มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
ตนทุนการกูยืม
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรั บปรุงใหเ ปนไปตามเกณฑที่กํ า หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญ ชี
ระหวา งประเทศ ฉบั บ ที่ 23 เรื่ อ ง ตน ทุน การกู ยืม พ.ศ. 2552 ซึ่ง เป น การแก ไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 23: Borrowing Costs
(Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-30 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
หลักการสําคัญ
1.

ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจาย

ขอบเขต
2.

กิจการตองถือปฎิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับการบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม

3.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงตนทุนของตราสารประเภททุนรวมทั้งหุนบุริมสิทธิที่มิได
จัดประเภทเปนหนี้สิน

4.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ไม ใชบั งคับ สํา หรั บ ต น ทุน การกู ยืมที่เ กี่ ย วขอ งโดยตรงกั บ การไดม า
การกอสราง หรือการผลิตของ
4.1 สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่วัดดวยมูลคายุติธรรม เชน สินทรัพยชีวภาพ หรือ
4.2 สินคาคงเหลือที่ผลิตเปนจํานวนมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ําๆ

คํานิยาม
5.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตนทุนการกูยืม

หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยที่จํ าเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอม
เพื่ อให สามารถนํา สิน ทรั พย นั้น มาใชไ ดต ามประสงค หรื อ
นําไปขาย
6.

ตนทุนการกูยืม อาจรวมถึง
6.1 ดอกเบี้ ยที่ คํานวณโดยวิ ธีอัตราดอกเบี้ ยที่แท จริ ง ดั งที่ได อธิบายไว ในมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
6.2 (ยอหนานี้ไมใช)
6.3 (ยอหนานี้ไมใช)
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6.4
6.5
7.

คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินที่มีการรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
ผลต างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดจากการกู ยืมเงินตราตางประเทศสวนที่นํามาปรับปรุง
กับตนทุนของดอกเบี้ย

ในบางสถานการณ สินทรัพยดังตอไปนี้สามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
7.1 สินคาคงเหลือ
7.2 โรงงานผลิต
7.3 โรงผลิตพลังงาน
7.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
7.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สิน ทรัพ ยท างการเงิน และสินคา คงเหลื อที่ผลิต ในชว งระยะเวลาสั้น ๆไมถือ เป น สิน ทรัพ ยที่เ ขา
เงื่อนไข และสินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายทันทีเมื่อไดมา
ไมถือวาเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

การรับรูรายการ
8.

กิจ การตอ งรวมตน ทุน การกูยืม ที่เกี่ย วขอ งโดยตรงกั บการไดม า การกอ สราง หรือ การผลิ ต
สินทรัพยที่เขาเงื่อ นไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และกิจการตองรับรูตนทุน
การกูยืมอื่นเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น

9.

ตนทุนการกูยืม ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
จะรวมเป นราคาทุนของสิน ทรัพยนั้ นไดก็ต อเมื่อมีค วามเป นไปไดคอนขา งแนวา ตน ทุนการกูยื ม
ดังกลาวจะกอ ใหเ กิดประโยชน เชิงเศรษฐกิ จแกกิ จการในอนาคตและกิ จการสามารถประมาณ
จํานวนตนทุน การกูยืม ไดอยา งนาเชื่อถือ เมื่อ กิ จการนํามาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 29 เรื่อ ง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ อรุน แรง มาถือปฏิบั ติ กิจการตองรับรูตนทุน
การกู ยืมในสว นที่ชดเชยเงิน เฟ อในรอบระยะเวลาเดีย วกั นเปน คา ใชจ ายตามที่กล าวในยอหนาที่
21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
10.

ตนทุนการกูยืม ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ตองเปน ตน ทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหากกิ จการไมกอ รายจายขึ้น เพื่ อใหไดมาซึ่ งสินทรัพ ยที่เขา
เงื่อนไข ดั งนั้นเมื่อ กิจ การกูยืมเงิน มาโดยเฉพาะเพื่อ ใหไดมาซึ่ง สิน ทรั พ ยที่ เขาเงื่อ นไข ตน ทุน
การกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นเปนตนทุนที่สามารถระบุไดในทันที

11.

บางครั้ งเปนการยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมมี ความเกี่ ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่ เขาเงื่อนไข
หรือไม และเปนการยากที่จะระบุวาเงินกูใดเปนเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เชน ในกรณีที่กิจการมี
การจัดการดานการเงินแบบรวมศูนย หรือในกรณีที่กลุมกิจการออกตราสารหนี้หลายชนิดเพื่อกูยืม
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เงินด วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แตกต างกัน แลวนํา เงินกู นั้นมาใหกิ จการในกลุมกู ดวยเงื่อนไขที่ตางกัน
และความยุ ง ยากดั ง กล า วอาจเกิ ด ขึ้ น ได ใ นกรณี ที่ เ งิ น กู ข องกิ จ การเป น เงิ น กู ใ นสกุ ล เงิ น ตรา
ตางประเทศ หรือเงินกูที่เ กี่ยวพันกั บเงินตราต างประเทศ หรือ เมื่อ กลุมกิจ การดําเนินงานภายใต
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอสูง และมีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง กรณีดังกลาวทําให
ยากที่จ ะระบุ วา ตน ทุน การกูยืมจํานวนใดมีค วามเกี่ ยวขอ งโดยตรงกั บการจั ดหาสินทรัพ ยที่ เขา
เงื่อนไข และเปนเหตุใหตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา
12.

สําหรับเงิน ที่กูม าโดยเฉพาะเพื่อ การจัด หาสินทรัพย ที่เขา เงื่อ นไข จํา นวนต นทุนการกูยืมที่
อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของ
เงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว

13.

การจัดการทางการเงินสําหรับ สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขอาจทําใหกิจการไดรับเงินกูมาลวงหนา ทําให
เกิ ดตน ทุนการกูยื มกอนที่ จะนํา เงิน กูยืมบางส วนหรือ ทั้ง หมดไปใชเปน รายจายสํ าหรับ สิน ทรัพ ย
ที่เขาเงื่อนไขนั้น ในกรณีเชนนี้ กิจการมักนําเงินกูยืมที่ยังไมไดใชไปลงทุน เปนการชั่ว คราว ดังนั้น
จํา นวนตน ทุน การกู ยืมที่อ นุ ญ าตใหร วมเป น ราคาทุน ของสิน ทรั พ ยในงวดบั ญ ชีนั้ นตอ งเทา กั บ
ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหักดวยรายไดจากการลงทุนดังกลาว

14.

สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่ว ไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขา เงื่อนไข จํานวน
ตนทุนการกูยื มที่ อนุ ญาตใหร วมเป นราคาทุ นของสิ นทรัพ ยต องคํา นวณโดยการคู ณรายจา ย
ของสินทรัพยนั้นดวยอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของตนทุนการกูยื มที่คงคางในระหวา งงวดที่ไมรวมตนทุนการกูยื มของเงินที่กูมาโดยเฉพาะ
จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยใ นงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการ
กูยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

15.

ในบางสถานการณ การรวมเงินกู ยืมของบริษัทใหญแ ละบริษัทยอยเขาดวยกัน เป นการเหมาะสม
ในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แตในบางสถานการณการใชเงินกูยืมของบริษัท
ยอยแตละบริษัทในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะเปนการเหมาะสมกวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
16.

เมื่อมูลคาตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไวของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนหรือมูลคาสุทธิที่จ ะไดรับ กิจ การตองลดมูลคาหรือตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีหรือราคา
ทุน ลงตามข อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ อื่น ในบางสถานการณ อาจมี การปรับให กลับ
เพิ่ มขึ้ นดวยจํานวนที่เ คยลดคาหรือตั ดจํา หนายออกไปแล ว เพื่อใหส อดคลอ งกั บมาตรฐานการ
บัญชีฉบับอื่นดังกลาว
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การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
17.

กิ จ การต อ งรวมต น ทุ น การกู ยื ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ ข า เงื่ อ นไข ณ
วันเริ่มตนการรวมตนทุน
วันเริ่ มตนสําหรับการรวมตนทุนกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย หมายถึงวันแรกที่ เข าเกณฑ
ทุกขอดังตอไปนี้
17.1 รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยนั้นไดเกิดขึ้น
17.2 ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น
17.3 สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย

18.

รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายที่เกิดจากการจายโดยเงินสด โดยการ
โอนสินทรัพยอื่น หรือโดยการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยการจา ยเงิน
ตามความคืบหนาของงาน หรือ เงินอุดหนุนที่ไดรับที่เกี่ ยวกับสิน ทรัพ ยนั้น (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล) ตามปกติ มูลคาตามบัญชีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาหนึ่งของสินทรัพยนั้นจะถื อ
เปนรายจายโดยประมาณที่เชื่อถือได เพื่อใชคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุน ของสินทรัพยของ
ชวงเวลาเดียวกั น มูลคาตามบัญชีในที่นี้เปนราคาที่รวมตนทุนการกูยืม ที่ไดนํามาบันทึกเปนราคา
ทุนของสินทรัพยกอนหนานี้แลว

19.

การดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขาย มิไดรวมเฉพาะการกอ สร างเทานั้ น แต ยังรวมถึง การดํ าเนิน การด านเทคนิ คและ
การบริหารกอ นที่จ ะเริ่มการกอสร างด วย เชน การขออนุญาตกอนที่จ ะกอสราง อยา งไรก็ตาม
การดํา เนิ น การนี้ ไ มร วมถึ งการมีสิ น ทรั พ ยไ ว ในครอบครองโดยไมมีก ารผลิ ตหรื อ พั ฒ นาเพื่ อ
เปลี่ย นแปลงสภาพสินทรัพยนั้น ตั วอยา งเชน ต นทุนการกูยืม ที่เ กิดในระหว างการพัฒนาที่ดิ น
ที่เขา เงื่อนไขใหถือ เป นราคาทุนของสิน ทรั พยในขณะที่มี การดํา เนิ นการเกี่ยวกับ การพั ฒนาที่ดิ น
เทา นั้น อยา งไรก็ตามต นทุน การกูยืมที่ เกิดขึ้นจากที่ดิ นที่ซื้ อ มาเพื่อกอสรางอาคาร แตยัง ไมไ ด
มีการดําเนินการพัฒนาไมสามารถนํามารวมเปนราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
20.

การรวมต นทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตองหยุดพั กในระหวางที่ การดํา เนิน การ
พัฒนาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง

21.

หากการดําเนินการที่จําเปนเพื่อเตรี ยมสิน ทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอ มที่จะขายหยุดชะงักลงเป นเวลาตอเนื่อง ตนทุนการกูยืมที่เ กิดขึ้นในชวงเวลานั้น ไม อนุญาต
ให ร วมเป น ราคาทุน ของสิ น ทรั พ ย แต ห ากงานทางด า นเทคนิ ค และการบริ ห ารที่ สํา คั ญ ยั ง คง
ดําเนินอยู กิจการสามารถรวมตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นเปนราคาทุน ของสินทรัพยได
ในกรณี ที่เ กิด การล าช าชั่ วคราวโดยเฉพาะการล าช านั้ นเปน สิ่ง จํา เปน ของกระบวนการที่จ ะทํ าให
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สินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย กิจการสามารถรวมตนทุน
การกู ยืม ในชวงที่ เกิดการลาชานั้ นเป นราคาทุนของสิน ทรัพ ยไ ด ตั วอยา งเชน ตน ทุน การกู ยืม
จะรวมเปนราคาทุน ของสิ นทรัพยไ ดในชวงเวลาที่รอใหร ะดับน้ํา ลดเพื่อ ทํา การกอสรา งสะพาน
หากวาระดับน้ําที่ขึ้นสูงถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหวางการกอสรางของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
22.

การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อ การดําเนินการสวนใหญที่
จําเปนในการเตรี ยมสินทรัพยที่เ ขาเงื่อ นไขใหอยู ในสภาพพร อมที่จ ะใชไ ดตามประสงคห รือ
พรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง

23.

ตามปกติ สินทรัพยจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายเมื่อการกอสราง
เสร็จ สิ้น ลงแมวางานประจํา ดา นการบริห ารจะยังคงดําเนินต อไป ในกรณี งานที่เหลือ อยูเปน การ
ปรั บปรุ งเพี ยงเล็ก นอ ยใหถือ วาการดํา เนิ นการที่สําคัญนั้ น ไดเ สร็ จ สิ้น ลงแลว เชน การตกแตง
สิ น ทรั พ ย ต ามความต อ งการของผู ซื้ อ หรื อ ผู ใ ช เ ป น งานเพี ย งอย า งเดี ย วที่ ยั ง ค า งอยู ให ถื อ ว า
สินทรัพยนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว

24.

สําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สรางเสร็จ เปนบางสว นและสามารถใชง านไดขณะที่สินทรัพย
สว นอื่นยังอยูใ นระหวา งการกอ สร าง ให หยุ ดรวมตน ทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพ ย
ส ว นที่ ส ร า งเสร็ จ หากการดํ า เนิ น การส ว นใหญ ที่ จํ า เป น ในการเตรี ย มสิ น ทรั พ ย บ างส ว น
ใหพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จสิ้นลง

25.

ตัวอยางของสิ นทรั พย ที่เ ขาเงื่อ นไขที่ สามารถใช งานไดบางส วน ขณะที่ การก อสรางสวนอื่ นยั งคง
ดําเนินตอไป ไดแก แหลงรวมธุรกิจซึ่งประกอบดวยอาคารหลายหลังโดยอาคารแตละหลังสามารถ
ใชงานไดโดยเอกเทศ ตัวอยางของสิน ทรัพยที่ เขาเงื่อนไขที่ต องทํ าใหเสร็จกอนที่สวนใดสว นหนึ่ง
จะใชงานได ไดแก โรงงานอุต สาหกรรมซึ่ งมี กระบวนการผลิต ที่ต องทํ าตามลํ าดับหลายขั้ นตอน
การผลิตแตละขั้นเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโรงงานซึ่งตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน เชน โรงผลิตเหล็ก

การเปดเผยขอมูล
26.

งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
26.1 จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด
26.2 อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวม
เปนราคาทุนของสินทรัพย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
27.

หากการปฏิ บัติต ามมาตรฐานการบัญชีฉ บับ นี้ทําใหกิจ การตอ งเปลี่ ยนแปลงนโยบายบัญ ชี
กิจการตองถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่เขา
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เงื่อ นไขที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
ถือปฏิบัติ
28.

อยางไรก็ตาม กิจการอาจระบุวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนวันที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหถือปฏิบัติ
และถื อปฏิ บัติ ตามมาตรฐานฉบับ นี้กั บต นทุ นการกูยืม ที่เกี่ย วของกับ สิน ทรัพ ยที่เข าเงื่อ นไข
ทุกรายการที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนดังกลาว

วันถือปฏิบัติ
29.

กิจ การต องถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีนี้ สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรือ หลังวันที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

29ก. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
30.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
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