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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23   

เรื่อง ตน้ทุนการกูย้ืม  

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ ยืม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ ยืม ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่ อก าหนดแนวทางการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ที่ ต้องใช้ ระยะ

เวลานานในการเตรียมความพร้อมเพื่ อการขายหรือเพื่ อการใช้งาน 
  

ขอบเขต 

 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กับการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ ยืม โดยไม่

ครอบคลุมถึงต้นทุนของตราสารประเภททุน รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิที่ ไม่ได้จัดประเภทเป็นหนี้สิน  นอกจากนี้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับส าหรับต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง 

หรือการผลิตของสนิทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขที่ วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สนิทรัพย์ชีวภาพ หรือสนิค้าคงเหลือที่

ผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีข้ันตอนการผลิตซ า้ๆ เป็นต้น  
 

ค านิยาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่ส าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้ให้ค านิยามที่ ส าคัญ ดังนี้   

ตน้ทุนการกูย้ืม (Borrowing Costs) หมายถึง ดอกเบี้ ยและต้นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้นที่ เกี่ ยวเนื่ องจาก

การกู้ ยืมของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยที่ ค านวณโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงซึ่ งเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี

และจากเงินกู้ ยืมระยะสั้นและระยะยาวตามที่ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวนที่ ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่ เกี่ ยวกับการกู้ยืม ผลต่างจากอัตรา

แลกเปล่ียนที่ เกิดจากการกู้ ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่ น ามาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ ย ดอกเบี้ ยที่

เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า 

เป็นต้น   
 

สินทรพัยที์่เขา้เง่ือนไข (A Qualifying Asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการเตรียมพร้อมเพื่ อให้สามารถน าสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย  เช่น อาคาร

ส านักงานที่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง โรงงานผลิตที่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง สนิค้าที่ ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่ จะขาย เป็นต้น 

ส่วนตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ ไม่เข้าเง่ือนไข เช่น ที่ ดินที่ ได้มาถือไว้โดยไม่มีการด าเนินการพัฒนา

ใดๆ สินค้าคงเหลือที่ ผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ า้ๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สินทรัพย์ทาง

การเงิน เป็นต้น 
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การรบัรูร้ายการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ ยืม ก าหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ ยืมที่

เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหนึ่ งของราคาทุน

ของสินทรัพย์นั้น เมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณจ านวนต้นทุนการกู้ ยืมได้อย่างน่าเชื่ อถือ  

ซึ่ งสามารถแสดงการบันทกึรายการบัญชีได้ ดังนี้  
 

เดบิต สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง   xx 

 เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ยค้างจ่าย   xx 
 

ทั้งนี้  เมื่ อกจิการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที่ เงินเฟ้อรุนแรงมาถือปฏิบัติ กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนการกู้ ยืมในส่วนที่ ชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลา

เดียวกนัเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว  

ขณะที่ กิจการต้องรับรู้ ต้นทุนการกู้ ยืมอื่ นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถ

แสดงการบันทกึรายการ บัญชีได้ ดังนี้  
 

เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย    xx 

 เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ยค้างจ่าย   xx 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่อนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสนิทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขซึ่ ง

รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์นั้นต้องเป็นต้นทุนที่ สามารถหลีกเล่ียงได้ (Avoidable Costs) หากกจิการไม่

ก่อรายจ่ายขึ้ นเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข  ดังนั้น ในกรณีที่ กิจการกู้ ยืมเงินมาโดยเฉพาะ 

(Specific Loans) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข กิจการต้องน าต้นทุนการกู้ ยืมนั้นมารวมเป็นราคา

ทุนของสินทรัพย์ เนื่ องจากหากกิจการตัดสินใจไม่สร้างสินทรัพย์ กิจการกไ็ม่จ าเป็นต้องกู้ ยืมเงิน ในกรณีนี้  

ต้นทุนการกู้ยืมจึงมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาของสนิทรัพย์  อย่างไรกต็าม หากกจิการได้น าเงินกู้

ส่วนที่ ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว ในกรณีนี้  กิจการต้องน ารายได้ที่ เกดิจากการน าเงินกู้ยืมดังกล่าว

ไปลงทุนเป็นการชั่วคราวหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมนั้นที่ จะบันทกึเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้  ทั้งนี้  การ

ค านวณหาต้นทุนการกู้ ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส าหรับเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะเพื่ อจัดหา

สนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังนี้  

 

 

 

 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

=  ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกดิข้ึนจริงในระหว่างงวด – รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูไ้ปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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ตวัอย่างของการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมส าหรบัเงินที่กูม้าโดยเฉพาะเพือ่จัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข 

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท หนึ่ ง จ ากัดท าสัญญากู้ ยืมเงินที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ ง เป็นจ านวนเงิน 120,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ ย 5% ต่อปี  

ซึ่ งการก่อสร้างเร่ิมในวันที่  1 มีนาคม 25x1 โดยบริษัทฯได้รับเงินกู้จากธนาคาร 3 งวด ดังนี้  

 งวดที่    วันที่ ได้รับเงินกู้   จ านวนเงินกู้ (บาท) 

 1   1 มีนาคม 25x1   40,000,000 

 2   1 สงิหาคม 25x1  28,000,000 

 3   1 ตุลาคม 25x1   52,000,000 

    รวม           120,000,000 

 ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯได้น าเงินบางส่วนไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์

เป็นการลงทุนชั่วคราวได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่ งโรงงานจัดเป็นสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข  

ดังนั้น บริษัทฯต้องบันทึกต้นทุนการกู้ ยืมรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น แต่ต้องหักด้วยผลตอบแทน

จากการลงทุนชั่วคราวที่ ได้น าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนก่อน  ซึ่ งจากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงการค านวณ

ต้นทุนการกู้ยืมที่ สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของโรงงานแห่งใหม่ได้ ดังนี้  

 งวดที่    จ านวน 

 1  (40,000,000 x 10/12) x 5%  = 1,666,666.67  

 2  (28,000,000 x 5/12) x 5%  =   583,333.33  

 3  (52,000,000 x 3/12) x 5%  =   650,000.00 

      รวม   2,900,000.00 

   (หกั) รายได้จากการลงทุนชั่วคราว   (200,000.00) 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ สามารถรวมเป็นราคาทุนของโรงงาน  2,700,000.00 

 จากการค านวณหาต้นทุนการกู้ ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของโรงงานได้เท่ากับ 2,700,000 บาท และ

สามารถบันทกึบัญชีได้ ดังนี้  

 เดบิต โรงงานระหว่างก่อสร้าง  2,700,000 

  เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย / เงินสด   2,700,000 

แต่หากกิจการน าเงินกู้ ยืมเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป (General Loans) มาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่ เข้า

เง่ือนไข กิจการต้องค านวณหาจ านวนต้นทุนการกู้ ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์โดยการคูณ

รายจ่ายของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขด้วยอัตราการตั้งขึ้ นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ (Capitalization Rate)  

ทั้งนี้  อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คืออตัราถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของต้นทุนการกู้ยืมส าหรับการ

กู้ยืมที่ มีอยู่ในระหว่างงวด โดยไม่รวมต้นทุนการกู้ ยืมของเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะ แต่มีเง่ือนไขว่าจ านวนต้นทุน

การกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวดนั้นต้องไม่เกนิจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่ เกิดขึ้น
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ในงวดเดียวกนั  ทั้งนี้  การค านวณหาต้นทุนการกู้ ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ส าหรับเงินที่ กู้มา

เพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่น ามาจัดหาสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังนี้  
 

  

ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้ก าหนดว่า หากสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขที่ เกิดจากเงินที่ กู้มา

โดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่ กู้ มา

โดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น กจิการต้องน ามาถือเป็นส่วนหนึ่ งของเงินกู้ยืมที่ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย 

ตวัอย่างของการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมส าหรบัเงินที่กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป แต่น ามา

จัดหาสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข 

ตัวอย่างที่ 2 ในปี 25x1 บริษัท สอง จ ากัด ท าสัญญากู้ ยืมเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไปทั้งหมด 3 แหล่ง

เงินทุน ดังนี้  

1) เงินกู้ 35,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ได้รับเงินกู้เมื่ อวันที่  1 มกราคม 25x1 

2) เงินกู้ 70,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ได้รับเงินกู้เมื่ อวันที่  1 มกราคม 25x1 

3) เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารถัวเฉล่ีย 20,000,000 บาท ดอกเบี้ยจ่ายรวม 700,000 บาท 

ทั้งนี้  บริษัทฯมีรายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ต้นงวด 18,000,000 บาทและตลอดปีเพิ่ มขึ้นอีก 

60,000,000 บาท โดยบริษัทฯได้น าเงินกู้ทั่วไปมาก่อสร้างอาคารส านักงาน ซึ่ งถือเป็นสินทรัพย์ที่

เข้าเงื่ อนไข ดังนั้น บริษัทฯต้องน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงาน 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ ดังนี้  

การค านวณหาอตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ 

เงินต้น (บาท)     การค านวณดอกเบี้ย (บาท) 

 35,000,000 35,000,000 x 10%  = 3,500,000.00 

70,000,000 70,000,000 x 5%  = 3,500,000.00 

 20,000,000             700,000.00   

 125,000,000.00       7,700,000.00 
  

อตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์   = 7,700,000.00 

       125,000,000.00 

      =  6.16% 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
 

= รายจ่ายของสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข x อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
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รายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ถัวเฉล่ีย  =  ยอดต้นงวด + ยอดปลายงวด 

        2 

      =   18,000,000 + 78,000,000 

           2 

      =  48,000,000 บาท 

 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ ค านวณได้   =  48,0000,000 x 6.16% 

      = 2,956,800 บาท 
 

จากค านวณข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯสามารถน าต้นทุนการกู้ ยืมที่ ค านวณได้ 2,956,800 บาท

มาบันทกึเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ เนื่ องจากจ านวนดังกล่าวน้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่ เกดิขึ้นจริง 

(2,956,800 บาท < 7,700,000 บาท) ขณะที่ ในสว่นที่ ไม่สามารถบันทกึเป็นราคาทุนของอาคารส านักงาน

ได้กใ็ห้น ามาบันทกึเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามปกติ ซึ่ งสามารถบันทกึบัญชีได้ ดังนี้  

เดบิต อาคารส านักงานระหว่างก่อสร้าง   2,956,800 

       ดอกเบี้ยจ่าย    4,743,200 

 เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย / เงินสด   7,700,000  

  
 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมจากเงินกูที้่มีวตัถุประสงคท์ั้งเฉพาะและทัว่ไปเพือ่จัดหา

สินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไข 

ตัวอย่างที่  3 เมื่ อวันที่  30 พฤศจิกายน 25x0 บริษัท สาม จ ากัดได้ท าสัญญาว่า จ้างให้บริษัท

ผู้ รับเหมาก่อสร้างท าการก่อสร้างอาคารส านักงานให้โดยตกลงราคาของอาคารส านักงานที่ จะก่อสร้างไว้

เท่ากับ 34,000,000 บาท ซึ่ งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี โดยการก่อสร้างได้เร่ิมขึ้ นตั้งแต่ต้น

เดือนมกราคม 25x1 ซึ่ งบริษัทฯเร่ิมจ่ายเงินให้กบับริษัทผู้รับเหมาในปี 25x1 โดยมีรายละเอยีดต่อไปนี้  

 วันที่ จ่าย  จ านวนเงิน (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  
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1) วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัทฯออกตั๋วเงินจ่าย อตัราดอกเบี้ย 6% ต่อปี อายุ 5 ปี เป็นจ านวน

เงิน 8,000,000 บาทกู้เงินมาเพื่ อสร้างอาคารส านักงานโดยเฉพาะ ซึ่ งก าหนดจ่ายดอกเบี้ ยทุก

วันที่  31 ธนัวาคม  

2) วันที่  1 พฤษภาคม 25x0 บริษัทฯออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี อายุ 10 ปี เป็นจ านวน

เงิน 40,000,000 บาท กู้ เงินมาเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่ งก าหนดจ่ายดอกเบี้ ยทุกวันที่  30 

เมษายน 

3) วันที่  1 กรกฎาคม 25x0 บริษัทฯออกตั๋วเงินจ่าย อัตราดอกเบี้ ย 10% ต่อปี อายุ 3 ปี เป็น

จ านวนเงิน 15,000,000 บาท กู้เงินมาเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่ งก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่  

30 มิถุนายน  

จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ ดังนี้  

การค านวณรายจ่ายสะสมถัวเฉล่ีย 

วันที่ จ่าย  รายจ่ายถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

1 มกราคม   4,800,000 x 12/12 = 4,800,000 

1 มีนาคม  2,400,000 x 10/12 = 2,000,000 

1 กรกฎาคม  6,000,000 x 6/12 = 3,000,000 

1 พฤศจิกายน  7,200,000 x 2/12 = 1,200,000 

              11,000,000 

การค านวณหาอตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ส าหรับเงินกู้ยืมเพื่ อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ประเภทเงินกู้ยืม  เงินต้น  อตัราดอกเบี้ย  ระยะเวลา ดอกเบี้ยจ่าย 

หุ้นกู้ 5%  40,000,000  5%  12/12  2,000,000 

                 (40,000,000x12/12) 

ตั๋วเงินจ่าย 10%   15,000,000  10%  12/12    1,500,000 

                         (15,000,000x12/12) 

   55,000,000  6.36%    3,500,000 

ดังนั้น อตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ เท่ากบั 6.36% (3,500,000/55,000,000)  

การค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเลี่ ยงได้ 

รายจ่ายสะสมถัวเฉล่ีย  x อตัราดอกเบี้ย  = ต้นทุนการกู้ยืม 

  8,000,000    6% (เงินกู้เฉพาะ)  480,000 

  3,000,000*    6.36% (เงินกู้ทั่วไป)  190,800 

11,000,000        670,800 
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* 3,000,000 = 11,000,000 – 8,000,000 (รายจ่ายถั ว เฉ ล่ีย ถ่วงน ้ าหนักหักด้วย เ งินกู้ ยืม เพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ) 

การค านวณหาดอกเบี้ยจ่ายที่ เกดิขึ้นจริงส าหรับปี 25x1 

ประเภทเงินกู้ยืม  เงินต้น  อตัราดอกเบี้ย  ระยะเวลา ดอกเบี้ยจ่าย 

ตั๋วเงินจ่าย 6%    8,000,000  6%  12/12     480,000 

หุ้นกู้ 5%  40,000,000  5%  12/12  2,000,000  

ตั๋วเงินจ่าย 10%  15,000,000  10%  12/12  1,500,000 

          3,980,000 

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการกู้ ยืมที่ หลีกเลี่ ยงได้ (670,800 บาท) มีจ านวนน้อย

กว่าดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิดขึ้นจริง (3,980,000 บาท) ดังนั้น บริษัทฯจึงสามารถบันทกึต้นทุนการกู้ ยืมที่ หลีกเลี่ ยง

ได้ทั้งจ านวน 670,800 บาทไปเป็นต้นทุนของอาคารส านักงานได้ ซึ่ งรายละเอยีดการบันทกึบัญชีมีดังนี้  

 เดบิต  อาคารส านักงานระหว่างก่อสร้าง  670,800 

  ดอกเบี้ยจ่าย          3,309,200 

  เครดิต ดอกเบี้ยค้างจ่าย / เงินสด    3,980,000 
 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เขา้เงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 

หากราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขสูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน 

(Recoverable Amount) หรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ (Net Realisable Value) กิจการต้องลดมูลค่าหรือตัด

จ าหน่ายมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นลงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น 

เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ เป็นต้น  อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ 

กิจการอาจปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้กลับมาเพิ่ มขึ้ นด้วยจ านวนที่ เคยลดค่าหรือตัดจ าหน่าย

ออกไปแล้วเพื่ อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

การเริ่มตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการเร่ิมต้นน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นส่วนหนึ่ งของราคา

ทุนของสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไข เมื่ อเข้าเงื่ อนไขทุกข้อต่อไปนี้  
 

1) รายจ่ายที่เกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ดเ้กิดข้ึน กล่าวคือ รายจ่ายที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์จะเกิดขึ้ นก็

ต่อเมื่ อกจิการได้จ่ายเงินสด หรือโอนสนิทรัพย์อื่ น หรือก่อหนี้สนิที่ มีภาระดอกเบี้ย เช่น กจิการ

ซื้ อวัสดุก่อสร้างเพื่ อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า โดยการจ่ายช าระเป็นตั๋วเงินจ่ายที่ มี

ดอกเบี้ ย ในกรณีนี้ ถือได้ว่ารายจ่ายที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้  รายจ่าย

ดังกล่าวต้องหักด้วยการจ่ายเงินตามความคืบหน้าของงาน (เงินล่วงหน้า) หรือเงินอุดหนุนที่

ได้รับจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์นั้น (ศึกษาเพิ่ มเติมได้จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  20  
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เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล) ทั้งนี้  มูลค่าตามบัญชีถัวเฉล่ียของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ งถือเป็นรายจ่าย

โดยประมาณที่ เชื่ อถือได้ ซึ่ งกิจการสามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์ โดยการน ารายจ่ายโดยประมาณที่ เชื่ อถือได้มาคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุน

ของสนิทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกนั   

2) ตน้ทุนการกูย้ืมไดเ้กิดข้ึน 

3) สินทรพัยอ์ยู่ระหว่างการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรพัยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้ม

ที่จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพรอ้มที่จะขาย ซึ่ งเง่ือนไขในข้อนี้ ไม่ได้หมายความเฉพาะการ

ก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิคและการบริหารก่อนที่ จะ

เร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่ จะก่อสร้างโรงงานผลิตสนิค้า การออกแบบการ

ก่อสร้าง เป็นต้น 

การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

กิจการต้องหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เป็นการชั่วคราว เมื่ อการ

ด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่ อง เว้นแต่การหยุดด าเนินการนั้นเป็น

สิ่ งจ าเป็นและเป็นปกติที่ จะท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย 

กิจการยังคงรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เช่น การหยุดสร้างสะพานเพื่ อรอให้ระดับน า้

ลด ในกรณีนี้ ให้ถือว่าการด าเนินการยังคงมีอยู่  ดังนั้น ต้นทุนการกู้ ยืมที่ เกิดขึ้นในช่วงนี้หากเข้าเง่ือนไขข้อ

อื่ นๆ กจิการต้องบันทกึต้นทุนการกู้ยืมนั้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ เป็นต้น 

การสิ้ นสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

กิจการต้องหยุดการรวมต้นทุนการกู้ ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่ อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่

จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย

ได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว   

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้  

1) จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

2) อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ ใช้ในการค านวณจ านวนต้นทุนการกู้ ยืมที่ อนุญาต

ให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย ์      
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ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ 

ในทางปฏิบัติ ส าหรับบางกรณีการระบุว่าเป็นต้นทุนการกู้ ยืมมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์

ที่ เข้าเง่ือนไขหรือเป็นต้นทุนการกู้ ยืมที่ สามารถหลีกเล่ียงได้หรือไม่อาจเป็นการยากและเป็นเหตุให้ต้องใช้

ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น กรณีที่ กิจการมีการจัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์แล้วน าเงินกู้นั้นมาให้

กิจการในกลุ่มกู้ ยืมเงินด้วยเง่ือนไขที่ ต่างกัน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  ในบางกรณีการพิจารณาว่าต้นทุนการกู้ ยืม

จ านวนเท่าใดที่ มีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการจัดหาสนิทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ

ในการพิจารณาเป็นอย่างมาก  

*************** 

 


