลงทุนนั้น
(3) ตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า การวัดมูลค่ายุติธรรม
ไม่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนนั้น
(ข)

เงินลงทุนในตราสารทุน
(1) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปเฉพาะ
รายการที่หน่วยงานมีการตกลง หรือเจรจาถึงขั้นตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนตราสาร
ดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการหรือหน่วยงานอื่น ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ว ย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
(2) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า

๖๑.

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการรายงาน ได้แก่
(ก)

เงินลงทุนในตราสารหนี้
(1) ตราสารหนี้ ที่จ ะถือจนครบกาหนด ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ว ยราคาทุ น
ตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า
(2) ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นหลั กทรัพย์เผื่ อขาย
ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า

(ข)

เงินลงทุนในตราสารทุน
(1) ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและหน่วยงานร่วม ต้องแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
(2) ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากรายการในย่อหน้าที่ ๖๑.๒.๑ ซึ่ง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า
(3) ตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักค่าเผื่อการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
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๖๒.

ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความสาคัญต่อหน่วยงานผู้ลงทุน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้อง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพื่อดูความเหมาะสมของ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น

งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
๖๓.

๖๔.

รายการต่อไปนี้ต้องรวมอยู่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินสาหรับงวด
(ก)

รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว

(ข)

รายการกาไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะ
ยาวที่คานวณตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ๖๕ ถึง ๖๖

(ค)

รายการกาไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เ กิดขึ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนระยะสั้นที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า

(ง)

รายการกาไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

(จ)

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

นโยบายการบั ญชีภ าครั ฐ ฉบั บ นี้ มิ ได้ ก าหนดวิ ธี การรั บรู้ร ายได้ ที่เ กิ ดจากเงิ นลงทุน อย่างไรก็ ต าม
หน่วยงานต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินแต่ละงวดตามปกติโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็ นเงินปันผล
หรือดอกเบี้ยรับ ซึ่งรวมค่าตัดจาหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน รายการกาไรหรือ
รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายเงินลงทุนต้องรับรู้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที

การจาหน่ายเงินลงทุน
๖๕.

ในการจาหน่ายเงินลงทุน หน่วยงานต้องบั นทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตาม
บั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น เป็ น รายได้ ห รื อ ค่ า ใช้จ่ ายทั น ที ที่เ กิ ด หน่ ว ยงานต้ อ งบั น ทึ ก กลั บ บั ญ ชีทุ ก บัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จาหน่ายเพื่อรับรู้ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน เช่น ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาเงินลงทุนในกรณีของหลักทรัพย์เผื่อขาย

๖๖.

หากหน่วยงานจาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการบันทึกรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนชนิดเดียวกันต้องคานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
๖๗.

หน่ ว ยงานต้ อ งปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การโอนเปลี่ ยนเงิน ลงทุ น จากประเภทหนึ่ง ไปเป็ นอี ก ประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก)

การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้
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(1) สาหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที
(2) สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หน่วยงานต้องใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูล ค่ายุ ติธ รรม ณ วัน นั้ น พร้อมทั้งกลั บบัญชีทุกบัญชีที่เ กี่ยวข้ องกับเงินลงทุน ที่ โ อน
เปลี่ยนในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทันที
(3) สาหรับตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบ
กาหนด หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและปรับปรุง
ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ากว่าทุน
ดังกล่ าวยั งคงแสดงเป็ น รายการแยกต่างหากในสิ นทรัพย์สุ ทธิ/ส่ ว นทุน และต้องตั ด
จาหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหนี้ในลักษณะเดียวกับการตัดจาหน่ายส่วนเกิน
หรือส่วนลดของตราสารหนี้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างกัน
(4) ส าหรั บ การโอนเปลี่ ย นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดไปเป็นหลั กทรัพย์เผื่ อขาย
หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน
(5) สาหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม
หรือหน่วยงานที่ถูกควบคุม หน่วยงานต้องใช้ราคาทุน ในการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งกลับ
บัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายเสมือนกับหน่วยงานได้บันทึกหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมหรือหน่วยงานที่ถูกควบคุมมาตั้งแต่แรก
(6) สาหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงาน
ร่วมไปเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หน่วยงานต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก
บัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการ
แยกต่างหากในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
(ข)

การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
(1) สาหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นเงิน
ลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วม หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชี ณ
วันที่โอนในการบันทึกบัญชี
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(2) ส าหรั บ การโอนเปลี่ ยนเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมหรือหน่วยงานร่วมไปเป็น
เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว หน่วยงานต้องใช้ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นราคาโอนเปลี่ยน หากเงินลงทุน ส่วนที่จาหน่ายไปมีราคาขาย
ต่ากว่าราคาตามบัญชี หน่วยงานต้องพิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือด้อยค่าหรือไม่เพื่อ
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
๖๘.

ตามปกติ การโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจาก
หน่วยงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เงินลงทุนมา อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจทาให้หน่วยงานต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน การโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การโอนเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์
เพื่ อ ค้ า และหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายต้ อ งมี ห ลั ก ฐานสนั บสนุน ในเวลาต่อ มาว่ า หน่ ว ยงานได้ ป ฏิบั ติต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูล
๖๙.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
(ก)

นโยบายการบัญชีสาหรับ
(1) การกาหนดมูลค่าของเงินลงทุน
(2) ข้อเท็จ จริ ง ที่ว่ าหน่ว ยงานใช้วิ ธีถั ว เฉลี่ ย ถ่ว งน้ าหนั ก หรื อวิ ธีเ ข้ า ก่ อนออกก่ อ นในการ
กาหนดต้นทุนของตราสารที่จาหน่าย
(3) การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น

(ข)

รายการที่มีสาระสาคัญที่รวมอยู่ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินดังต่อไปนี้
(1) รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยาว
(2) จานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนแต่ละประเภท
(3) จ านวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่เกิดจากการโอน
เปลี่ยนหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
(4) จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนแต่ละประเภท
(5) จ านวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของ
หลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป

(ค)

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า และลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น
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(ง)

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
โดยแสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดเป็นแต่ละรายการ ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่ายุติธรรม
(2) จานวนรวมของรายการกาไรและจานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
(3) จานวนรวมของราคาทุนตัดจาหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
(4) ตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดตามสัญญาโดยจัดกลุ่มตามระยะเวลาที่จะถึงกาหนด เช่น
ภายใน ๑ ปี ภายใน ๒ ถึง ๕ ปี หรือภายใน ๖ ถึง ๑๐ ปี

๗๐.

หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลสาหรับการขายหรือการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กาหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
(ก)

จานวนต้นทุนตัดจาหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน

(ข)

จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

(ค)

จานวนรวมของรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

(ง)

สถานการณ์ตามย่อหน้าที่ ๑๑ ที่ทาให้หน่วยงานขายหรือโอนเปลี่ยนตราสารนั้น

๗๑.

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของหน่วยงานร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายกิจการหรือหน่วยงาน หรือข้อมู ล
ของทั้งกลุ่มกิจการซึ่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้ และกาไรหรือขาดทุน

๗๒.

รายละเอียดของเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุมและเงินลงทุนในหน่วยงานร่วมที่สาคัญ รายชื่อของ
กิจการหรือหน่วยงานที่ถูกลงทุน และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการหรือสถานที่ ประกอบการ
สัดส่วนของความเป็นเจ้าของและสัดส่วนของอานาจในการออกเสียงในกรณีที่ต่างจากสัดส่วนของ
ความเป็นเจ้าของ รวมทั้งวิธีการบัญชีที่ใช้บันทึกเงินลงทุน

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
73.

ในการนานโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติเป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานถือปฏิบัติกับรายการเดิม
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนก่อนวันที่เริ่มถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับนี้เป็นราคาทุนใหม่

วันถือปฏิบัติ
74.

นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับ รายงานการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

