คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อก าหนดแนวทางการบั ญ ชี ส าหรั บ ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ดหาสิน ทรั พ ย์ ที่ ต้ องใช้ ระยะ
เวลานานในการเตรียมความพร้ อมเพื่ อการขายหรือเพื่ อการใช้ งาน
ขอบเขต
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ กับการบั ญ ชีสาหรั บต้ น ทุน การกู้ยืม โดยไม่
ครอบคลุมถึงต้ นทุนของตราสารประเภททุน รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิทไี่ ม่ได้ จัดประเภทเป็ นหนี้สิน นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ใช้ บังคับสาหรับต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง
หรือการผลิตของสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขที่ วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สินทรัพย์ชีวภาพ หรือสินค้ าคงเหลือที่
ผลิตเป็ นจานวนมากโดยมีข้นั ตอนการผลิตซา้ ๆ เป็ นต้ น
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม ได้ ให้ คานิยามที่ สาคัญ ดังนี้
ต้นทุนการกูย้ ืม (Borrowing Costs) หมายถึง ดอกเบี้ยและต้ นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้นที่ เกี่ ยวเนื่ องจาก
การกู้ยืมของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยที่ คานวณโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่ แท้ จริงซึ่ งเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี
และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวตามที่ ได้ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน จานวนที่ ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่ เกี่ ยวกับ การกู้ยืม ผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนที่ เกิดจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่ นามาปรับปรุงกับต้ นทุนของดอกเบี้ย ค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินที่ เกิดจากสัญญาเช่าการเงินที่ มีการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นต้ น
สินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข (A Qualifying Asset) หมายถึง สินทรัพย์ทจี่ าเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลานาน
ในการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อให้ ส ามารถน าสิ น ทรั พ ย์ น้ั น มาใช้ ได้ ต ามประสงค์ ห รื อ น าไปขาย เช่ น อาคาร
สานักงานที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง โรงงานผลิตที่ อยู่ระหว่างก่อสร้ าง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยู่ระหว่าง
ก่อสร้ าง สินค้ าที่ ต้องใช้ ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้ พร้ อมที่ จะขาย เป็ นต้ น
ส่วนตัวอย่างของสินทรั พย์ที่ไม่เข้ าเงื่ อนไข เช่น ที่ ดินที่ ได้ มาถือไว้ โดยไม่มีการดาเนินการพั ฒนา
ใดๆ สินค้ าคงเหลือที่ ผลิตเป็ นจานวนมากโดยมีข้ันตอนการผลิตซา้ ๆในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สินทรัพย์ทาง
การเงิน เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การรับรูร้ ายการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม กาหนดให้ กิจการต้ องรวมต้ นทุนการกู้ยืมที่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาทุน
ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น เมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่า ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ดั งกล่ าวจะก่ อ ให้ เกิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตและกิ จการสามารถประมาณจานวนต้ นทุ นการกู้ยืมได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ
ซึ่ งสามารถแสดงการบันทึกรายการบัญชีได้ ดังนี้
เดบิต สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ยค้ างจ่าย

xx
xx

ทั้งนี้ เมื่ อกิจการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่ เงิน เฟ้ อรุน แรงมาถื อปฏิบัติ กิจการต้ องรั บรู้ต้นทุ น การกู้ ยืมในส่วนที่ ชดเชยเงินเฟ้ อในรอบระยะเวลา
เดียวกันเป็ นค่าใช้ จ่ายตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ขณะที่ กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอื่ นเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดบัญชีทต้ี่ นทุนนั้นเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถ
แสดงการบันทึกรายการ บัญชีได้ ดังนี้
เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย
เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ยค้ างจ่าย

xx
xx

ต้นทุนการกูย้ ืมทีอ่ นุญาตให้รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
ต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขซึ่ ง
รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์น้ันต้ องเป็ นต้ นทุนที่ สามารถหลีกเลี่ ยงได้ (Avoidable Costs) หากกิจการไม่
ก่ อ รายจ่ า ยขึ้ นเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ที่ เข้ า เงื่ อนไข ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ กิ จ การกู้ ยื ม เงิน มาโดยเฉพาะ
(Specific Loans) เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไข กิจการต้ องนาต้ นทุนการกู้ยืมนั้นมารวมเป็ นราคา
ทุนของสินทรัพย์ เนื่ องจากหากกิจการตัดสินใจไม่สร้ างสินทรัพย์ กิจการก็ไม่จาเป็ นต้ องกู้ยืมเงิน ในกรณีน้ ี
ต้ นทุนการกู้ยืมจึงมีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้ นาเงินกู้
ส่วนที่ ยังไม่ได้ ใช้ ไปลงทุนเป็ นการชั่วคราว ในกรณีน้ ี กิจการต้ องนารายได้ ทเี่ กิดจากการนาเงินกู้ยืมดังกล่าว
ไปลงทุนเป็ นการชั่วคราวหักออกจากต้ นทุนการกู้ยืมนั้นที่ จะบันทึกเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การ
คานวณหาต้ น ทุ นการกู้ยืมที่ นามารวมเป็ นราคาทุน ของสิน ทรั พย์ สาหรั บเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะเพื่ อจัดหา
สินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังนี้
ต้นทุนการกูย้ ืมที่นามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
= ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้ นจริงในระหว่างงวด – รายได้ที่เกิดจากการนาเงินกูไ้ ปลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตัวอย่างของการคานวณต้นทุนการกูย้ ืมสาหรับเงินทีก่ ูม้ าโดยเฉพาะเพือ่ จัดหาสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ตัวอย่างที่ 1 บริษัท หนึ่ ง จากัดทาสัญญากู้ยืมเงินที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการก่อสร้ างโรงงานแห่ งใหม่
จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ งเป็ นจ านวนเงิ น 120,000,000 บาท โดยมี อั ต ราดอกเบี้ ย 5% ต่ อ ปี
ซึ่ งการก่อสร้ างเริ่ มในวันที่ 1 มีนาคม 25x1 โดยบริษัทฯได้ รับเงินกู้จากธนาคาร 3 งวด ดังนี้
งวดที่

วันที่ ได้ รับเงินกู้

จานวนเงินกู้ (บาท)

1
2
3

1 มีนาคม 25x1
40,000,000
1 สิงหาคม 25x1
28,000,000
1 ตุลาคม 25x1
52,000,000
รวม
120,000,000
ในระหว่างการก่อสร้ าง บริษัทฯได้ นาเงินบางส่วนไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์
เป็ นการลงทุนชั่วคราวได้ รับผลตอบแทนทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่ งโรงงานจัดเป็ นสินทรัพย์ที่เข้ าเงื่ อนไข
ดังนั้น บริษัทฯต้ องบันทึกต้ นทุ นการกู้ยืมรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน แต่ต้องหักด้ วยผลตอบแทน
จากการลงทุนชั่วคราวที่ ได้ นาเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนก่อน ซึ่ งจากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถแสดงการคานวณ
ต้ นทุนการกู้ยืมที่ สามารถนามารวมเป็ นราคาทุนของโรงงานแห่งใหม่ได้ ดังนี้
งวดที่
1
2
3

จานวน
(40,000,000 x 10/12) x 5%
(28,000,000 x 5/12) x 5%
(52,000,000 x 3/12) x 5%
รวม
(หัก) รายได้ จากการลงทุนชั่วคราว

ต้ นทุนการกู้ยืมที่ สามารถรวมเป็ นราคาทุนของโรงงาน

=
=
=

1,666,666.67
583,333.33
650,000.00
2,900,000.00
(200,000.00)
2,700,000.00

จากการคานวณหาต้ นทุนการกู้ ยืมที่ รวมเป็ นราคาทุนของโรงงานได้ เท่ากับ 2,700,000 บาท และ
สามารถบันทึกบัญชีได้ ดังนี้
เดบิต โรงงานระหว่างก่อสร้ าง
2,700,000
เครดิต ดอกเบี้ยค้ างจ่าย / เงินสด

2,700,000

แต่ หากกิจการน าเงิน กู้ ยืม เพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ัวไป (General Loans) มาใช้ จั ดหาสิน ทรั พ ย์ที่ เข้ า
เงื่ อนไข กิจการต้ องคานวณหาจานวนต้ นทุ นการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรั พย์ โดยการคู ณ
รายจ่ายของสิน ทรัพ ย์ที่เข้ าเงื่ อนไขด้ วยอัตราการตั้งขึ้น เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ (Capitalization Rate)
ทั้งนี้ อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์คืออัตราถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของต้ นทุนการกู้ยืมสาหรับการ
กู้ยืมที่ มีอยู่ในระหว่างงวด โดยไม่รวมต้ นทุนการกู้ยืมของเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะ แต่มีเงื่ อนไขว่าจานวนต้ นทุน
การกู้ยืมที่ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวดนั้นต้ องไม่เกินจานวนต้ นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่ เกิดขึ้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในงวดเดียวกัน ทั้งนี้ การคานวณหาต้ นทุนการกู้ยืมที่ นามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ สาหรับเงินที่ กู้มา
เพื่ อวัตถุประสงค์ท่วั ไปแต่นามาจัดหาสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังนี้
ต้นทุนการกูย้ ืมที่นามารวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
= รายจ่ ายของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไข x อัตราการตั้งขึ้ นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
ตัว อย่ างของการค านวณต้น ทุ น การกู ย้ ื ม ส าหรับ เงิน ที่กูม้ าเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ท วั ่ ไป แต่ น ามาจัด หา
สินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ตัวอย่างที่ 2 ในปี 25x1 บริษัท สอง จากัด ทาสัญ ญากู้ ยืมเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ ท่ัวไปทั้งหมด 3 แหล่ ง
เงินทุน ดังนี้
1) เงินกู้ 35,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ได้ รับเงินกู้เมื่ อวันที่ 1 มีนาคม 25x1
2) เงินกู้ 70,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ได้ รับเงินกู้เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 25x1
3) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารถัวเฉลี่ ย 20,000,000 บาท ดอกเบี้ยจ่ายรวม 700,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯมีรายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ ต้นงวด 18,000,000 บาทและตลอดปี เพิ่ มขึ้นอีก
60,000,000 บาท โดยบริษัทฯได้ นาเงินกู้ท่วั ไปมาก่อสร้ างอาคารสานักงาน ซึ่ งถือเป็ นสินทรัพย์ที่
เข้ าเงื่ อนไข ดังนั้น บริษัทฯต้ องนาต้ นทุนการกู้ยืมมารวมเป็ นราคาทุนของอาคารสานักงาน
จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถคานวณหาต้ นทุนการกู้ยืมที่ นามารวมเป็ นราคาทุนของอาคารสานักงานได้ ดังนี้
การคานวณหาอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
เงินต้ น (บาท)
35,000,000
70,000,000
20,000,000
125,000,000

การคานวณดอกเบี้ย (บาท)
35,000,000 x 10% x 10/12
70,000,000 x 5% x 8/12
700,000

อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์

=

รายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ ถัวเฉลี่ ย

=
=
=

ต้ นทุนการกู้ยืมที่ คานวณได้

=
=
=

=
=
=

2,916,666.67
2,333,333.33
700,000.00
5,950,000.00

5,950,000
125,000,000
4.76%
ยอดต้ นงวด + ยอดปลายงวด
2
18,000,000 + 78,000,000
2
48,000,000 บาท
48,0000,000 x 4.76%
2,284,800 บาท

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 23) หน้ า4

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากคานวณข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า บริษัทฯสามารถนาต้ นทุนการกู้ยืมที่ คานวณได้ 2,284,800 บาท
มาบันทึกเป็ นราคาทุนของอาคารสานักงานได้ เนื่ องจากจานวนดังกล่าวน้ อยกว่าต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกิดขึ้นจริง
(2,284,800บาท < 5,950,000 บาท) ขณะที่ ในส่วนที่ ไม่สามารถบันทึกเป็ นราคาทุนของอาคารสานักงาน
ได้ กใ็ ห้ นามาบันทึกเป็ นดอกเบี้ยจ่ายตามปกติ ซึ่ งสามารถบันทึกบัญชีได้ ดังนี้
เดบิต อาคารสานักงานระหว่างก่อสร้ าง
ดอกเบี้ยจ่าย
เครดิต ดอกเบี้ยค้ างจ่าย / เงินสด

2,284,800
3,665,200
5,950,000

ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างการคานวณต้นทุนการกูย้ ืมจากเงินกูท้ ีม่ ีวตั ถุประสงค์ท้ งั เฉพาะและทัว่ ไปเพือ่ จัดหา
สินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไข
ตั ว อย่ า งที่ 3 เมื่ อวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 25x0 บริ ษั ท สาม จ ากั ด ได้ ท าสั ญ ญ าว่ า จ้ างให้ บริ ษั ท
ผู้รับเหมาก่อสร้ างทาการก่อสร้ างอาคารสานักงานให้ โดยตกลงราคาของอาคารสานักงานที่ จะก่อสร้ างไว้
เท่ากับ 34,000,000 บาท ซึ่ งคาดว่ าจะใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 4 ปี โดยการก่อสร้ างได้ เริ่ มขึ้นตั้งแต่ต้น
เดือนมกราคม 25x1 ซึ่ งบริษัทฯเริ่ มจ่ายเงินให้ กบั บริษัทผู้รับเหมาในปี 25x1 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

1 มกราคม 25x1
4,800,000
1 มีนาคม 25x1
2,400,000
1 กรกฎาคม 25x1
6,000,000
1 พฤศจิกายน 25x1 7,200,000
ในระหว่างปี 25x1 บริษัทฯมีรายการกู้ยืมเงินอยู่ 3 แหล่ง ดังนี้
1) วั น ที่ 1 มกราคม 25x1 บริ ษั ท ฯออกตั๋ วเงิน จ่ า ย อัต ราดอกเบี้ ย 6% ต่ อ ปี อายุ 5 ปี เป็ น
จานวนเงิน 8,000,000 บาทกู้ เงิน มาเพื่ อสร้ างอาคารสานั กงานโดยเฉพาะ ซึ่ งกาหนดจ่ าย
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม
2) วันที่ 1 พฤษภาคม 25x0 บริษัทฯออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี อายุ 10 ปี เป็ นจานวน
เงิน 40,000,000 บาท กู้เงินมาเพื่ อวัตถุประสงค์ท่ัวไป ซึ่ งกาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30
เมษายน
3) วันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทฯออกตั๋วเงินจ่ าย อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี อายุ 3 ปี เป็ น
จานวนเงิน 15,000,000 บาท กู้เงินมาเพื่ อวัตถุประสงค์ท่วั ไป ซึ่ งกาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่
30 มิถุนายน
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากข้ อมูลข้ างต้ น สามารถคานวณหาต้ นทุนการกู้ยืมที่ นามารวมเป็ นราคาทุนของอาคารสานักงานได้ ดังนี้
การคานวณรายจ่ายสะสมถัวเฉลี่ ย
วันที่ จ่าย

รายจ่ายถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก

1 มกราคม
1 มีนาคม
1 กรกฎาคม
1 พฤศจิกายน

4,800,000 x 12/12
2,400,000 x 10/12
6,000,000 x 6/12
7,200,000 x 2/12

=
=
=
=

4,800,000
2,000,000
3,000,000
1,200,000
11,000,000

การคานวณหาอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์สาหรับเงินกู้ยืมเพื่ อวัตถุประสงค์ท่วั ไป
ประเภทเงินกู้ยืม

เงินต้ น

อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ 5%
ตั๋วเงินจ่าย 10%

40,000,000
15,000,000
55,000,000

5%
10%
5.00%

ระยะเวลา

ดอกเบี้ยจ่าย

12/12
6/12

2,000,000
750,000
2,750,000

ดังนั้น อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ เท่ากับ 5.00% (2,750,000/55,000,000)
การคานวณหาต้ นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเลี่ ยงได้
รายจ่ายสะสมถัวเฉลี่ ย

x

อัตราดอกเบี้ย

=

ต้ นทุนการกู้ยืม

8,000,000
6% (เงินกู้เฉพาะ)
480,000
3,000,000*
5% (เงินกู้ท่วั ไป)
150,000
11,000,000
630,000
* 3,000,000 = 11,000,000 – 8,000,000 (รายจ่ า ยถั ว เฉลี่ ยถ่ ว งน้ า หนั ก หั ก ด้ว ยเงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ)
การคานวณหาดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิดขึ้นจริงสาหรับปี 25x1
ประเภทเงินกู้ยืม

เงินต้ น

ตั๋วเงินจ่าย 6%
หุ้นกู้ 5%
ตั๋วเงินจ่าย 10%

8,000,000
40,000,000
15,000,000

อัตราดอกเบี้ย
6%
5%
10%

ระยะเวลา

ดอกเบี้ยจ่าย

12/12
12/12
6/12

480,000
2,000,000
750,000
3,230,000

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) (คู่มืออธิบาย TAS 23) หน้ า6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการคานวณข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ต้ นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเลี่ ยงได้ (630,000 บาท) มีจานวนน้ อย
กว่าดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิดขึ้นจริง (3,230,000 บาท) ดังนั้น บริษัทฯจึงสามารถบันทึกต้ นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเลี่ ยง
ได้ ท้งั จานวน 630,000 บาทไปเป็ นต้ นทุนของอาคารสานักงานได้ ซึ่ งรายละเอียดการบันทึกบัญชีมีดังนี้
เดบิต อาคารสานักงานระหว่างก่อสร้ าง
ดอกเบี้ยจ่าย
เครดิต ดอกเบี้ยค้ างจ่าย / เงินสด

630,000
2,600,000
3,230,000

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
หากราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ที่ เข้ า เงื่ อนไขสูงกว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ าจะได้ รั บ คื น
(Recoverable Amount) หรื อมู ลค่าสุทธิที่จะได้ รับ (Net Realisable Value) กิจการต้ องลดมูลค่าหรือตัด
จาหน่ายมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์น้ัน ลงตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น
เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์
กิจการอาจปรั บมู ลค่าตามบัญ ชีของสิน ทรั พย์ให้ กลับมาเพิ่ มขึ้น ด้ วยจานวนที่ เคยลดค่าหรื อตัดจาหน่ าย
ออกไปแล้ วเพื่ อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
การเริม่ ต้นการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กจิ การเริ่ มต้ นนาต้ นทุนการกู้ยืมมารวมเป็ นส่วนหนึ่ งของราคา
ทุนของสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไข เมื่ อเข้ าเงื่ อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
1) รายจ่ ายที่เกี่ย วกับ สิ น ทรัพ ย์ไ ด้เกิ ด ขึ้ น กล่ าวคือ รายจ่ า ยที่ เกี่ ยวกับ สิน ทรั พ ย์จะเกิด ขึ้น ก็
ต่อเมื่ อกิจการได้ จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อนื่ หรือก่อหนี้สินที่ มีภาระดอกเบี้ย เช่น กิจการ
ซื้อวัสดุก่อสร้ างเพื่ อใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานผลิตสินค้ า โดยการจ่ายชาระเป็ นตั๋วเงินจ่ายที่ มี
ดอกเบี้ย ในกรณีน้ ีถือได้ ว่ารายจ่ายที่ เกี่ ยวกั บสินทรัพย์ได้ เกิดขึ้นแล้ ว เป็ นต้ น ทั้งนี้ รายจ่ าย
ดังกล่าวต้ องหักด้ วยการจ่ายเงินตามความคืบหน้ าของงาน (เงินล่วงหน้ า) หรือเงินอุดหนุ นที่
ได้ รับจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ศึกษาเพิ่ มเติมได้ จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับความช่วยเหลือ
จากรั ฐบาล) ทั้งนี้ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ถั วเฉลี่ ยของสิน ทรั พ ย์ ในช่ ว งเวลาหนึ่ งถื อ เป็ นรายจ่ า ย
โดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ ซึ่ งกิจการสามารถคานวณหาต้ นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็ นราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยการนารายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ มาคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุน
ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน
2) ต้นทุนการกูย้ ืมได้เกิดขึ้ น
3) สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดาเนินการที่จาเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์น้นั ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ซึ่ งเงื่ อนไขในข้ อนี้ ไม่ได้ หมายความเฉพาะการ
ก่อสร้ างเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการดาเนินการด้ านเทคนิคและการบริหารก่อนที่ จะ
เริ่ มการก่อสร้ างด้ วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่ จะก่อสร้ างโรงงานผลิตสินค้ า การออกแบบการ
ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การหยุดพักการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
กิจการต้ องหยุด พั กการรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสิน ทรัพย์เป็ นการชั่วคราว เมื่ อการ
ดาเนินการพัฒนาสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขหยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่ อง เว้ นแต่การหยุดดาเนินการนั้นเป็ น
สิ่ งจาเป็ นและเป็ นปกติทจี่ ะทาให้ สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ ได้ ตามประสงค์หรือพร้ อมที่ จะขาย
กิจการยังคงรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เช่น การหยุดสร้ างสะพานเพื่ อรอให้ ระดับนา้
ลด ในกรณีน้ ีให้ ถือว่าการดาเนินการยังคงมีอยู่ ดังนั้น ต้ นทุนการกู้ยืมที่ เกิดขึ้นในช่วงนี้หากเข้ าเงื่ อนไขข้ อ
อื่ นๆ กิจการต้ องบันทึกต้ นทุนการกู้ยืมนั้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็ นต้ น
การสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
กิจการต้ องหยุดการรวมต้ นทุนการกู้ยืมเป็ น ราคาทุนของสินทรัพย์เมื่ อการดาเนินการส่วนใหญ่ ที่
จาเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขให้ อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ ได้ ตามประสงค์ หรือพร้ อมที่ จะขาย
ได้ เสร็จสิ้นลงแล้ ว
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทุกข้ อในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
1) จานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด
2) อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ทใี่ ช้ ในการคานวณจานวนต้ นทุนการกู้ยืมที่ อนุ ญาต
ให้ รวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ในทางปฏิบัติ สาหรับบางกรณีการระบุว่าเป็ นต้ นทุนการกู้ยืมมีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์
ที่ เข้ าเงื่ อนไขหรือเป็ นต้ นทุนการกู้ยืมที่ ส ามารถหลีกเลี่ ยงได้ หรือไม่อาจเป็ นการยากและเป็ นเหตุให้ ต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิ จารณา เช่น กรณีทกิี่ จการมีการจัดการด้ านการเงินแบบรวมศูนย์แล้ วนาเงินกู้น้ันมาให้
กิจการในกลุ่มกู้ยืมเงินด้ วยเงื่ อนไขที่ ต่างกัน เป็ นต้ น ด้ วยเหตุน้ ี ในบางกรณีการพิจารณาว่าต้ นทุนการกู้ยื ม
จานวนเท่าใดที่ มีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์ทเี่ ข้ าเงื่ อนไขนั้นจึงจาเป็ นต้ องอาศัยดุลยพินิจ
ในการพิจารณาเป็ นอย่างมาก
***************
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