
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

ตนทุนการกูยืม

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง ตนทุนการกูยืม พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 23: Borrowing Costs 
(Bound volume 2009)) 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) หนา 2/8

สารบัญ
                                                                                   ยอหนาที่

หลักการสําคัญ 1
ขอบเขต 2-4
คํานิยาม 5-7
การรับรูรายการ 8-25
ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 10-15
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 16
การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย       17-19
การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 20-21
การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 22-25
การเปดเผยขอมูล 26
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง        27-28
วันถือปฏิบัติ 29 - 29ก
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 30
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

หลักการสําคัญ

1. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจาย

ขอบเขต

2. กิจการตองถือปฎิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับการบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงตนทุนของตราสารประเภททุนรวมทั้งหุนบุริมสิทธิที่มิได
จัดประเภทเปนหนี้สิน

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชบังคับสําหรับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา            
การกอสราง หรือการผลิตของ
4.1 สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่วัดดวยมูลคายุติธรรม เชน สินทรัพยชีวภาพ หรือ
4.2 สินคาคงเหลือที่ผลิตเปนจํานวนมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ําๆ

คํานิยาม

5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ตนทุนการกูยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอม
เพื่อใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือ
นําไปขาย

6. ตนทุนการกูยืม อาจรวมถึง
6.1 ดอกเบี้ยที่คํานวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ดังที่ไดอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
6.2 (ยอหนานี้ไมใช)
6.3 (ยอหนานี้ไมใช)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-30 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
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6.4 คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินที่มีการรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา

6.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศสวนที่นํามาปรับปรุง
กับตนทุนของดอกเบี้ย

7. ในบางสถานการณ สินทรัพยดังตอไปนี้สามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
7.1 สินคาคงเหลือ
7.2 โรงงานผลิต
7.3 โรงผลิตพลังงาน
7.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
7.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

สินทรัพยทางการเงินและสินคาคงเหลือที่ผลิตในชวงระยะเวลาสั้นๆไมถือเปนสินทรัพยที่เขา
เงื่อนไข และสินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายทันทีเมื่อไดมา 
ไมถือวาเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

การรับรูรายการ

8. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และกิจการตองรับรูตนทุน
การกูยืมอื่นเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น

9. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 
จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้นไดก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืม
ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณ
จํานวนตนทุนการกูยืมไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง                
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง มาถือปฏิบัติ กิจการตองรับรูตนทุน
การกูยืมในสวนที่ชดเชยเงินเฟอในรอบระยะเวลาเดียวกันเปนคาใชจายตามที่กลาวในยอหนาที่ 
21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย

10. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ตองเปนตนทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหากกิจการไมกอรายจายขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขา
เงื่อนไข ดังนั้นเมื่อกิจการกูยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่ เขาเงื่อนไข ตนทุน           
การกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นเปนตนทุนที่สามารถระบุไดในทันที

11. บางครั้งเปนการยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
หรือไม และเปนการยากที่จะระบุวาเงินกูใดเปนเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เชน ในกรณีที่กิจการมี
การจัดการดานการเงินแบบรวมศูนย หรือในกรณีที่กลุมกิจการออกตราสารหนี้หลายชนิดเพื่อกูยืม
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เงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน แลวนําเงินกูนั้นมาใหกิจการในกลุมกูดวยเงื่อนไขที่ตางกัน  
และความยุงยากดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่เงินกูของกิจการเปนเงินกูในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ หรือเงินกูที่เกี่ยวพันกับเงินตราตางประเทศ หรือเมื่อกลุมกิจการดําเนินงานภายใต
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอสูง และมีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง กรณีดังกลาวทําให
ยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมจํานวนใดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพยที่ เขา
เงื่อนไข และเปนเหตุใหตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา

12. สําหรับเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่
อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของ
เงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว

13. การจัดการทางการเงินสําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขอาจทําใหกิจการไดรับเงินกูมาลวงหนาทําให
เกิดตนทุนการกูยืมกอนที่จะนําเงินกูยืมบางสวนหรือทั้งหมดไปใชเปนรายจายสําหรับสินทรัพย         
ที่เขาเงื่อนไขนั้น ในกรณีเชนนี้ กิจการมักนําเงินกูยืมที่ยังไมไดใชไปลงทุนเปนการชั่วคราว ดังนั้น
จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดบัญชีนั้นตองเทากับ
ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหักดวยรายไดจากการลงทุนดังกลาว

14. สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวน
ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจาย
ของสินทรัพยนั้นดวยอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของตนทุนการกูยืมที่คงคางในระหวางงวดที่ไมรวมตนทุนการกูยืมของเงินที่กูมาโดยเฉพาะ 
จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการ
กูยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

15. ในบางสถานการณ การรวมเงินกูยืมของบริษัทใหญและบริษัทยอยเขาดวยกันเปนการเหมาะสม  
ในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แตในบางสถานการณการใชเงินกูยืมของบริษัท
ยอยแตละบริษัทในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะเปนการเหมาะสมกวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

16. เมื่อมูลคาตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไวของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กิจการตองลดมูลคาหรือตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีหรือราคา
ทุนลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณอาจมีการปรับใหกลับ
เพิ่มขึ้นดวยจํานวนที่เคยลดคาหรือตัดจําหนายออกไปแลว เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับอื่นดังกลาว
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การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

17. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ณ               
วันเริ่มตนการรวมตนทุน
วันเริ่มตนสําหรับการรวมตนทุนกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย หมายถึงวันแรกที่เขาเกณฑ
ทุกขอดังตอไปนี้
17.1 รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยนั้นไดเกิดขึ้น
17.2 ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น
17.3 สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพ

พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย

18. รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายที่เกิดจากการจายโดยเงินสด โดยการ
โอนสินทรัพยอื่น หรือโดยการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยการจายเงิน
ตามความคืบหนาของงาน หรือเงินอุดหนุนที่ไดรับที่เกี่ยวกับสินทรัพยนั้น (ดูมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล) ตามปกติ มูลคาตามบัญชีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาหนึ่งของสินทรัพยนั้นจะถือ
เปนรายจายโดยประมาณที่เชื่อถือได เพื่อใชคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยของ
ชวงเวลาเดียวกัน มูลคาตามบัญชีในที่นี้เปนราคาที่รวมตนทุนการกูยืมที่ไดนํามาบันทึกเปนราคา
ทุนของสินทรัพยกอนหนานี้แลว

19. การดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขาย  มิไดรวมเฉพาะการกอสรางเทานั้น แตยังรวมถึงการดําเนินการดานเทคนิคและ
การบริหารกอนที่จะเริ่มการกอสรางดวย เชน การขออนุญาตกอนที่จะกอสราง อยางไรก็ตาม   
การดําเนินการนี้ไมรวมถึงการมีสินทรัพยไวในครอบครองโดยไมมีการผลิตหรือพัฒนาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน ตนทุนการกูยืมที่เกิดในระหวางการพัฒนาที่ดิน         
ที่เขาเงื่อนไขใหถือเปนราคาทุนของสินทรัพยในขณะที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เทานั้น อยางไรก็ตามตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซื้อมาเพื่อกอสรางอาคาร แตยังไมได            
มีการดําเนินการพัฒนาไมสามารถนํามารวมเปนราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

20. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองหยุดพักในระหวางที่การดําเนินการ
พัฒนาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง

21. หากการดําเนินการที่จําเปนเพื่อเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขายหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ไมอนุญาต
ใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย แตหากงานทางดานเทคนิคและการบริหารที่สําคัญยังคง          
ดําเนินอยู กิจการสามารถรวมตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได 
ในกรณีที่เกิดการลาชาชั่วคราวโดยเฉพาะการลาชานั้นเปนสิ่งจําเปนของกระบวนการที่จะทําให



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) หนา 7/8

สินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย กิจการสามารถรวมตนทุน
การกูยืมในชวงที่เกิดการลาชานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได  ตัวอยางเชน ตนทุนการกูยืม            
จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดในชวงเวลาที่รอใหระดับน้ําลดเพื่อทําการกอสรางสะพาน  
หากวาระดับน้ําที่ขึ้นสูงถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหวางการกอสรางของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

22. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญที่
จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง

23. ตามปกติ สินทรัพยจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายเมื่อการกอสราง
เสร็จสิ้นลงแมวางานประจําดานการบริหารจะยังคงดําเนินตอไป ในกรณีงานที่เหลืออยูเปนการ
ปรับปรุงเพียงเล็กนอยใหถือวาการดําเนินการที่สําคัญนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว เชน การตกแตง
สินทรัพยตามความตองการของผูซื้อหรือผูใชเปนงานเพียงอยางเดียวที่ยังคางอยู ใหถือวา
สินทรัพยนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว

24. สําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะที่สินทรัพย
สวนอื่นยังอยูในระหวางการกอสราง  ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
สวนที่สรางเสร็จ หากการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวน                
ใหพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จสิ้นลง

25. ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สามารถใชงานไดบางสวน ขณะที่การกอสรางสวนอื่นยังคง
ดําเนินตอไป ไดแก แหลงรวมธุรกิจซึ่งประกอบดวยอาคารหลายหลังโดยอาคารแตละหลังสามารถ
ใชงานไดโดยเอกเทศ ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่ตองทําใหเสร็จกอนที่สวนใดสวนหนึ่ง 
จะใชงานได ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ตองทําตามลําดับหลายขั้นตอน          
การผลิตแตละขั้นเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโรงงานซึ่งตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน เชน โรงผลิตเหล็ก

การเปดเผยขอมูล

26. งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
26.1 จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด
26.2 อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวม

เปนราคาทุนของสินทรัพย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

27. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ทําใหกิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
กิจการตองถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่เขา
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เงื่อนไขที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
ถือปฏิบัติ

28. อยางไรก็ตาม กิจการอาจระบุวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนวันที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหถือปฏิบัติ 
และถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้กับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข           
ทุกรายการที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนดังกลาว

วันถือปฏิบัติ

29. กิจการตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่            
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

29ก. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

30.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม




