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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่ 23 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

ตน้ทุนการกูย้ืม 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 (IAS 23: Borrowing Costs (Bound volume 2013 

Consolidated without early application ))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1-30  

ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกาํหนดของ 

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือ

มีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่ 23 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง ตน้ทุนการกูย้มื 

หลกัการสาํคญั 

1 ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรือการผลิตตอ้งนาํมารวมเป็น

ส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไข ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถอืเป็นค่าใชจ่้าย 

 

ขอบเขต 

2 กิจการตอ้งถอืปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กบัการบญัชีสําหรบัตน้ทุนการกูย้มื 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงต้นทุนของตราสารประเภททุนรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิที่

มิได้จัดประเภทเป็นหน้ีสนิ 

4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้บังคับสาํหรับต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาจาก            

การก่อสร้าง หรือการผลิต 

4.1  สนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สนิทรัพย์ชีวภาพ หรือ 

4.2  สนิค้าคงเหลือที่ผลิตเป็นจาํนวนมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตซํา้ๆ 

คํานยิาม 

5 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

ตน้ทุนการกูย้มื หมายถงึ ดอกเบี้ ยและตน้ทุนอ่ืนที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวเนือ่งจากการกูย้ืม

ของกิจการ 

สินทรัพยท์ีเ่ขา้เง่ือนไข หมายถงึ สินทรพัยที์่จําเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมพรอ้ม 

เพือ่ใหส้ามารถนําสินทรพัยน์ ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ

นาํไปขาย 
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6  ต้นทุนการกู้ยืม อาจรวมถงึ 

6.1 ดอกเบี้ ยที่คํานวณโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ดังที่ได้อธิบายไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) 

6.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

6.3 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

6.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ เกิดจากสัญญาเช่าการเงินที่ มีการรับรู้ ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2557) เร่ือง สญัญาเชา่ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

6.5 ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกดิจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นาํมาปรับปรุง

กบัต้นทุนของดอกเบี้ย 

7 ในบางสถานการณ ์สนิทรัพย์ดังต่อไปน้ีสามารถจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

7.1 สนิค้าคงเหลือ 

7.2 โรงงานผลิต 

7.3 โรงผลิตพลังงาน 

7.4 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

7.5 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินและสินค้าคงเหลือที่ผลิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ถือเป็นสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไข และสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายทันทีเม่ือ

ได้มา ไม่ถอืเป็นสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

การรบัรูร้ายการ 

8 กิจการตอ้งรวมตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรือการผลิต

สินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไขเป็นส่วนหนึง่ของราคาทุนของสินทรพัยน์ ั้น และกิจการตอ้งรบัรูต้น้ทุน

การกูย้มือ่ืนเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีทีต่น้ทุนนั้นเกิดข้ึน 

9 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข 

จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์น้ันได้กต่็อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ยืม

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณ

จาํนวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเช่ือถือ เม่ือกจิการนาํมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาถือปฏิบัติ กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนการกู้ยืมในส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลาเดียวกัน

เป็นค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

 

 

ตน้ทุนการกูย้มืทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
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10  ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข

ต้องเป็นต้นทุนที่สามารถหลีกเล่ียงได้หากกิจการไม่ก่อรายจ่ายขึ้ นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ 

เข้าเง่ือนไข ดังน้ันเม่ือกจิการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ต้นทุน           

การกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์น้ันเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้ในทนัท ี

11  บางคร้ังอาจเป็นการยากที่จะระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่เข้า

เง่ือนไข และอาจเป็นการยากที่จะระบุว่าเงินกู้ใดเป็นเงินกู้ที่สามารถหลีกเล่ียงได้ ตัวอย่าง 

ความยากดังกล่าวเกิดขึ้ น เช่น ในกรณีที่กิจการมีการจัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์ หรือใน

กรณีที่กลุ่มกิจการออกตราสารหน้ีหลายชนิดเพ่ือกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แตกต่างกัน  

แล้วนาํเงินกู้น้ันมาให้กจิการในกลุ่มกู้ด้วยเง่ือนไขที่ต่างกนั  และความยุ่งยากดังกล่าวอาจเกดิขึ้น

ได้ในกรณทีี่เงินกู้ของกจิการเป็นเงินกู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกู้ที่เกี่ยวพันกบัเงินตรา

ต่างประเทศ หรือเม่ือกลุ่มกิจการดาํเนินงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อสูง และมี

ความผันผวนในอตัราแลกเปล่ียนสงู กรณีดังกล่าวทาํให้ยากที่จะระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมจาํนวนใด

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดหาสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข และเป็นเหตุให้ต้องอาศัยดุลยพินิจ

ในการพิจารณา 

12 สําหรบัเงินที่กูม้าโดยเฉพาะเพือ่การจัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข กิจการตอ้งกําหนดจํานวน

ตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยต์ามตน้ทุนการกูย้ืมที่เกิดข้ึนจริง

ระหว่างงวดของเงินกูน้ ั้นหักดว้ยรายไดที้่เกิดจากการนําเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการ

ชัว่คราว 

13 ข้อตกลงการจัดหาเงินสาํหรับสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขอาจทาํให้กจิการได้รับเงินกู้มาและเกดิต้นทุน

การกู้ยืมที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนาํเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้เป็นรายจ่ายสาํหรับสินทรัพย์         

ที่เข้าเง่ือนไขน้ัน ในกรณีเช่นน้ี กิจการมักนาํเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวก่อน

นาํไปเป็นรายจ่ายของสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ดังน้ันในการกาํหนดจาํนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาต

ให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดบัญชีน้ันต้องเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้ นหักด้วย

รายได้จากการลงทุนดังกล่าว 

14  สําหรบัเงินที่กูม้าเพือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปและไดน้ํามาใชจ้ัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข กิจการ

ตอ้งกําหนดจํานวนตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยโ์ดยการคูณ

รายจ่ายของสินทรพัยน์ ั้นดว้ยอตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัยซ่ึ์งตอ้งเป็นอตัรา 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวกบัการกูย้ืมของกิจการที่มียอดคงเหลือใน

ระหว่างงวดที่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืมของเงินที่กูม้าโดยเฉพาะ จํานวนตน้ทุนการกูย้ืมที่รวม

เป็นราคาทุนของสินทรพัยใ์นงวดนั้นตอ้งไม่เกินจํานวนตน้ทุนการกูย้ืมทั้งส้ินที่เกิดข้ึนในงวด

เดียวกนั 

15 ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเข้าด้วยกนัเป็นการเหมาะสม  

ในการคํานวณต้นทุนการกู้ยืมถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก แต่ในบางสถานการณ์การใช้เงินกู้ยืมของ

บริษัทย่อยแต่ละบริษัทในการคาํนวณต้นทุนการกู้ยืมถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักจะเป็นการเหมาะสมกว่า 
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 มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

16  เม่ือมูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนหรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ กจิการต้องลดมูลค่าหรือตัดจาํหน่ายมูลค่าตามบัญชีลงตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้กลับเพ่ิมขึ้นด้วย

จาํนวนที่เคยลดค่าหรือตัดจาํหน่ายออกไปแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

ดังกล่าว 

 

 การเริม่ตน้การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

17  กิจการต้องรวมต้นทุนการกู ้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  

ณ วนัเริ่มตน้การรวมตน้ทุน วนัเริ่มตน้สําหรบัการรวมตน้ทุนกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

หมายถงึวนัแรกทีเ่ขา้เกณฑทุ์กขอ้ดงัต่อไปนี้  

17.1 รายจ่ายเกีย่วกบัสินทรพัยน์ ั้นไดเ้กิดข้ึน 

17.2 ตน้ทุนการกูย้มืไดเ้กิดข้ึน และ 

17.3 สินทรพัยอ์ยู่ระหว่างการดําเนินการที่จําเป็นในการเตรียมสินทรพัยน์ ั้นใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มทีจ่ะขาย 

18 รายจ่ายเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขจะรวมเฉพาะรายจ่ายที่เกดิจากการจ่ายโดยเงินสด โดยการ

โอนสนิทรัพย์อื่น หรือโดยการก่อหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย รายจ่ายดังกล่าวต้องหักด้วยการจ่ายเงิน

ตามความคืบหน้าของงานและเงินอุดหนุนที่ได้รับที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช้)) ตามปกติ มูลค่าตามบัญชีถัวเฉล่ีย

ของช่วงเวลาหน่ึงของสนิทรัพย์น้ันจะถือเป็นรายจ่ายโดยประมาณที่เช่ือถือได้ เพ่ือใช้คูณกบัอตัรา

การตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่น้ีเป็นราคาที่รวม

ต้นทุนการกู้ยืมที่ได้นาํมาบันทกึเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ก่อนหน้าน้ีแล้ว 

19  การดาํเนินการที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์

หรือพร้อมที่จะขาย  มิได้รวมเฉพาะการก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการดาํเนินการด้านเทคนิค

และการบริหารก่อนที่จะเร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้าง อย่างไรกต็าม   

การดําเนินการน้ีไม่รวมถึงการมีสินทรัพย์ไว้ในครอบครองโดยไม่มีการผลิตหรือพัฒนาเพ่ือ

เปล่ียนแปลงสภาพสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมที่เกดิในระหว่างการพัฒนาที่ดินที่

เข้าเง่ือนไขให้ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในขณะที่มีการดาํเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

เท่าน้ัน อย่างไรกต็ามต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซ้ือมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร แต่ยังไม่ได้มี

การดาํเนินการพัฒนาไม่สามารถนาํมารวมเป็นราคาทุนของที่ดิน 
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 การหยดุพกัการรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

20 การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัยต์อ้งหยุดพกัในระหว่างที่การดําเนินการ

พฒันาสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขหยดุชะงกัลงเป็นเวลาต่อเนือ่ง 

21 หากการดาํเนินการที่จาํเป็นเพ่ือเตรียมสนิทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือ

พร้อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเน่ือง ต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวที่เกิดขึ้ นในช่วงเวลาน้ันที่

เป็นต้นทุนเพ่ือดาํเนินการบางส่วนให้สนิทรัพย์เสรจ็สมบูรณ์ ไม่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของ

สนิทรัพย์ แต่หากงานทางด้านเทคนิคและการบริหารที่สาํคัญยังคงดาํเนินอยู่ กจิการสามารถรวม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้ นในช่วงเวลาน้ันเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในกรณีที่เกิดการล่าช้า

ช่ัวคราวโดยเฉพาะการล่าช้าน้ันเป็นสิ่งจาํเป็นของกระบวนการที่จะทาํให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพ

พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย กจิการสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เกดิ

การล่าช้าน้ันเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้  ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนของ

สนิทรัพย์ได้ในช่วงเวลาที่รอให้ระดับนํา้ลดเพ่ือทาํการก่อสร้างสะพาน  หากว่าระดับนํา้ที่ขึ้นสงูถือ

เป็นเร่ืองที่เกดิขึ้นตามปกติระหว่างการก่อสร้างของภมิูภาคแถบน้ัน 

การส้ินสุดการรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

22 การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัยต์อ้งส้ินสุดลงเมือ่การดําเนินการส่วนใหญ่ 

ที่จําเป็นในการเตรียมสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือ

พรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

23 ตามปกติ สินทรัพย์จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายเม่ือการ

ก่อสร้างเสรจ็สิ้นลงแม้ว่างานประจาํด้านการบริหารจะยังคงดาํเนินต่อไป ในกรณีงานที่เหลืออยู่

เป็นการปรับปรุงเพียงเลก็น้อยให้ถือว่าการดาํเนินการที่สาํคัญน้ันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การ

ตกแต่งสนิทรัพย์ตามความต้องการของผู้ซ้ือหรือผู้ใช้เป็นงานเพียงอย่างเดียวที่ยังค้างอยู่ ให้ถือว่า

สนิทรัพย์น้ันได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว 

24  สําหรบัสินทรพัยที์่เขา้เงือ่นไขที่สรา้งเสร็จเป็นบางส่วนและสามารถใชง้านไดข้ณะที่สินทรพัย์

ส่วนอ่ืนยงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง  กิจการตอ้งหยุดรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยส่์วนที่สรา้งเสร็จหากการดําเนินการส่วนใหญ่ที่จําเป็นในการเตรียมสินทรัพย์

บางส่วนใหพ้รอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพรอ้มทีจ่ะขายของสินทรพัยส่์วนนั้นเสร็จส้ินลง 

25  ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่สามารถใช้งานได้บางส่วน ขณะที่การก่อสร้างส่วนอื่นยังคง

ดาํเนินต่อไป ได้แก่ แหล่งรวมธุรกจิซ่ึงประกอบด้วยอาคารหลายหลังโดยอาคารแต่ละหลังสามารถ

ใช้งานได้โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขที่ต้องทาํให้เสรจ็ก่อนที่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

จะใช้งานได้ ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรมซ่ึงมีกระบวนการผลิตที่ต้องทาํตามลาํดับหลายขั้นตอน การ

ผลิตแต่ละขั้นเกดิขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนั เช่น โรงผลิตเหลก็ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

26  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

 26.1 จํานวนตน้ทุนการกูย้มืทีร่วมเป็นราคาทุนของสินทรพัยใ์นระหว่างงวด 

26.2 อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัยที์่ใชคํ้านวณตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตให้

รวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

27  หากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ทําใหกิ้จการตอ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 

กิจการตอ้งถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ กบัตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยที์่

เขา้เงื่อนไขที่มีวนัเริ่มตน้การรวมเป็นตน้ทุนในหรือหลงัวนัที่มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้

กําหนดใหถ้อืปฏิบติั 

28 อย่างไรก็ตาม กิจการอาจระบุวนัที่ที่จะถือปฏิบติัก่อนวนัที่มาตรฐานฉบบันี้ กําหนดใหถ้ือ

ปฏิบติั และถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี้ กบัตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยที์่เขา้

เงื่อนไขทุกรายการที่มีวนัเริ่มตน้การรวมเป็นตน้ทุนในหรือหลงัวนัที่ที่จะถือปฏิบติัก่อน

ดงักล่าว 

 

วนัถอืปฏิบติั 

29 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่  1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบิัติ หากกจิการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

29ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

30 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ตน้ทนุการกูยื้ม 

 

 

 

 

 


