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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
ตนทุนการกูยืม
คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ไดปรับปรุง ใหเ ปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญ ชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง ตนทุนการกูยืม พ.ศ. 2549 (IAS 23 Borrowing Costs (2006)) ซึ่งมีขอ
แตกตางจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม ดังนี้
1. ยกเลิกขอกําหนดเดิมที่กําหนดใหกิจการที่มีการกูยืมเงินตางประเทศสามารถนําตนทุนดอกเบี้ย
ในแตละงวด (ที่รวมผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว) มารวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดไม
เกินจํานวนตนทุนดอกเบี้ยที่ผูกูพึงตองจายหากสมมติวากูยืมเปนเงินบาทที่มีเงื่อนไขคลายคลึง
กัน
2. ยกเลิกขอกําหนดเดิมที่กําหนดใหกิจการที่มีการกูยืมเงินเพื่อพัฒนาที่ดิน เพื่อใชกอสรางอาคาร
ใหนําตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นไปรวมเปนตนทุนของอาคาร
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการและ
ขอความที่พิมพดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดย
คํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบาย
การบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม ซึ่งโดยทั่วไปตนทุน
การกูยืมตองถือเปนคาใชจายทันทีที่เกิด อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีที่อาจเลือกปฏิบัติ
โดยใหนําตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตมารวมเปนสวนหนึ่งของราคา
ทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่อง ตนทุนการกูยืม
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงตนทุนของตราสารประเภททุนรวมทั้งหุนบุริมสิทธิ์ที่มิไดจัดประเภท
เปนหนี้สิน

คํานิยาม
4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
ตนทุนการกูยืม
หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
หมายถึง สิ นทรั พย ที่ จํ าเป นต องใช ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร อม
เพื่อใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย
5. ตนทุนการกูยืม อาจรวมถึง
5.1 ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว
5.2 จํานวนที่ตัดบัญชีของสวนลดหรือสวนเกินที่เกี่ยวกับการกูยืม
5.3 จํานวนที่ตัดบัญชีของรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม
5.4 ค า ใช จ า ยทางการเงิ น ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาเช า การเงิ น ที่ มี ก ารรั บ รู ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 29
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
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5.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศสวนที่นํามาปรับปรุงกับตนทุนของ
ดอกเบี้ย
6. ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ไดแก โรงงาน โรงผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและสินคา
ที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมที่จะขาย ตัวอยางของสินทรัพยที่ไมเขาเงื่อนไข ไดแก เงิน
ลงทุนอื่น สินคาที่ทําการผลิตเปนประจํา สินคาที่ผลิตเปนจํานวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ําๆ ในชวง
ระยะเวลาสั้น และสินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายทันทีที่ซื้อ

ตนทุนการกูยืม - แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ
การรับรูรายการ
7. ตนทุนการกูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น
8. ตามแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ ตนทุนการกูยืมตองบันทึกเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น
โดยมิตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการกูยืม

การเปดเผยขอมูล
9. กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม

ตนทุนการกูยืม - แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การรับรูรายการ
10. ตนทุนการกูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น ยกเวนตนทุนการกูยืมที่สามารถ
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 11
11. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตอง
รวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของ
สินทรัพยตองคํานวณตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไว
12. ตามแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืมดังกลาว
จะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณจํานวนตนทุนการกูยืมได
อยางนาเชื่อถือ สําหรับตนทุนการกูยืมอื่นที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตนตองถือเปนคาใชจายในงวด
บัญชีที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
13. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขตองเปน
ตนทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหากกิจการไมกอรายจายขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ดังนั้นเมื่อ
กิจการกูยืมเงินเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นตอง
เปนตนทุนที่สามารถระบุไดในทันที
14. บางครั้งเปนการยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขหรือไม ดังนั้น
จึงยากที่จะระบุวาเงินกูใดเปนเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เชน ในกรณีที่กิจการมีการจัดการดานการเงินแบบ
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รวมศูนย หรือในกรณีที่กลุมกิจการออกตราสารหนี้หลายชนิดเพื่อกูยืมเงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน
แลวนําเงินกูนั้นมาใหกิจการในกลุมกูดวยเงื่อนไขที่ตางกัน และความยุงยากดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่
เงินกูของกิจการเปนเงินกูในสกุลเงินตราตางประเทศ หรือเงินกูที่เกี่ยวพันกับเงินตราตางประเทศ และใน
กรณี ที่ ก ลุ ม กิ จ การดํ า เนิ น งานภายใต ส ภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ อ สู ง หรื อ มี ค วามผั น ผวนในอั ต รา
แลกเปลี่ยนสูง กรณีดังกลาวมีผลทําใหยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมจํานวนใดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเปนเหตุใหตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา
15. สําหรับเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวม
เปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่
เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
16. การจัดการทางการเงินสําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขอาจทําใหกิจการไดรับเงินกูมาลวงหนาทําใหเกิดตนทุน
การกูยืมกอนที่จะนําเงินกูยืมบางสวนหรือทั้งหมดไปใชเปนรายจายสําหรับสินทรัพยนั้น ในกรณีเชนนี้ กิจการ
มักนําเงินกูยืมที่ยังไมไดใชไปลงทุนเปนการชั่วคราว ดังนั้นจํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคา
ทุนของสินทรัพยในงวดบัญชีนั้นตองเทากับตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหักดวยรายไดจากการลงทุนดังกลาว
17. สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจํานวนตนทุนการ
กูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจายของสินทรัพยนั้นดวย
อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนการกูยืมในระหวาง
งวดที่ไมรวมตนทุนการกูยืมของเงินที่กูมาโดยเฉพาะ จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของ
สินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการกูยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน
18. ในบางสถานการณ การรวมเงินกูยืมของบริษัทใหญและบริษัทยอยเขาดวยกันเปนการเหมาะสมในการ
คํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แตในบางสถานการณการใชเงินกูยืมของบริษัทยอยแตละบริษัท
ในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะเปนการเหมาะสมกวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
19.เมื่อมูลคาตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไวของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กิจการตองลดมูลคาตามบัญชีหรือราคาทุนลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่น ในบางสถานการณอาจมีการปรับใหกลับเพิ่มขึ้นดวยจํานวนที่เคยลดคาหรือตัดจําหนายออกไปแลว
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
20.ต น ทุ น การกู ยื ม อาจรวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ ข า เงื่ อ นไขเมื่ อ เข า เกณฑ ทุ ก ข อ
ดังตอไปนี้
20.1 รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยไดเกิดขึ้น
20.2 ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น
20.3 สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

21. รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายที่เกิดจากการจายโดยเงินสด
โดยการ
โอนสินทรัพย หรือโดยการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยเงินลวงหนา หรือเงิน
อุดหนุนที่ไดรับที่เกี่ยวกับสินทรัพยนั้น (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช)) ตามปกติ
มูลคาตามบัญชีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาหนึ่งของสินทรัพยจะถือเปนรายจายโดยประมาณที่เชื่อถือได เพื่อใชคูณ
กับอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยของชวงเวลาเดียวกัน มูลคาตามบัญชีในที่นี้เปนราคาที่รวม
ตนทุนการกูยืมที่ไดนํามาบันทึกเปนราคาทุนของสินทรัพยแลว
22. การดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย
มิไดรวมเฉพาะการกอสรางเทานั้น แตยังรวมถึงการดําเนินการดานเทคนิคและการบริหารกอนที่จะเริ่มการ
กอ สร า งด วย เช น การขออนุญ าตก อ นที่จ ะก อ สร า ง อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ นการนี้ ไ ม ร วมถึ ง การมี
สินทรัพยไวในครอบครองโดยไมมีการผลิตหรือพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน
ตนทุนการกูยืมที่เกิดในระหวางการพัฒนาที่ดินที่เขาเงื่อนไขใหถือเปนราคาทุนของสินทรัพยในขณะที่มีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเทานั้น อยางไรก็ตามตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซื้อมาเพื่อกอสราง
อาคาร แตยังไมไดมีการดําเนินการพัฒนาไมสามารถนํามารวมเปนราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
23.การรวมต น ทุ น การกู ยื ม เป น ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย ต อ งหยุ ด พั ก ในระหว า งที่ ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นา
สินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง
24.หากการดําเนินการที่จําเปนเพื่อเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะ
ขายหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ไมอนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของ
สินทรัพย แตหากงานทางดานเทคนิคและการบริหารที่สําคัญยังคงดําเนินอยู กิจการสามารถรวมตนทุนการ
กูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได ในกรณีที่เกิดการลาชาชั่วคราวโดยเฉพาะการลาชา
นั้นเปนสิ่งจําเปนของกระบวนการที่จะทําใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะ
ขาย กิจการสามารถรวมตนทุนการกูยืมในชวงที่เกิดการลาชานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได ตัวอยางเชน
ตนทุนการกูยืมจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดในชวงเวลาที่ตองรอใหสินคาที่อยูในกระบวนการผลิตมี
ความพรอมที่จะดําเนินการในขั้นตอไป หรือในชวงเวลาที่รอใหระดับน้ําลดเพื่อทําการกอสรางสะพาน หากวา
ระดับน้ําที่ขึ้นสูงถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหวางการกอสรางของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
25.การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนใน
การเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
26.สินทรัพยจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายเมื่อการกอสรางเสร็จสิ้นลงแมวางาน
ประจําดานการบริหารจะยังคงดําเนินตอไป ในกรณีงานที่เหลืออยูเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอยใหถือวาการ
ดําเนินการที่สําคัญนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว เชน การตกแตงสินทรัพยตามความตองการของผูซื้อหรือผูใชเปน
งานเพียงอยางเดียวที่ยังคางอยู ใหถือวาสินทรัพยนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว
27.สําหรับสินทรัพยที่สรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะที่สินทรัพยสวนอื่นยังอยูในระหวาง
การกอสราง ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยสวนที่สรางเสร็จ หากการดําเนินการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
6

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

สวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวนใหพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายของ
สินทรัพยสวนนั้นเสร็จสิ้นลง
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

28.ตัวอยางของสินทรัพยที่สามารถใชงานไดบางสวน ขณะที่การกอสรางสวนอื่นยังคงดําเนินตอไป ไดแก แหลง
รวมธุรกิจซึ่งประกอบดวยอาคารหลายหลังโดยอาคารแตละหลังสามารถใชงานไดโดยเอกเทศ ตัวอยางของ
สินทรัพยที่ตองทําใหเสร็จกอนที่สวนใดสวนหนึ่งจะใชงานได ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการ
ผลิตที่ตองทําตามลําดับหลายขั้นตอน การผลิตแตละขั้นเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโรงงานซึ่งตั้งอยูในบริเวณ
เดียวกัน เชน โรงผลิตเหล็ก

การเปดเผยขอมูล
29.งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
29.1 นโยบายการบัญชีที่ใชสําหรับตนทุนการกูยืม
29.2 จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด
29.3 อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคา
ทุนของสินทรัพย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
30. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ทําใหกิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี มาตรฐานการ

บัญ ชี ฉบั บ นี้ สนั บ สนุ น ใหกิ จการปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 39 (ปรับ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง
นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดหรือกิจการอาจรวมตนทุนการ
กูยืมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเปนราคาทุนของสินทรัพย

วันถือปฏิบัติ
31.มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 33 (ปรั บ ปรุ ง 2550) นี้ ใ ห ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
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