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บทคัดย่อ

	 กิจการที่มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อผลิตสินค้าหรือสร้างสินทรัพย์ไว้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	
2552)	โดยต้นทนุการกูย้มืทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มา	การก่อสร้าง	หรอืการผลติต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัย์
ทีเ่ข้าเงือ่นไขเมือ่ต้นทนุการกูย้มืนัน้ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต	และกจิการสามารถประมาณต้นทนุการกูย้มืได้อย่างน่าเชือ่ถอื	
ทั้งนี้กิจการต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์ของระยะเวลา	และจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นราคาทุน	ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ	ต้องถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

Abstract

 The borrowed money of any businesses to produce or create the asset will be proceeded to comply with the 
Accounting	Standards	No.	23	(2009	Revision).	Borrowing	costs	that	are	directly	attributable	to	the	acquisition,	construction	or	
production	shall	be	included	as	a	part	of	a	qualifying	assets	cost	if	they	can	cause	future	economic	benefits,	and	businesses	
can	reliably	estimate	the	borrowing	costs.	In	this	case,	the	criteria	of	capitalization	period	and	amount	to	capitalize	should	
be	taken	into	consideration.	Other	borrowing	costs	are	recognized	as	an	expense	in	the	period	in	which	it	incurs	them.

มิติใหม่ของการบัญชีต้นทุนการกู้ยืม 

	 ในการด�าเนนิธรุกจิผูบ้รหิารอาจจ�าเป็นต้องกูย้มืเงนิมาขยายการลงทนุ	เพือ่ผลติสนิค้าหรอืสร้างสนิทรพัย์ไว้ใช้งานท�าให้ต้องจ่ายดอกเบีย้
ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิ	ดงันัน้ผูบ้รหิารกจิการในฐานะทีเ่ป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัท�าบญัชตีามพระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	จะต้องจดัให้มกีารท�า
บญัชเีกีย่วกบัดอกเบีย้ทีเ่กดิจากกูย้มืให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช	ีซึง่เดมิกจิการต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	
2550)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม	แต่เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้ออกประกาศสภาวิชาบัญชี	ฉบับที่	17/2553	เรื่อง	
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2552)	และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเษกษา	ลงวันที่	26	พฤษภาคม	
2553	โดยมปีระเดน็ส�าคญัส่วนหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัต้นทนุการกูย้มื	คอื	ให้ยกเลกิมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่33	(ปรบัปรงุ	2550)	เรือ่ง	ต้นทนุ
การกู้ยืม	และให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม	แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก	ซึ่งมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัใหม่นีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป	ทัง้นีส้นบัสนนุให้กจิการ
น�ามาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ไปใช้ก่อนวนัถอืปฏบิตั	ิและหากกจิการน�ามาตรฐานฉบบัใหม่ไปถอืปฏบิตัสิ�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่
ก่อนวันที่	1	 มกราคม	2554	 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จรงิไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 ดงันัน้จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวข้างต้น	 
จงึถอืเป็นมติใิหม่ของการบัญชีต้นทุนการกู้ยืมที่กิจการที่มีการกู้ยืมเงินจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
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	ประเดน็ทีม่าตรฐานการบญัชฉีบบัที	่23	(ปรบัปรงุ	2552)	เปลีย่นแปลงไปจากมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่33	(ปรบัปรงุ	2550)	มดีงันี้

ประเด็น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

1.	ขอบเขตของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

1.	ไม่ได้ให้ตัวอย่างว่าสถานการณ์ใดจัดเป็น
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข	ซึ่งหมายถึง	สินทรัพย์
ที่จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม	
เพื่อน�าสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมขายเป็นสินค้า

1.	ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมว่า	ในบางสถานการณ์
ที่สามารถจัดเป็นสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไขได้	เช่น	
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	สินค้าคงเหลือ	
โรงงานผลิตพลังงาน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เป็นต้น

2.	ขอบเขตของ
ต้นทุนการกู้ยืม

2.	ต้นทุนการกู้ยืม	อาจรวมถึง 
-	ดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
จากเงินกู้ยืมระยะสั้น	ระยะยาว	
และภาษีที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่าย
-	จ�านวนที่ตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินเกี่ยวกับ
การกู้ยืม
-	จ�านวนที่ตัดบัญชีของรายจ่ายที่เกี่ยวกับ
การจัดการกู้ยืม

2.	ต้นทุนการกู้ยืม	อาจรวมถึง	
- ดอกเบี้ยที่ค�านวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้
จริงตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	39	เรื่อง	การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน	(เมื่อมี
การประกาศใช้)

3.	แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับต้นทุน
การกู้ยืม

3.		ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับต้นทุน
การกู้ยืม	แบ่งเป็น	2	แนวทาง	คือ
- แนวทางที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติ กิจการต้องรับรู้
ต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นโดยมิต้องค�านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
- แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ	เป็นแนวทางที่น�า
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	
การก่อสร้าง	หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขมา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนสินทรัพย์

3.	ก�าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา	การก่อสร้าง	หรือการผลิตต้องน�ามา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่
เข้าเงื่อนไข	ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ	ต้องถือเป็น
ค่าใช้จ่าย

4.	ต้นทุนการกู้ยืม
เพื่อพัฒนาหรือ
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคาร

4.	ก�าหนดให้กิจการที่มีการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาที่ดิน	
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารให้น�าต้นทุนกู้ยืมที่เกิดขึ้นไป
รวมเป็นต้นทุนของอาคาร

4.	ก�าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดระหว่างการ
พัฒนาที่ดินที่เข้าเงื่อนไขให้ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์	ในขณะที่ด�าเนินการพัฒนาที่ดินเท่านั้น	
อย่างไรก็ตามต้นทุนกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซื้อมา
เพื่อก่อสร้างอาคาร	แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการพัฒนา
ไม่สามารถน�ามารวมเป็นราคาทุนของที่ดินได้

5.	ต้นทุนการกู้ยืม 
เงินตราต่างประเทศ

5.	ก�าหนดให้กิจการที่กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
สามารถน�าต้นทุนดอกเบี้ยในแต่ละงวด	
(ที่รวมผลต่างอัตราแลกแลกเปลี่ยนแล้ว)	มารวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ไม่เกินจ�านวนต้นทุน
ดอกเบี้ยที่ผู้กู้พึงต้องจ่าย	หากสมมติว่ากู้ยืมเป็น
เงินบาทที่มีเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน

5.	ยกเลิก	ข้อก�าหนดดังกล่าว
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การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการกู ้ยืม ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

	 ต้นทุนการกู้ยืม	(Borrowing	Costs)	หมายถึง	ดอกเบี้ย
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู ้ยืมของกิจการ	 ซึ่งอาจรวม
ถึง	
	 -	 ดอกเบี้ยที่ค�านวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตาม
มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	39	 เรื่อง	 การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน	(เมื่อมีการประกาศใช้)
	 -	ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินที่มี
การรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	
สัญญาเช่า
	 -	ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิตรา
ต่างประเทศส่วนที่น�ามาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ย
 หลักการส�าคัญของการบัญชีต้นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)	ก�าหนด
ว่า ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	 การก่อสร้าง	
หรอืการผลติต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของสนิทรพัย์
ที่เข้าเงื่อนไข	 ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ	 ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
 การรับรู้รายการ
	 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	 การ
ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจะรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ได้เมื่อเข้าเงื่อนไขครบ	2	ข้อ	ดังนี้
	 1.	 ต้นทุนการกู ้ยืมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต
	 2.	 กิจการสามารถประมาณจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมได้
อย่างน่าเชื่อถือ	หากกิจการใดมีการน�ามาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	
29	เรือ่งการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง	
มาถอืปฏบิตั	ิกจิการต้องรบัรูต้้นทนุการกูย้มืในส่วนทีช่ดเชยเงนิเฟ้อ
ในรอบระยะเวลาเดียวกัน
 การน�าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	
กิจการต้องพิจารณาถึงประเด็นส�าคัญ	3	ประการ	คือ	
	 1.	 สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข	(Qualifying	assets)
	 2.	 ระยะเวลาที่รวมเข้าเป็นทุน	 (Capitalization	
period)
	 3.	 จ�านวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นทุน	(Amount	
to	capitalize)

 สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (Qualifying assets)	 หมาย
ถึง	 สินทรัพย์ที่จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม	 
เพื่อให้สามารถน�าสนิทรพัย์นัน้มาใช้ได้ตามประสงค์หรอืพร้อมขาย 
เป็นสนิค้า	ได้แก่	การสร้างอาคารโรงงาน	การผลติสนิค้าทีต้่องใช้เวลา
นานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะขาย	เช่น	การผลิตไวน์องุ่นที่
ต้องใช้เวลานานกว่า	1	ปี	ในการหมกับ่มเป็นสนิค้าเพือ่ขาย	เป็นต้น
 ระยะเวลาที่รวมเข้าเป็นทุน (Capitalization period) 
หมายถงึ	ระยะเวลาในการรวมต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นราคาทนุของ
สินทรัพย์พิจารณาดังนี้
 1. การเริม่ต้นการรวมต้นทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุของ
สนิทรพัย์	จะเริม่ต้นรวมเข้าเป็นราคาทนุเมือ่เข้าเงือ่นไขครบ	3	ข้อ	ดงันี้
	 	 1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้นแล้ว
	 	 1.2	ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้นแล้ว
	 	 1.3	สินทรัพย์อยู่ระหว่างการด�าเนินการที่จ�าเป็นใน
การเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมที่จะขาย
 2. การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ ในช่วงเวลาที่ด�าเนินการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หยุดชะงักลงเป็นเวลา
ต่อเนื่องไม่ให้น�าต้นทุนการกู ้ยืมที่เกิดขึ้นมารวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์	 แต่หากงานด้านเทคนิคและการบริหารที่ส�าคัญยัง
คงด�าเนินอยู่	 หรือเกิดการล่าช้าชั่วคราว	 ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นของ
กระบวนการเตรยีมสนิทรพัย์ให้ใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์	ต้นทนุ
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีเ่กดิการล่าช้าให้รวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ได้
 3. การสิน้สดุการรวมต้นทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุของ
สนิทรพัย์ ต้นทนุการกูย้มืทีจ่ะรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ต้องสิน้สดุ
ลง	เมือ่การด�าเนนิการส่วนใหญ่ทีจ่�าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ได้เสรจ็สิน้ลง	 กรณทีีส่ร้าง
สนิทรพัย์เสรจ็เป็นบางส่วน	และสามารถใช้งานได้	ในขณะทีส่นิทรพัย์
ส่วนอืน่ยงัอยูร่ะหว่างก่อสร้างให้หยดุรวมต้นทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุ
ของสนิทรพัย์ส่วนทีส่ร้างเสรจ็	หากการด�าเนนิการส่วนใหญ่ทีจ่�าเป็น
ในการเตรยีมสนิทรพัย์บางส่วนให้พร้อมใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์
ของสินทรัพย์นั้นเสร็จสิ้นลง	 เช่น	การสร้างอาคารพร้อมกันหลาย
หลงั	หากอาคารหลงัใดสร้างเสรจ็และสามารถใช้งานได้โดยเอกเทศ	
โดยทีอ่าคารหลงัอืน่ยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างให้ถอืว่าต้นทนุการ
กูย้มืของอาคารหลงัทีส่ร้างเสรจ็สิ้นสุดลงแล้ว	 เมื่อสภาพส่วนใหญ่
ของอาคารพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
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  จ�านวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นทุน (Amount to 
capitalize) หมายถงึ	ต้นทนุการกูย้มืหรอืดอกเบีย้ทีเ่กีย่วข้องโดยตรง
กบัการสร้างสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	 และเป็นดอกเบีย้ทีส่ามารถหลกี
เลีย่งได้หากกจิการไม่จ่ายรายจ่ายเพือ่ให้ได้สนิทรพัย์ตามเงือ่นไขมา
 หลักเกณฑ์การค�านวณต้นทุนการกู้ยืมรวมเข้าเป็นราคา
ทุนสินทรัพย์
 การค�านวณต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์
แบ่งตามลักษณะของการกู้ได้เป็น	3	กรณี	ดังนี้
 1. ต้นทนุการกูย้มืทีเ่กดิจากการกูท้ีม่วีตัถปุระสงค์เฉพาะ 
เพือ่จดัหาสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข หมายถึง	ดอกเบี้ยที่เกิดจากการ
กู้เงินมาเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข	การค�านวณหาดอกเบี้ยที่
จะรวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ท�าดังนี้

 
 2. ต้นทนุการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูเ้พือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไป แต่ได้น�าเงนิกูน้ัน้มาจดัหาสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข หมายถงึ เงนิกูท้ีก่จิการ
กูม้าโดยวตัถปุระสงค์ทัว่ไป	 แต่กจิการได้น�าเงนิกูน้ัน้มาสร้างสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	 ซึง่ดอกเบีย้ทีร่วมเข้าเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ในงวดนั้น
ต้องไม่เกินจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นในงวดเดียวกัน การค�านวณหาดอกเบี้ยที่รวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ท�าดงันี้
 สตูร อตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ = อตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของต้นทนุการกูย้มืระหว่างงวดทีไ่ม่รวมต้นทนุของเงนิทีกู่ม้าโดยเฉพาะ
 ดอกเบี้ยที่รวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ = รายจ่ายของสินทรัพย์ x อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน
 ตัวอย่างที่ 2	ในระหว่างปี	25x2	บริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคาร	3	แห่ง	ดังนี้
	 1.	เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	4,000,000	บาท	อัตราดอกเบี้ย	10%	ต่อปี	กู้เมื่อ	1	มกราคม	25x2	ระยะ
เวลา	5	ปี
	 2.	เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	16,000,000	บาท	อัตราดอกเบี้ย	8%	ต่อปี	กู้เมื่อ	1	เมษายน	25x2	ระยะเวลา	
20	ปี
	 3.	เงินกู้ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	5,000,000	บาท	อัตราดอกเบี้ย	12%	ต่อปี	กู้เมื่อ	1	กรกฎาคม	25x2	ระยะ
เวลา	10	ปี
	 สมมติว่าราคาตามบัญชีของอาคารโรงงานซึ่งเป็นเข้าเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข	มีดังนี้

	 ในระหว่างวันที่	1	มีนาคม	25X1	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	25X2	บริษัทได้น�าเงินกู้จ่ายค่าก่อสร้างอาคารไปบางส่วน	และน�าเงนิกู้
ส่วนทีเ่หลอืไปลงทนุชัว่คราวได้รบัผลตอบแทนทัง้สิน้	280,000	บาท	การค�านวณต้นทนุการกูย้มืทีร่วมเป็นราคาทนุของอาคารโรงงานจนกระทัง่
สร้างเสร็จท�าดังนี้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

งวดที่
วันที่ได้รับ

เงินกู้
จ�านวนเงินกู้

(บาท)

ระยะเวลาที่รวมต้นทุนการกู้
ยืมเข้าเป็นราคาทุนของอาคาร

จนกระทั่งสร้างเสร็จ
การค�านวณ

ต้นทุนการกู้ยืมที่รวม
เป็นราคาทุนของอาคาร 

(บาท)
1. 1	มี.ค.	25x1 10,000,000 	1	มี.ค.	25x1-31	ธ.ค.	25x2 10,000,000	x	12%	x	22/12	 =	 2,200,000
2. 1	ก.ค.	2x1 6,000,000 1	ก.ค.	25x1-31	ธ.ค.	25x2 	6,000,000	x	12%	x	18/12	 =	 1,080,000
3. 1	ต.ค.	25x1  4,000,000 1	ต.ค.	25x1-31	ธ.ค.	25x2 4,000,000	x	12%	x	15/12 =  	600,000

รวม 20,000,000 =	3,880,000
หัก ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราว	 = 280,000
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของอาคารโรงงานจนกระทั่งสร้างเสร็จ = 3,600,000

ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวดของเงินกู้		 	 xx
หัก	รายได้ที่เกิดจากการน�าเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว		 xx
ดอกเบี้ยที่รวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์		 	 xx
 ตัวอย่างที่ 1	 บริษัทท�าสัญญากู้เงินจากธนาคารจ�านวน	
20	ล้านบาท	เพื่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่	อัตราดอกเบี้ย	12%	
ต่อปี	เริ่มสร้างอาคาร	1	มีนาคม	25	x	1	อาคารสร้างเสร็จวันที่	31	
ธันวาคม	25	x	2	ได้รับเงินกู้	3	งวด	ดังนี้
งวดที่  วันที่ได้รับเงินกู้    จ�านวนเงินกู้ (บาท)
		1	 	 1	มีนาคม	25	x	1	 	 	10,000,000
		2	 	 1	กรกฎาคม	25	x	1	 	 	6,000,000
		3	 	 1	ตุลาคม	25	x	1	 	 	4,000,000
	 	 	 	 รวม	 	 	20,000,000
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	 ราคาตามบัญชี	ณ	1	ม.ค.	25x1	 	 	-0-	 		 บาท
	 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด		 	 	 	 6,900,000		 บาท	
	 ราคาตามบัญชี	ณ	1	ม.ค.	25x2	 	 	 6,900,000		 บาท
	 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด		 	 						 								17,100,000		 บาท
		 ราคาตามบัญชี	ณ	31	ธ.ค.	25x2		 	 								24,000,000		 บาท
	 สมมตว่ิาบรษิทักูย้มืโดยวตัถปุระสงค์ทัว่ไปแต่ได้น�าเงนิดงักล่าวมาสร้างสนิทรพัย์	การค�านวณหาอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุ	ท�าดงันี้
 ขั้นที่ 1 ค�านวณหาอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุของปี 25x2 โดยหาอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของต้นทนุการกูย้มืทีค่งค้างในระหว่าง
ปี	25x2	ที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ

เงินกู้ เงินต้น ระยะเวลา ดอกเบี้ย (บาท)

เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
อายุ	5	ปี

4,000,000 1	ม.ค.	25x2-31	ธ.ค.	25x2 4,000,000	x	10%	x	12/12	=	 	400,000

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
อายุ	20	ปี

16,000,000 1	เม.ย.	25x2-31	ธ.ค.	25x2 16,000,000	x	8%	x	9/12	=	 	960,000

เงินกู้ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
อายุ	10	ปี	

5,000,000 1	ก.ค.	25x2-31	ธ.ค.	25x2 	5,000,000	x12%	x	6/12	=	 	300,000

รวม 25,000,000                         1,660,000

	 อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนปี	25x2	=	1,660,000	x	100	/	25,000,000	=	6.64%	ต่อปี

 ขั้นที่ 2 ค�านวณหารายจ่ายโดยประมาณทีเ่ชือ่ถอืได้จากราคาตามบญัชถีวัเฉลีย่ของสนิทรพัย์ และต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเข้าเป็น
ราคาทนุของสนิทรพัย์	เนือ่งจากรายจ่ายของสนิทรพัย์เกดิขึน้ตลอดเวลาด้วยจ�านวนทีแ่ตกต่างกนั	และเป็นการยากทีก่จิการจะหารายจ่าย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดได้	 จึงต้องค�านวณหารายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้	 และค�านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวม
เป็นราคาทุนสินทรัพย์	ซึ่งต้องไม่เกินจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน	ตัวอย่างการค�านวณปี	25x2	ท�าดังนี้
	 รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้	 =	(สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้นงวด	+	สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขปลายงวด)	/	2	
	 	 	 	 	 	 =	(6,900,000	+	24,000,000)/2		 =	15,450,000	บาท
	 ต้นทุนการกู้ยืมค�านวณจากรายจ่ายโดยประมาณ	=	15,450,000	x	6.64%	 =	1,025,880	บาท
	 ต้นทุนการกู้ยืมที่ค�านวณจากรายจ่ายโดยประมาณ	<	ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
	 	 	 	1,025,880	บาท	<	1,660,000	บาท
	 ดังนั้น	ต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	ณ	31	ธ.ค.	25x2	=	1,025,880	บาท
และดอกเบี้ยจ่ายที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของปี	25X2	=	1,660,000	-	1,025,880	=	634,120	บาท
	 จากการค�านวณจะได้ต้นทุนการกู้ยืมของปี	25x2	จ�านวน	1,025,880	บาท	ซึ่งบริษัทสามารถน�ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ได้ทั้งจ�านวน	เนื่องจากมีจ�านวนน้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี	25x2	ซึ่งมีจ�านวน	1,660,000	บาท
 3. ต้นทนุการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูเ้พือ่วตัถปุระสงค์ทัว่ไปและวตัถปุระสงค์เฉพาะเพือ่จดัหาสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	หมายถงึ	กรณี
ทีก่จิการกูย้มืเงนิมา	2	ลกัษณะ	คอื	ทัง้เงนิกูท้ีม่วีตัถปุระสงค์ทัว่ไปและเงนิกูท้ีม่วีตัถปุระสงค์เฉพาะ	ซึง่กจิการได้น�าเงนิกูน้ัน้มาสร้างสนิทรพัย์ที่
เข้าเงือ่นไข	ดังนั้นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่จ�าเป็นต้องใช้เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปที่จะน�ามาคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนนั้น	จะค�านวณ
โดยน�ารายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้	หักด้วยจ�านวนเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ตัวอย่างที่ 3	จากตัวอย่างที่	2	สมมติว่ากู้เงินธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	4,000,000	บาท	อายุ	5	ปี	อัตราดอกเบี้ย	
10%	ต่อปี	เป็นการกูว้ตัถปุระสงค์เฉพาะเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	และกจิการได้น�าเงนิกูน้ีส่้วนหนึง่ไปลงทนุชัว่คราวในระหว่างปี	25x2	
ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนชั่วคราวนี้จ�านวน	80,000	บาท	การค�านวณหาอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนปี	25x2 ท�าดังนี้
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          (หน่วย : บาท)
           เงินต้น     ดอกเบี้ย 
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	อายุ	20	ปี		 	 16,000,000	 	960,000
เงินกู้ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	อายุ	10	ปี		 	 	5,000,000   300,000
	 รวม		 	 	 	 	 	 21,000,000  1,260,000
	 อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน	=	1,260,000	x	100	/	21,000,000	=	6%	ต่อปี	
	 ต้นทุนการกู้ยืมปี	25x2	ค�านวณดังนี้
	 รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้	(จากการค�านวณในตัวอย่างที่	2)	 =	 15,450,000	บาท
 หัก เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ	(เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน))	 =		 	4,000,000	บาท
	 รายจ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป	 	 =	 11,450,000	บาท
 คูณ อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน	 	 	 	 	 =		 6%
ต้นทุนการกู้ยืมส�าหรับรายจ่ายส่วนที่ต้องใช้เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป	 =	 	687,000	บาท	
บวก ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ	(4,000,000	x	10%	x	12	/	12)	 =		 400,000
 หัก ผลตอบแทนจากการลงทุนชั่วคราว			 	 =	80,000   320,000	บาท
	 รวมต้นทุนการกู้ยืมที่ค�านวณจากรายจ่ายโดยประมาณและจากเงินที่กู้มาเฉพาะ		=	 	1,007,000	บาท
	 ต้นทุนการกู้ยืมที่ค�านวณจากรายจ่ายโดยประมาณและจากเงินที่กู้มาเฉพาะ	<	ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
	 	 	 	 	 	 1,007,000	บาท	<	1,660,000	บาท
	 ดังนั้นต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	ณ	31	ธ.ค.	25x2	=	1,007,000	บาท
และดอกเบี้ยจ่ายที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของปี	25X2	=	1,660,000	-	1,007,000	=	653,000	บาท
 กจิการสามารถน�าต้นทนุการกูย้มืของปี	25x2	จ�านวน	1,007,000	บาท	มารวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ได้ทัง้จ�านวน	เพราะเป็น
จ�านวนที่ต�่ากว่าต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี	25x2	ซึ่งมีจ�านวน	1,660,000	บาท	
 การเปิดเผยข้อมูล
 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด	 และเปิดเผยอัตราการ
ตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์ที่ใช้ค�านวณต้นทุนการกู้ยืมที่น�ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 ตัวอย่างที่ 4	จากตัวอย่างที่	3	แสดงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	(บางส่วน)
	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	25X2	และ	25X1	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(หน่วย	:	บาท)	
        หมายเหตุ  25X2   25X1 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		 	 	 	4	 	 	XX	 	 	 	XX

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หมายเหตุที่4 บรษิทักูย้มืเงนิมาสร้างอาคารโรงงาน	 ซึง่เข้าเกณฑ์สนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	 โดยต้นทนุการกูย้มืเกดิจากเงนิกูว้ตัถปุระสงค์	 
	เฉพาะ	อตัราดอกเบีย้	10%	ต่อปี	และต้นทนุการกูย้มืวตัถปุระสงค์ทัว่ไปมอีตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนที่ใช้ค�านวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์	6%	ต่อปี	การบนัทกึต้นทนุการกูย้มืเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของอาคารโรงงานมจี�านวน	1,007,000	บาท	
และดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายมีจ�านวน	653,000	บาท
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 สรุป

	 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	 การ
ก่อสร้าง	หรอืการผลติต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึง่ของราคาทนุของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขได้ต่อเมื่อต้นทุนการกู้ยืมนั้น	ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต	 และกิจการสามารถประมาณ
ต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ	 โดยกิจการต้องค�านึงถึงหลัก
เกณฑ์ของระยะเวลา	 และจ�านวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นทุน	
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ	 ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดขึ้น	
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