
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ที่ XXX/๒๕๕๙ 

เร่ือง แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาส าหรับกจิการที่

ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

 

 

 สบืเน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(IFRS for SMEs) ก าหนดให้รับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ

ขาดทุนในงวดที่เกดิ อย่างไรกต็าม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) มีแผนที่จะ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาบั งคับใช้ใน

ประเทศไทยส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีหลักการที่แตกต่างจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ตลอดจน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRSs) จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหา

ในทางปฏบัิติที่อาจสร้างภาระในการปรับปรุงบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  

 ดังน้ัน สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้มีการออกประกาศให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีเพ่ือรับรู้รายการ

ต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาให้เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยก าหนดเป็นแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติเพ่ือต้องการลดปัญหา

ข้างต้น ซ่ึงกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะมีความเข้าใจและสามารถปฏบัิติได้ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏบัิติ

น้ีเน่ืองจากเป็นข้อก าหนดที่อยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืมและรายจ่ายในการพัฒนาส าหรับ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ มีดังน้ี 

ข้อ 1 ก าหนดค านิยามเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข การวิจัยและการพัฒนา ไว้ดังน้ี 

1.1 สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม

เพ่ือให้สามารถน าสนิทรัพย์น้ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไข ได้แก่ โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และสินค้าที่ต้องใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะขาย ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ไม่เข้าเง่ือนไข เช่น 

สินค้าที่ท  าการผลิตเป็นประจ า สินค้าที่ผลิตเป็นจ านวนมากโดยไม่มีข้ันตอนการผลิตซ ้า ๆ 

ในช่วงระยะเวลาสั้น และสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะ

ขายทนัททีี่ซ้ือ 

1.2 การวิจัย หมายถึง การส ารวจตรวจสอบที่วางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจ

ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค 



1.3 การพัฒนา หมายถึง การน าผลของการวิจัยหรือความรู้อื่นมาใช้ในแผนงานหรือ การออกแบบ

เพ่ือผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างเป็นส าคัญก่อนที่จะเร่ิมผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นวัตถุดิบช้ินส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ ระบบ หรือบริการ 

 

ข้อ 2 ก าหนดแนวทางการรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม ไว้ดังน้ี 

2.1 กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดตามย่อ

หน้าที่ 25.2 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยกเว้นต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 

(แนวทางที่อาจเลือกปฏบัิติ) 

แนวทางทีอ่าจเลือกปฏิบติั 

2.2 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไขอาจรวมเป็นส่วนหน่ึงราคาทุนของสนิทรัพย์ได้กต่็อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

ต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต และกิจการ

สามารถประมาณจ านวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

2.3 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไขต้องเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเล่ียงได้ หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้ นเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ดังน้ัน เม่ือกิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไข ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์น้ันต้องเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ 

2.4 ส าหรับเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพ่ือการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่

อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนจริงระหว่างงวดของ

เงินกู้น้ันหักด้วยรายได้ที่เกดิจากการน าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว 

2.5 หากกิจการได้รับเงินกู้มาล่วงหน้าก่อนการเกิดข้ึนของรายจ่ายส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข

และน าเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวม

เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนหัก

ด้วยรายได้จากการลงทุนดังกล่าว 

2.6 ส าหรับเงินที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปและได้น ามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข จ านวน

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ต้องค านวณโดยการคูณรายจ่ายของ

สินทรัพย์น้ันด้วยอัตราการตั้งขึ้ นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ซ่ึงได้แก่ อัตราถัวเฉล่ียถ่วง

น ้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่คงค้างในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินที่ กู้มา

โดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดน้ัน

ต้องไม่เกนิจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกดิขึ้นในงวดเดียวกนั 

2.7 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขเม่ือ

เข้าเกณฑทุ์กข้อดังต่อไปนี้  



2.7.1 รายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์น้ันได้เกดิข้ึน 

2.7.2 ต้นทุนการกู้ยืมได้เกดิขึ้น 

2.7.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ใน

สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย 

2.8 รายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยเงินสด โดย

การโอนสินทรัพย์ หรือโดยการรับโอนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย รายจ่ายดังกล่าวต้องหักด้วย

การรับเงินค่าความคืบหน้าของงาน ตามปกติ มูลค่าตามบัญชีถัวเฉล่ียของช่วงเวลาหน่ึงของ

สนิทรัพย์น้ันจะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เช่ือถือได้เพ่ือใช้คูณกับอัตราการต้ังข้ึนเป็นราคา

ทุนของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่น้ีเป็นราคาที่รวมต้นทุนการกู้ยืมที่

ได้น ามาบันทกึเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ก่อนหน้านี้แล้ว 

2.9 การด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ 

หรือพร้อมที่จะขาย มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการด าเนินการด้าน

เทคนิคและการบริหารก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง 

อย่างไรกต็ามการด าเนินการน้ีไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ในครอบครองโดยไม่มีการผลิตหรือ

พัฒนาเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการ

พัฒนาที่ดินที่เข้าเง่ือนไขให้ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในขณะที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาที่ดินเท่าน้ัน อย่างไรกต็ามต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดข้ึนจากที่ดินที่ซ้ือมาเพ่ือก่อสร้าง

อาคาร แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการพัฒนาไม่สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน 

2.10 การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องหยุดพักในระหว่างที่การด าเนินการ

พัฒนาสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเน่ือง เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง

ให้รวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกดิข้ึนหลังจากน้ันเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ต่อไป 

2.11 การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ที่

จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ หรือ

พร้อมที่จะขายได้เสรจ็สิ้นลง 

2.12 ส าหรับสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่สร้างเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ขณะที่สินทรัพย์

ส่วนอื่นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

ส่วนที่สร้างเสรจ็หากการด าเนินการส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์บางส่วนให้พร้อม

ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายของสนิทรัพย์ส่วนน้ันเสรจ็สิ้นลง 

2.13 งบการเงินต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้  

2.13.1 จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

2.13.2 อัตราการต้ังข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ใช้ค านวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้

รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ 



2.14 จ านวนเงินของดอกเบ้ียที่จ่ายทั้งหมดในระหว่างงวดจะต้องเปิดเผยในงบกระแสเงินสดเป็น

กิจกรรมลงทุน ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเป็น

ทุนของสนิทรัพย์ตามที่ก  าหนดไว้ในแนวปฏบัิติทางบัญชีฉบับน้ี 

ข้อ 3 ก าหนดแนวทางการรับรู้รายจ่ายในการพัฒนา ไว้ดังน้ี 

3.1 กจิการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกดิข้ึนภายในส าหรับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงรายจ่ายทุก

รายการส าหรับกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ ตามย่อหน้าที่ 

18.14 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 

กจิการอาจรับรู้รายจ่ายที่เกดิจากการพัฒนาหรือเกดิในข้ันตอนการพัฒนาของโครงการภายใน

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กต่็อเมื่อ กิจการสามารถแสดงว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ

ต่อไปนี้  

3.1.1 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กจิการจะท าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสรจ็สมบูรณ์เพ่ือ

น ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 

3.1.2 กิจการมีความต้ังใจที่จะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้

ประโยชน์หรือขาย 

3.1.3 กจิการมีความสามารถที่จะน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมาใช้ประโยชน์หรือขาย 

3.1.4 กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคต เหนืออื่นใดกิจการต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนหรือสิ่งที่จะเกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ันมีตลาดรองรับอยู่จริง หรือหาก

กจิการน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไปใช้เป็นการภายใน กิจการต้องสามารถแสดงให้เหน็

ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ัน 

3.1.5 กจิการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่น

ได้เพียงพอที่จะน ามาใช้เพ่ือท าให้การพัฒนาเสรจ็สิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ 

3.1.6 กจิการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

เกดิขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

3.2 ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาของโครงการภายใน บางกรณีกิจการสามารถระบุสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนและสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์น้ันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งน้ีเพราะข้ันตอนการพัฒนาของโครงการเป็นข้ันตอนที่

ก้าวหน้ามากกว่าขั้นตอนการวิจัย 

3.3 ตัวอย่างของกจิกรรมการพัฒนา ได้แก่ 

3.3.1 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบแม่แบบและแบบจ าลองในระหว่าง

ขั้นตอนก่อนการผลิตหรือขั้นตอนก่อนการใช้ 



3.3.2 การออกแบบเคร่ืองมือ โครงประกอบ แม่พิมพ์ และเบ้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ใหม่ 

3.3.3 การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของโรงงานน าร่อง ซ่ึงไม่ใช่ขนาดที่จะ

สามารถท าการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 

3.3.4 การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบ ส าหรับทางเลือกที่ได้คัดเลือกแล้ว 

ส าหรับวัตถุดิบ ช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการใหม่ๆ หรือที่ได้

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

3.4 ตัวอย่างที่แสดงให้เหน็ว่ากิจการมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่

มีตัวตนเสรจ็สมบูรณ์ หรือท าให้กจิการสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ได้แก่ แผนงานธุรกิจที่แสดงถึงทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นที่จ าเป็น และ

กิจการมีความสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ในบางกรณี กิจการอาจ

แสดงถึงความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยหลักฐานที่แสดงถึงเจตจ านงที่จะ

ให้เงินสนับสนุนโครงการจากผู้ให้กู้ 

3.5 ตามปกติ ระบบต้นทุนของกิจการจะสามารถวัดราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดข้ึน

ภายในได้อย่างน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดข้ึนเพ่ือปกป้องลิขสิทธิ์

หรือใบอนุญาตหรือรายจ่ายที่เกดิข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.6 จ านวนเงินของรายจ่ายในการพัฒนาที่เข้าเง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่าง

งวดตามที่ก  าหนดไว้ในแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ี จะต้องเปิดเผยในงบกระแสเงินสดเป็น

กจิกรรมลงทุน  

 

ข้อ 4 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ข้อ 5 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีกจิการที่เลือกใช้ตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีต้อง

ถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางบัญชีฉบับน้ีอย่างสม ่าเสมอกบัรายการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 


