เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๐/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ กํา หนดให้ส ภาวิ ช าชีพ บัญ ชีมี อํานาจหน้ าที่ ในการกํา หนดและปรับปรุ งมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๑/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
ต้นทุนการกูย้ มื
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 23 เรื่ อ ง ต้ นทุ นการกู้ ยืม ซึ่ งเป็ นฉบับ ปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีร ะหว่ า ง
ประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (IAS 23 : Borrowing Costs (Bound volume 2015
Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่ มย่อหน้ าที่ 29ข และปรั บปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

หลักการสําคัญ
ขอบเขต
คํานิยาม
การรับรูร้ ายการ

ต้นทุนการกูย้ ืมทีอ่ นุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

การเปิ ดเผยข้อมูล
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1-30
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่า กั น และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่า นโดยคํา นึ ง ถึงข้ อ กํา หนดของ
กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้
ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
หลักการสําคัญ
1

ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ที่
เข้า เงื่อ นไขเป็ นส่ ว นหนึ่งของราคาทุ นของสิ นทรัพย์น้ นั ต้นทุ นการกู ย้ ืมอื่นๆ ให้รบั รู เ้ ป็ น
ค่าใช้จ่าย

ขอบเขต
2
3
4

กิจการต้องถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับการบัญชีสําหรับต้นทุนการกูย้ ืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงต้ นทุนที่เกิดจริงหรือโดยนัยของตราสารประเภททุน
รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิท่มี ิได้ จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ บังคับสําหรับต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาจาก
การก่อสร้ าง หรือการผลิต
4.1 สินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สินทรัพย์ชีวภาพ หรือ
4.2 สินค้ าคงเหลือที่ผลิตเป็ นจํานวนมาก โดยมีข้นั ตอนการผลิตซํา้ ๆ

คํานิยาม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ต้นทุนการกูย้ มื

หมายถึง ดอกเบี้ ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้ นที่เกีย่ วเนือ่ งจากการกูย้ ืม
ของกิจการ

สินทรัพย์ทเี่ ข้าเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพย์ที่จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม
เพือ่ ให้นาํ สินทรัพย์น้นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรือนําไปขาย

3

6

7

ต้ นทุนการกู้ยืม อาจรวมถึง
6.1 ดอกเบี้ ยที่ คํา นวณโดยวิ ธี อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง ดั งที่ ได้ อ ธิ บ ายไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู แ้ ละการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
6.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
6.3 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
6.4 ค่ าใช้ จ่ ายทางการเงิ นที่ เกิ ดจากสัญญาเช่ าการเงิ นที่ มี การรั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
6.5 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่นาํ มาปรับปรุง
กับต้ นทุนของดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ สินทรัพย์ดังต่อไปนี้อาจจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
7.1 สินค้ าคงเหลือ
7.2 โรงงานผลิต
7.3 โรงผลิตพลังงาน
7.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
7.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรั พย์ทางการเงินและสินค้ าคงเหลือที่ผลิตในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ ถือเป็ นสินทรั พย์ท่ีเข้ า
เงื่ อ นไข และสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ ต ามประสงค์ ห รื อ พร้ อ มที่จ ะขายทัน ที
เมื่อได้ มา ไม่ถือเป็ นสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข

การรับรูร้ ายการ
8

9

กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขเป็ นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์น้นั และกิจการต้องรับรูต้ น้ ทุน
การกูย้ ืมอื่นเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีต่ น้ ทุนนั้นเกิดขึ้ น
ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
ที่รวมเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ ต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่ าวจะนํามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่าต้ นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตแก่ กิ จ การและกิ จ การสามารถวั ด มู ล ค่ า ของต้ นทุ น การกู้ ยื ม ได้
อย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ เมื่อ กิจ การนํา มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
กิจการรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมในส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้ อในรอบระยะเวลาเดียวกันเป็ นค่าใช้ จ่ายตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4

ต้นทุนการกูย้ ืมทีอ่ นุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
10

11

12

13

14

ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข
เป็ นต้ น ทุ น ที่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ หากกิ จ การไม่ ก่ อ รายจ่ า ยขึ้ นเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
ที่เข้ า เงื่ อ นไข ดั ง นั้ น เมื่ อ กิ จ การกู้ ยื มเงิ น มาโดยเฉพาะเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ ท่ีเข้ า เงื่ อ นไข
ต้ นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์น้ันเป็ นต้ นทุนที่สามารถระบุได้ ในทันที
บางครั้ งอาจเป็ นการยากที่จะระบุ ว่ าต้ นทุ นการกู้ ยืมมี ความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรั พย์ ท่ีเข้ า
เงื่ อนไข และอาจเป็ นการยากที่จ ะระบุ ว่ า เงิ น กู้ ใ ดเป็ นเงิ น กู้ ท่ีส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ตั ว อย่ า ง
ความยากดังกล่าวเกิดขึ้น เช่ น ในกรณีท่ีกิจการมีการจัดการด้ านการเงินแบบรวมศูนย์ หรื อใน
กรณี ท่ีก ลุ่ ม กิ จ การออกตราสารหนี้ หลายชนิ ด เพื่ อ กู้ ยื ม เงิ น ด้ ว ยอัต ราดอกเบี้ ยที่แ ตกต่ า งกัน
แล้ วนําเงินกู้น้ันมาให้ กิจการในกลุ่มกู้ด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน และความยุ่งยากดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
ได้ ในกรณีท่เี งินกู้ของกิจการเป็ นเงินกู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเงินกู้ท่เี กี่ยวพันกับเงินตรา
ต่ า งประเทศ หรื อ เมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การดํา เนิ น งานภายใต้ ส ภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ้ อสู ง
และมีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ ยนสูง กรณีดังกล่ าวทําให้ ยากที่จะระบุว่าต้ นทุนการกู้ ยืม
จํานวนใดมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข และเป็ นเหตุให้ อาศัยดุลย
พินิจในการพิจารณา
สําหรับเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะเพือ่ การจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข กิจการต้องกําหนดจํ านวน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่อนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ตามต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้ นจริง
ระหว่ า งงวดของเงิ น กู ้น้ นั หั ก ด้ว ยรายได้ที่ เ กิ ด จากการนํ า เงิ น กู ้ด ัง กล่ า วไปลงทุ น เป็ น
การชัว่ คราว
ข้ อตกลงการจัดหาเงินสําหรับสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไขอาจทําให้ กิจการได้ รับเงินกู้มาและเกิดต้ นทุน
การกู้ยืมที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะนําเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ เป็ นรายจ่ายสําหรับสินทรั พย์
ที่เข้ าเงื่อนไขนั้น ในกรณีเช่ นนี้ กิจการมักนําเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ ใช้ ไปลงทุนเป็ นการชั่วคราวก่อน
นําไปเป็ นรายจ่ายของสินทรัพย์ท่เี ข้ าเงื่อนไข ดังนั้นในการกําหนดจํานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่อนุ ญาต
ให้ รวมเป็ นราคาทุ นของสินทรั พย์ในระหว่ างงวดนั้ นจะเท่ากับต้ นทุนการกู้ ยืมที่เกิดขึ้นหักด้ วย
รายได้ จากการลงทุนดังกล่าว
สําหรับเงินที่กูม้ าเพือ่ วัตถุประสงค์ทวั ่ ไปและได้นํามาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข กิจการ
ต้องกําหนดจํ านวนต้นทุนการกูย้ ืมที่อนุ ญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์โดยการคู ณ
รายจ่ ายของสิ นทรัพย์น้ นั ด้วยอัตราการตั้งขึ้ นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ซึ่ งต้องเป็ นอัตรา
ถัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้า หนักของต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมของกิจการที่มียอดคงเหลือใน
ระหว่างงวดที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืมของเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะ จํ านวนต้นทุนการกูย้ ืมที่รวม
เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในงวดนั้นต้องไม่เกินจํ านวนต้นทุนการกูย้ ืมทั้งสิ้ นที่เกิดขึ้ นในงวด
เดียวกัน

5

15

ในบางสถานการณ์ การรวมเงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเข้ าด้ วยกันเป็ นการเหมาะสม
ในการคํา นวณต้ น ทุ น การกู้ ยืมถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนัก แต่ ในบางสถานการณ์การใช้ เงินกู้ ยืมของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทในการคํานวณต้ นทุนการกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักจะเป็ นการเหมาะสมกว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

16

เมื่อมูลค่าตามบัญชีหรื อราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไว้ ของสินทรั พย์ท่ีเข้ าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับคืนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ กิจการจะลดมูลค่าหรือตัดจําหน่ายมูลค่าตามบัญชีลงตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณ์อาจมีการปรับให้ กลับเพิ่มขึ้นด้ วย
จํานวนที่เคยลดค่าหรือตัดจําหน่ายออกไปแล้ ว เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ดังกล่าว
การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
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กิ จ การต้อ งรวมต้น ทุ น การกู ย้ ื ม เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เ ข้า เงื่ อ นไข
ณ วันเริ่มต้นการรวมต้นทุน วันเริ่มต้นสําหรับการรวมต้นทุนกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
หมายถึงวันแรกทีเ่ ข้าเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้
17.1 รายจ่ ายเกีย่ วกับสินทรัพย์น้นั ได้เกิดขึ้ น
17.2 ต้นทุนการกูย้ ืมได้เกิดขึ้ น และ
17.3 สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จําเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์น้นั ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขาย
รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ข้ า เงื่ อ นไขจะรวมเฉพาะรายจ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจ่ า ยโดยเงิ น สด
โดยการโอนสินทรั พย์อ่ ืน หรื อโดยการก่อหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจ่ ายดังกล่ าวหักด้ วยการ
จ่ายเงินตามความคืบหน้ าของงานและเงินอุดหนุนที่ได้ รับที่เกี่ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ตามปกติ มูลค่าตามบัญชีถัว
เฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่งของสินทรัพย์น้ันจะถือเป็ นรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ คูณกับ
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ของช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าตามบัญชีในที่น้ ีเป็ นราคาที่
รวมต้ นทุนการกู้ยืมที่ได้ นาํ มาบันทึกเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ก่อนหน้ านี้แล้ ว
การดําเนิ นการที่จําเป็ นในการเตรี ยมสินทรั พย์น้ั นให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์
หรื อพร้ อมที่จะขาย มิได้ รวมเฉพาะการก่อสร้ างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดําเนินการด้ านเทคนิค
และการบริ หารก่ อ นที่จ ะเริ่ มการก่อ สร้ า งด้ วย เช่ น การขออนุ ญ าตก่อ นที่จ ะเริ่ มการก่ อ สร้ า ง
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการนี้ไม่รวมถึงการมีสินทรั พย์ไว้ ในครอบครองโดยไม่มีการผลิตหรือ
พั ฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสภาพสิน ทรั พ ย์ น้ั น ตั ว อย่ า งเช่ น ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ เ กิด ในระหว่ า ง
การพั ฒนาที่ดินที่เข้ าเงื่อนไขให้ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ในขณะที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตามต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซ้ ือมาเพื่อก่อสร้ างอาคาร
แต่ยังไม่ได้ มีการดําเนินการพัฒนาไม่สามารถนํามารวมเป็ นราคาทุนของที่ดิน
6

การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
20
21

การรวมต้นทุ นการกู ย้ ืมเป็ นราคาทุ นของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อ นไขต้องหยุ ดพักในระหว่ า งที่
การดําเนินการพัฒนาสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนือ่ ง
กิจการอาจมีต้นทุนการกู้ยืมเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การดําเนินการที่จาํ เป็ นเพื่อเตรียมสินทรัพย์ให้ อยู่
ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรือพร้ อมที่จะขายหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่อง ต้ นทุน
การกู้ยืมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่เป็ นต้ นทุนของการถือครองเพื่อดําเนินการให้ สินทรัพย์
ที่ยังเสร็จ สมบู รณ์ จึ งไม่ เข้ าเงื่อนไขที่จ ะนํา มารวมเป็ นราคาทุน ของสินทรั พย์ แต่หากงานทาง
ด้ านเทคนิคและการบริหารที่สาํ คัญยังคงดําเนินอยู่ กิจการสามารถรวมต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในกรณีท่เี กิดการล่าช้ าชั่วคราวโดยเฉพาะการล่าช้ านั้น
เป็ นสิ่งจําเป็ นของกระบวนการที่ทาํ ให้ สินทรั พย์อยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรื อ
พร้ อมที่จะขาย กิจการสามารถรวมต้ นทุน การกู้ ยืมในช่ วงที่เกิดการล่ าช้ านั้ นเป็ นราคาทุ นของ
สินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ในช่วงเวลาที่รอให้
ระดับนํ้าลดเพื่ อทําการก่อสร้ างสะพาน หากว่ าระดับนํ้าที่ข้ ึนสูงถือเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตามปกติ
ระหว่างการก่อสร้ างของภูมิภาคแถบนั้น
การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

22

23

24

25

การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุดลงเมือ่ การดําเนินการส่วนใหญ่
ทีจ่ ํ าเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิ้ นลง
ตามปกติ สิ น ทรั พ ย์ จ ะอยู่ ใ นสภาพพร้ อมที่ จ ะใช้ ได้ ต ามประสงค์ ห รื อ พร้ อมที่ จ ะขายเมื่ อ
การก่ อ สร้ า งเสร็จ สิ้น ลงแม้ ว่ า งานประจํา ด้ า นการบริ ห ารจะยังคงดํา เนิ น ต่ อ ไป ในกรณี งานที่
เหลืออยู่เป็ นการปรับปรุงเพียงเล็กน้ อยให้ ถือว่าการดําเนินการที่สาํ คัญนั้นได้ เสร็จสิ้นลงแล้ ว เช่น
การตกแต่ งสินทรั พ ย์ตามความต้ องการของผู้ ซ้ ื อหรื อผู้ ใช้ เป็ นงานเพี ยงอย่ า งเดียวที่ยังค้ างอยู่
ให้ ถือว่าสินทรัพย์น้ันได้ เสร็จสิ้นลงแล้ ว
สําหรับสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขที่สร้างเสร็จเป็ นบางส่วนและสามารถใช้งานได้ขณะที่สินทรัพย์
ส่วนอื่นยังอยู่ในระหว่ างการก่อสร้าง กิจการต้องหยุดรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของ
สิ น ทรัพ ย์ส่ ว นที่ ส ร้า งเสร็ จ หากการดํ า เนิน การส่ ว นใหญ่ ที่จํา เป็ นในการเตรี ย มสิ น ทรัพ ย์
บางส่วนให้พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายของสินทรัพย์ส่วนนั้นเสร็จสิ้ นลง
ตัวอย่ างของสินทรั พย์ท่ีเข้ าเงื่ อนไขที่สามารถใช้ งานได้ บางส่วน ขณะที่การก่อสร้ างส่วนอื่นยังคง
ดําเนินต่อไป ได้ แก่ แหล่ งรวมธุรกิจซึ่งประกอบด้ วยอาคารหลายหลังโดยอาคารแต่ละหลังสามารถ
ใช้ งานได้ โดยเอกเทศ ตัวอย่างของสินทรั พย์ท่ีเข้ าเงื่อนไขที่ต้องทําให้ เสร็จก่อนที่ส่วนใดส่วนหนึ่ ง
จะใช้ งานได้ ได้ แก่ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทาํ ตามลําดับหลายขั้นตอน การผลิต
แต่ละขั้นเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น โรงผลิตเหล็ก
7

การเปิ ดเผยข้อมูล
26

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
26.1 จํ านวนต้นทุนการกูย้ ืมทีร่ วมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
26.2 อัต ราการตั้ง ขึ้ นเป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรัพ ย์ที่ ใ ช้คํ า นวณจํ า นวนต้น ทุ น การกู ย้ ื ม ที่
อนุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
27

28

หากการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ทําให้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
กิจการต้องถือปฏิ บตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่
เข้า เงื่อ นไขที่ มี ว ัน เริ่ ม ต้น การรวมเป็ นต้น ทุ น ในหรื อ หลัง วัน ที่ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้
กําหนดให้ถอื ปฏิบตั ิ
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ การอาจระบุ ว ัน ที่ ที่ จ ะถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก่ อ นวัน ที่ ม าตรฐานฉบับ นี้ กํ า หนดให้
ถือปฏิบตั ิ และถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้ กับต้นทุนการกูย้ ืมที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อ นไขทุ ก รายการที่ มี ว ัน เริ่ ม ต้น การรวมเป็ นต้น ทุ น ในหรื อ หลัง วัน ที่ ที่ จ ะถือ ปฏิ บ ตั ิ ก่ อ น
ดังกล่าว

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีน้ ีกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
29ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
29ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

29

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
30

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุน
การกูย้ ืม
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