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เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 

บทที่ 8  ต้นทุนการกู้ยืม 



 ค านิยามของต้นทุนการกู้ยืม (Definitions) 

 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกีย่วกับต้นทุนการกู้ยมื (Borrowing Cost Method)  

 ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 ประเภทของเงินกู้ยืม (Classified) 

 การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 

หัวข้อส าคัญ ต้นทุนการกู้ยืม 



นิยามของต้นทุนการกู้ยืม 
 ต้นทุนการกู้ยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดจาก

การกู้ยืมของกิจการ ประกอบด้วย 
ดอกเบี้ยจ่ายที่ค านวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินที่มีการรับรู้
ตาม TAS # 17 เรื่อง สัญญาเช่า 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมที่น ามา
ปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบี้ย 

 



การรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม 
กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต 
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  รวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพย์นั้น 



ข้อแตกต่างมาตรฐานใหม-่เก่า 
 มาตรฐานปรับปรุงปี 2552  มาตรฐานปรับปรุงปี 2550 (เก่า) 

 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มา การ
ก่อสร้าง หรือการผลิต  

   ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาทุนสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข 

 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มา การ
ก่อสร้าง หรือการผลิต มี 2 
ทางเลือก  

  - ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทุนสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 
หรือ 

  -บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 



ขอบเขต ต้นทุนการกู้ยืม 
ขอบเขต 

ไม่ใช้ บังคับส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต ของ 

 -สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น   

    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 -สินค้าคงเหลือที่ผลิตเป็นประจ า หรือผลิตเป็นจ านวนมาก   

    โดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ า ๆ 



ต้นทุนการกู้ยืม 

ดอกเบี้ยจ่าย 
  ให้ค านวณดอกเบี้ยโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

     ตามมาตรฐาน  TAS # 39 เรื่อง 

    การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 



ต้นทุนการกู้ยืม 
ดังนั้น  
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ได้มา การก่อสร้าง หรือ การผลิต ต้องน ามา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไข 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย 



ตัวอย่าง สินทรัพย์ทีเ่ข้าเงื่อนไข: 
 โรงงาน โรงผลิตผลิตพลังงาน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

และสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม
ขาย  

   ตัวอย่าง สินทรัพย์ทีไ่ม่เข้าเงื่อนไข: 
 เงินลงทุนอื่น สินค้าที่ท าการผลิตเป็นประจ า สินค้าที่ผลิตเป็น

จ านวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ าๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น 
และสินทรัพย์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือพร้อมขายได้ทันที
ที่มีการซื้อ 



ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามประเภทเงินกู้ 

แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงินได้ 2 กรณ ี

1. เงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหา 

   สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (Specific loan) 

2. เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 
(General loan) 



ต้นทุนการกู้ยืมท่ีอนุญาตให้รวมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามประเภทเงินกู ้

1.  เงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข 

จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ต้องเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่างงวดของเงินกู้นั้น หักด้วย รายได้ที่เกิดจากการ
น าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว 

  



ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามประเภทเงินกู้ 

 2. เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 

จ านวนต้นทุนกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ต้องค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพย์
นั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 



การเริ่มต้นรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ณ วันเริ่มต้นการรวมเป็น

ต้นทุน คือ ต้องเข้าเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี ้

1. รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นได้เกิดขึ้น 

2. ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น 

3. สินทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการทีจ่ าเป็น 



ตัวอย่าง การพิจารณาสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข 

ตัวอย่างที่  1.  

ที่ดินที่ได้มาโดยยังไม่มีการด าเนินการพฒันาใดๆ เพื่อให้
อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือพร้อม
ที่จะขาย  

ค าตอบ  ไม่รวม 

 ไม่ถือเป็นสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข   



ตัวอย่าง การพิจารณาสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข 

 ตัวอย่าง 2.  กิจการต้องการซื้อที่ดิน และพัฒนาสร้าง 

                   อาคารหรือโรงงานใหม่  

 ค าตอบ  รวมได้ 
 ต้นทุนการกู้ยืมสามารถรวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ที่เกิดจากการ

ด าเนินการนั้นหากสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรพัย์ที่เขา้เงือ่นไข  

  ในการพัฒนาที่ดินเพือ่ก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจะต้องรวมเป็น
ต้นทุนของที่ดิน และ 

 เมื่อเริ่มก่อสร้างอาคารหรอืโรงงานจะต้องน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็น
ต้นทุนของอาคารหรือโรงงาน 

 



ตัวอย่าง การพิจารณาสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข 

 ตัวอย่าง 3.   
 กิจการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรขาย

เป็นแปลง  

ค าตอบ รวมได ้
 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินเฉพาะที่อนุญาตให้รวม

เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องน ามารวมเป็นราคาทุน
ของที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นผลของการด าเนินการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะของกิจการ 

 

 



ตัวอย่าง การพิจารณาสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข 
ตัวอย่าง 4.   
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีโครงการจัดสรรที่ดินและบ้านจัดสรรขาย โดยมีการ

กู้เงินซื้อที่ดินที่ยังไม่พัฒนา เพื่อน ามาพฒันาและสร้างบา้นจัดสรรขาย 

ค าตอบ  รวมได ้
 จะสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของที่ดินที่อยู่ใน

ระหว่างการพัฒนาจนกระทั่งสามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  

 ส าหรับกรณีที่ต้องก่อสร้างบ้านต่อไปเพื่อขายในโครงการบ้านจัดสรร 
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของที่ดินและการก่อสร้างบ้าน ใน
ระหว่างการก่อสร้างบ้านให้น ามารวมเป็นต้นทุนของที่ดินและบ้านจัดสรร
ที่ก่อสร้าง เพราะถือว่าที่ดินและบ้านเป็นต้นทุนสินค้าหน่วยเดียวกัน 

 

 



ตัวอย่าง การพิจารณาสินทรัพย์เข้าเงื่อนไข 

ตัวอย่าง 5   
 กิจการผลิตสินค้าประเภทสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้อง

ใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะขาย  

ค าตอบ   รวมได้ 
 สามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบ่ม

สินค้าเป็นราคาทุนของสินค้าได้ 



การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืม 
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ต้องหยุดพักในระหว่างท่ีการ
ด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข
หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง 



การส้ินสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

การสิ้นสุด 
เมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่จ าเป็นในการ

เตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะ
ขายได้เสร็จสิ้นลง 



การหยุดรวมต้นทุนการกู้ยืม 
 ตัวอย่างที่ 2 อาคารก่อสร้างเสร็จบางส่วนและเริ่มใช้งานได้ 

 อาคารส านักงานที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง   

 ค าตอบ  รวมเป็นต้นทุน     
 กิจการสามารถรวมเฉพาะต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวกับอาคารส านักงานที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของอาคารส านักงาน 

 อาคารส่วนที่สร้างเสร็จ และใช้งานได้ 

 ค าตอบ  หยุดรวม     
 ให้หยุดรวมต้นทุนการกู้ยืมในส่วนของอาคารที่สร้างเสร็จ  และให้ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในงวดนั้น   



การหยุดรวมต้นทุนการกู้ยืม 

 ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ) 
 กิจการมีโครงการสร้างห้องชุดจ าหน่ายสูง 12 ชั้น การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

บางส่วน แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ท าให้ความต้องการของห้อง
ชุดดังกล่าวลดน้อยลง กิจการจึงตกแต่งห้องชุดเพียง 5 ชั้น ส่วนอีก 7 ชั้น
เหลือจะหยุดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการจองซื้อภายหลัง  

 ค าตอบ 

 ห้องชุด 7 ขั้น ที่หยุดพัฒนา  ต้องหยุดรับรู้เป็นราคาทุน  

 ห้องชุด 5 ชั้น ก าลังพัฒนาต่อ สามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคา
ทุนไดอ้ยู่จนกว่าจะตกแต่งเสร็จแล้วพร้อมขาย 



ตัวอย่าง  ระยะเวลาที่สามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนสินทรัพย์ 
 

1  ม.ค. 25x1     บริษัทท าสัญญาซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรขาย โดยวางมัดจ า 500,000 บาท  

                     ก าหนดก าหนดจ่ายเงินวันที่ 1 มี.ค. 25x1 

2  ม.ค. 25x1     บริษัทด าเนินการกู้เงินจ านวน 10 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจ านวน 

                     300,000 บาท 

1  มี.ค. 25x1     บริษัทเบิกเงินกู้จากธนาคารน าเงินไปจ่ายค่าที่ดิน และเริ่มจ่ายดอกเบี้ย 

7  เม.ย. 25x1    บริษัทท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเพื่อปรับพื้นที่ 

30 เม.ย. 25x1    บริษัทท าการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเสร็จ แต่ยังมิได้ปรับพื้นท่ี 

31 ธ.ค. 25x1     บริษัทยังไม่ได้ปรับพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจไม่อ านวย จึงได้หยุดพัก 

                      โครงการไว้ก่อน โครงการดังกล่าวยังไม่ล้มเลิกและจะด าเนินการต่อทันทีที่ท าได้ 

ค าถาม   บริษัทจะรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของที่ดินวันใด   

ค าตอบ  บริษัทสามารถท าได้โดยเริ่ม จาก วันที่ 7 เม.ย. 25x1 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 25x1 



ตัวอย่าง   การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืม   
1   ม.ค. 25x1        บริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า 

30 ม.ค. 25x1       การก่อสร้างอาคารพาณิชย์แล้วเสร็จพร้อมให้เช่า ขณะที่ 

                        บริษัทยังต้องปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เต็มที่ 

1  พ.ค. 25x1         ผู้เช่ารายแรกท าสัญญาเช่า 

ค าถาม  บริษัทจะรวมต้นทุนการกู้ยืมจนถึงวันใด ? 
       

  ค าตอบ      บริษัทสามารถรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ 
จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 25x1 เนื่องจากการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้อง

สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่

จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง ในที่นี้อาคารพาณิชย์มีสภาพพร้อมที่

จะใช้ได้ตามประสงค์เมื่ออาคารพาณิชย์พร้อมที่จะให้เช่าไม่ใช่เมื่อมีการเช่า 



สินทรัพย์ได้มาด้วยการสร้างเอง 

ราคาทุนก่อสร้างเองประกอบด้วย 
  -ค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ 
  -ดอกเบี้ยจ่าย (ต้นทุนจากการกู้ยืมเงินมาสร้าง) 

การก าหนดต้นทุนการกู้ยืมเป็นสินทรัพย์ 
 TAS No. 23  
 วิธปีฏิบัติ ต้องรวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้าง 



วิธีปฏิบัติ รวมดอกเบ้ียจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 
ประเด็นการพิจารณา 3 ประการ 
 1)  เป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  เป็นสินทรัพย์ที่ใช้เวลาเตรียมยาว  

  เช่น  อาคาร โรงงาน  เครื่องจักร   
  สินทรัพยไ์ม่เข้าเงื่อนไข  เช่น  สินทรัพย์พร้อมใช้ ผลิตประจ า ขั้นตอน 
              เหมือนเดิม ผลิตจ านวนมาก ระยะเวลาเตรียมสั้น เช่น  สินค้า 

 2)  ระยะเวลาที่รวมเป็นต้นทุนต้องเข้าเกณฑ์ ทุกข้อ 
   -มีรายจ่ายการก่อสร้างเกิดขึน้แล้ว 
   -อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
   -ดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นแล้ว 



วิธีปฏิบัติ รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรพัย์ 
ประเด็นการพิจารณา (ต่อ) 
 3)  จ านวนดอกเบ้ียจ่ายที่รวมได้ 

  -ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมโดยตรงเพื่อสร้างสินทรัพย์ 

       หัก รายได้จากการน าเงินไปลงทุนชั่วคราว  

  -ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั่วไป และน ามาใช้สร้าง 

          สินทรัพย์ ให้ค านวณดอกเบี้ย ดังนี้ 

    รายจ่ายสร้างสินทรัพย์ x อัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุน 



3)  จ านวนดอกเบี้ยจ่ายรวมได้ (ต่อ) 

 อัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุน= อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 
     อัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุน  =      ดอกเบี้ยจ่าย 

                               จ านวนเงินกู้ยืม 

 

วิธีปฏิบัติ รวมดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรพัย์ 

X 100 



ตัวอย่าง ต้นทุนการกู้ยืม-การกู้ระบุเฉพาะเจาะจง 

 ตัวอย่างที่ 3 
 การค านวณต้นทุนการกู้ยืมจากเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ท่ี

เข้าเงื่อนไขบริษัทสยาม จ ากัด ท าสัญญากู้ยืมเงิน 10 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี การก่อสร้างเริ่ม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 25x1 
บริษัทได้จ่ายเงินกู้ 3 งวด ดังนี้ 

     งวดที ่ วันที่จ่ายเงินกู้       จ านวนเงิน (บาท) 

       1  1 มิ.ย. 25x1               2,000,000 

       2  1 ก.ย. 25x1               5,000,000 

       3  1 ธ.ค. 25x1               3,000,000 

      รวม                 10,000,000 

 



ตัวอย่าง ต้นทุนการกู้ยืม-การกู้ระบุเฉพาะเจาะจง 
 ตัวอย่างที่ 3 
  ในระหว่างก่อสร้าง บริษัท ได้น าเงินกู้ส่วนหนึ่งไปลงทุนชั่วคราวได้รับผลตอบแทน

ทั้งสิ้น  100,000 บาท 

 ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ค านวณได้ ดังนี้ 

 งวดที่   วันที่กู ้       เงินกู้ (บาท)    ดอกเบี้ยจ่าย (บาท) 

       1 1 มิ.ย. 25x1    2,000,000     2,000,000 x 12% x 7/12         = 140,000 

       2  1 ก.ย. 25x1    5,000,000   5,000,000 x 12% x 4/12         = 200,000 

       3   1 ธ.ค. 25x1    3,000,000     3,000,000 x 12% x 1/12          =  30,000 

 รวม       10,000,000               370,000 

หัก  ผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราว               100,000 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 31 ธ.ค. 25x1         270,000 

 

 



ตัวอย่าง ต้นทุนการกู้ยืม-การกู้ระบุเฉพาะเจาะจง 

 1 เมษายน 25x5  กิจการกู้เงิน 2.5 ล้าน เพื่อสร้างอาคารใช้งาน อัตรา
ดอกเบี้ย 10% ต่อปี อายุสัญญา 5 ปี  ต้นทุนอาคารที่สร้างในปีนี้เป็นเงิน 
2,500,000 บาท อาคารเริ่มสร้าง 1 เม.ย. และสร้างเสร็จวันสิ้นปีพอด ี

-ดอกเบี้ยที่จะรวมเป็นต้นทุนของอาคาร 2.5 ล้าน  

    2,500,000 x10% x 9/12  =187,500 
  สมมติ ถ้ามีรายได้เกิดขึ้นจากเงินที่ไปกู้มาเพื่อสร้างอาคาร 5,000 บาท 

-ดอกเบี้ยที่จะรวมเป็นต้นทุนของอาคาร  

 187,500 - 5,000    =182,500 



ตัวอย่าง  กิจการกู้เงินเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
-จ านวนดอกเบี้ยจ่าย= 187,500 บาท 
-รายได้ที่เกิดข้ึนจากเงินกู้มาเพื่อสร้างอาคาร 5,000 บาท 
-ดอกเบี้ยที่จะรวมเป็นต้นทุนของอาคาร 187,500 - 5,000 =182,500 
การบันทึกบัญชี 
 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย   187,500 
  Cr. เงินสด     187,500 
 บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้
 Dr.  อาคาร     182,500 
  Cr. ดอกเบี้ยจ่าย    182,500   
    บันทึกการโอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของอาคาร 



ตัวอย่าง  การรวมต้นทุนการกู้ยืมวัตถุประสงค์เฉพาะ 

บริษัทท าสัญญากู้ยืมเงิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ อัตรา 

ดอกเบี้ย 12% ต่อปี การก่อสร้างเริ่ม ณ วันที่ 1 มิ.ย. 25x1 บริษัทได้รับ 

เงินกู้ 3 งวด ดังนี ้

 งวดที่   วันที่ได้รับเงินกู้ จ านวนเงินกู้ (บาท) 

1 1  มิถุนายน 25x1 4,000,000 

2 1 กันยายน 25x1 10,000,000 

3 1 ธันวาคม 25x1 6,000,000 

รวม 20,000,000 



บริษัทได้ช าระค่าก่อสร้างโรงงานไปบางส่วนแล้วจ านวน 15 ล้านบาท และได้น า 
เงินกู้ส่วนที่เหลือไปลงทุนชั่วคราวได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้น 300,000 บาท 
ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ค านวณได้ดังนี้  

งวดที ่ วันที่รับเงินกู้ เงินกู้ (บาท) ดอกเบี้ยจ่าย(บาท) 

1 1/6/25x1 4,000,000 4,000,000 x 12% x 7/12 = 280,000 

2 1/9/25x1 10,000,000 10,000,000 x 12% x 4/12 = 400,000 

3 1/12/25x1 6,000,000   6,000,000 x 12% x 1/12  =  60,000 

รวม 20,000,000 740,000 

หัก ผลตอบแทนจากการลงทุนชั่วคราว                                                  300,000 

ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนสินทรัพย์ วันที่ 31 ธ.ค. 25x1        440,000 



 ตัวอย่าง   การกู้เงินทั่วไป 
กิจการกู้เงินทั่วไป 
    วันที่ 1 เม.ย. 25x5 กู้เงิน 10,000 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อป ี
    วันที่ 1 ก.ค.  25x5 กู้เงิน   5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย  8% ต่อ

ปี       
จ านวนดอกเบ้ียจ่าย 
    เงินกู้        10,000 ,000  X 6% X9/12  =450,000 บาท 
    เงินกู้     5,000,000  X 8% X 6/12  =200,000 บาท 
    รวมเงินกู้ 15,000,000 บาท  รวมดอกเบี้ยจ่าย =650,000 บาท      

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย  =   650,000                  
                      15,000,000 

X 100 =4.33% 



 ตัวอย่าง การกู้เงินทั่วไป (ต่อ) 
กิจการกู้เงินทั่วไป 

ถ้ามีรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นปีนี้ (จ่ายต้นปี)  
 =2,500,000 บาท 

ดอกเบี้ยจ่ายที่จะรวมเป็นต้นทุนของอาคารระหว่างก่อสร้าง 
 =2,500,000 x 4.33%  = 108,250 บาท 

ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เหลือ ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 =650,000-108,250     = 541,750 บาท 



ตัวอย่าง การกู้เงินทั่วไป (ต่อ) 
จากโจทย์ที่ผ่านมา 
ถ้ารายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร 2,500,000 บาท   
   มีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ 
 งวด 1 จ่ายวันที่ 1 ม.ค.     500,000   บาท  
   "   2 จ่ายวันที่ 1 มี.ค.       500,000   บาท 
  "    3 จ่ายวันที่ 1 ก.ค.      1,000,000  บาท 
  "    4 จ่ายวันที่ 1 ต.ค.        500,000  บาท 

ให้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักรายจ่ายค่าก่อสร้าง   



 ตัวอย่าง การกู้เงินทั่วไป (ต่อ) 
 จากโจทย์ที่ผ่านมา 
 ให้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักรายจ่าย (1 ม.ค.-31 ธ.ค.) ดังนี้ 
       เวลา         รายจ่ายถัวเฉลี่ย        ผลคูณ 

งวด 1  1 ม.ค.   500,000 x12/12 =    500,000 
งวด 2  1 มี.ค.     500,000 x10/12 =    416,667 
งวด 3  1 ก.ค. 1,000,000 x6/12 =    500,000 
งวด 4  1 ต.ค.   500,000 x 3/12 =    125,000 

  รวม  2,500,000  = 1,541,667 
ดอกเบี้ยจ่ายรวมเป็นต้นทุนของอาคาร 1,541,667 x 4.33% =66,754 บาท 



Date Account Title/ Account Name Dr. Cr. 

25x5 

 31 ธ.ค. ดอกเบี้ยจ่าย 650,000 

           เงินสด 650,000 

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

  อาคารระหว่างก่อสร้าง 66,754 
             ดอกเบี้ยจ่าย 66,754 

โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนอาคาร 

 การบันทึกบัญช ี



ตัวอย่างการรวมต้นทุนการกู้ยืมวัตถุประสงค์ทั่วไป 

บริษัทกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน 3 แหล่งในปี 25x1 ดังนี ้

 เงินกู้ 10 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี กู้มา  

    ณ วันที่ 1 ม.ค. 25x1 

 เงินกู้ 20 ล้านบาท อายุ 20 ปี อัตราดอกเบ้ีย 8% ต่อปี กู้มา ณ  

    วันที่ 1 เม.ย. 25x1 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารถัวเฉลี่ย 3 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียผันแปรและ
มีดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบัญชีทั้งสิ้น 450,000 บาท  

 



การค านวณรายจ่ายสร้างสินทรัพย์ 
บริษัทมีราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข ดังนี้ 

 ยอด ณ วันที่  1 ม.ค. 25x0     0     บาท 

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด         6,000,000  บาท  

    (รวมต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนจ านวน 700,000 บาท)  

 ยอด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25x0      6,000,000  บาท  

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              16,000,000  บาท  

 ยอด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25x1    22,000,000  บาท 



อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนของปี 25x1 ค านวณได้ดังนี้   
ประเภทเงินกู้ท่ัวไป เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย (บาท) 

1. เงินกู้(อายุ 5 ปี) 10,000,000 10,000,000 x 10%          =  1,000,000 

2. เงินกู(้อาย ุ20 ปี) 20,000,000 20,000,000 x 8% x 9/12   = 1,200,000 

3. เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร   3,000,000 450,000 

รวม 33,000,000 2,650,000 

 อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน =           2,650,000                 
                                         33,000,000 

X 100 =8.03% 



ต้นทุนการกู้ยืมค านวณได้ดังนี้ 
 รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ = (6,000,000 + 22,000,000) / 2  

     = 14,000,000 บาท 

 ต้นทุนการกู้ยืมค านวณจากรายจ่ายโดยประมาณ  

    = 14,000,000 x 8.03%  = 1,124,200 บาท 

 ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 1,124,200 บาท น ามารวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ทั้งจ านวน เนื่องจากมีจานวนน้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้น
จริงจ านวน 2,650,000 บาท 



การกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ และทั่วไป 

ตัวอย่างที่ 5 
 การค านวณอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน เมื่อบริษัทกู้เพื่อวัตถุประสงค์

ทั่วไปและกู้มาโดยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อจัดหาสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข 

 จากตัวอย่างก่อน ถ้าเงินกู้ 10 ล้านบาท อายุ 5 ปี บริษัทชาญชัย 
จ ากัด กู้มาโดยเฉพาะเพื่อซ้ือสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข และเงินกู้
ดังกล่าวมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนชั่วคราวส าหรับปี 25x1 
จ านวน  100,000 บาท 

 



การกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ และทั่วไป 

เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย (บาท) 
เงินกู้ อายุ 20 ปี 20,000,000 1,200,000 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,000,000 450,000 
รวมทั้งสิ้น 23,000,000 1,650,000 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน 
1,650,000 
23,000,000 

x  100     =  7.17% 

ตัวอย่าง (ต่อ) 
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนค านวณได้ ดังนี ้



การกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ และทั่วไป 

ดอกเบี้ยเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ (1,000,000 – 100,000) = 900,000 บาท 

ดอกเบี้ยเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป* = 286,800 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,186,800 บาท 

ตัวอย่าง (ต่อ) 
ต้นทุนการกู้ยืมค านวณได้ ดังนี้ 



การกู้วัตถุประสงค์เฉพาะ และทั่วไป 

รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ 14,000,000 บาท 

หัก เงินที่กู้มาโดยเฉพาะ (เงินกู้อายุ 5 ปี) 10,000,000 บาท 

รายจ่ายที่จ าเป็นต้องใช้เงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 4,000,000 บาท 

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน     x 7.17% 

ต้นทุนการกู้ยืมส าหรับรายจ่ายส่วนที่ต้องใช้เงินที่กู้มาเพื่อ 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 
286,800 บาท 

*ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทั่วไป ค านวณได้ ดังนี้ 



การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์มากกว่าหนึ่งงวดบัญชี 

ตัวอย่างที่ 6 
 บริษัทสหชาติ จ ากัด เริ่มก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่หลังหนึ่ง 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 25x1 ในวันนั้นบริษัทได้ท าสัญญากู้เงินเพื่อ
การก่อสร้างอาคารหลังนี้ 50,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 
11% ต่อปี รายจ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับโครงการก่อสร้างระหว่างปี 
25x1 และ 25x2 ซึ่งถือว่าคุณสมบัติครบสามารถใช้ในการค านวณ
รายจ่ายสะสมถัวเฉลี่ย ได้มีดังนี้ 

 



การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์ 
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี

บาท 
25x1 วันที ่ 2   มกราคม 20,000,000 

1   กรกฎาคม 25,000,000 
1   ตุลาคม 15,000,000 

25x2 วันที ่ 1   มีนาคม 45,000,000 
1   มิถุนายน 45,000,000 

รายจ่ายถัวเฉลี่ยสะสมมีดังนี้ 

งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25x2 หนี้สินอื่นๆ  
ที่ยังปรากฏระหว่างช่วงเวลาก่อสร้าง คือ มีตั๋วเงินจ่ายระยะยาว 2 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 เงินต้น 100,000,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 12% และ  
ฉบับที่ 2 เงินต้น 200,000,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 15% 



การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี

วันที่ รายจ่าย ระยะเวลา รายจ่ายโดยประมาณ 
ที่เชื่อถือได้ (บาท) 

2 มกราคม 20,000,000 x 12/12 =          20,000,000 

1 กรกฎาคม 25,000,000 x 6/12 =          12,500,000 

1 ตุลาคม 15,000,000 x 3/12 =            3,750,000 

60,000,000          36,250,000 

การค านวณหาต้นทุนอาคาร 
 การค านวณรายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้ส าหรับปี 25x1 เป็นดังนี้ 

 

รายจ่ายโดยประมาณที่เชื่อถือได้จ านวน 36,250,000 บาท  
จ านวนนี้น้อยกว่าเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโดยเฉพาะคือ 50,000,000 บาท 



การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์ 
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี

 ฉะนั้น ต้นทุนการกู้ยืมที่คิดเป็นต้นทุน (ดอกเบี้ยที่หลีกเลี่ยงได)้ คือ 
3,987,500 บาท (36,250,000 x 11%)  

 การบันทึกบัญชี เป็นดังนี ้

 Dr. อาคาร            63,987,500 

  Cr. เงินสด (60,000,000 + 3,987,500 บาท)    63,987,500 

 

 ฉะนั้น ดอกเบี้ยจ านวน 43,512,500 บาท (47,500,000 หักด้วย 
3,987,500) จะถือเป็นค่าดอกเบ้ียจ่ายในปี 25x1 

 



วันที่ รายจ่าย ระยะเวลา 
1 มกราคม 63,987,500 x 6/12 = 31,993,750 

1 มีนาคม 45,000,000 x 4/12 = 15,000,000 
1 มิถุนายน 45,000,000 x 1/12 = 3,750,000 

50,743,750 

การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์ 
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี

จ านวนรายจ่าย อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมหรือ 
ดอกเบี้ยที่หลีกเลี่ยงได ้

50,000,000   0.11 5,500,000   
743,750 *0.14 104,125   

50,743,750 5,604,125   

ส าหรับรายจ่ายโดยประมาณที่เช่ือถือได้ ส าหรับ ปี 25x2 ค านวณ ดังนี ้

การค านวณดอกเบ้ียที่หลีกเลี่ยงได้ เป็นดังนี้ 



เงินต้น อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 
ตั๋วเงิน (1)      100,000,000 x 0.12 = 12,000,000 
ตั๋วเงิน (2)      200,000,000 x 0.15 = 30,000,000 

     300,000,000 42,000,000 

* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยหรืออัตราการต้ังขึ้นเป็นต้นทุนของหนี้สินอ่ืนค านวณ ดังนี้   

ฉะนั้น อัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน          =       42,000,000  
                                                      300,000,000  
          =     14% 

การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง) สินทรัพย ์
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี

X 100 



เดบิต  อาคาร 95,604,125 

          เครดิต  เงินสด 95,604,125 

อาคารส านักงานใหม่ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 95,604,125 บาท  
(90,000,000 + 5,604,125)  
การบันทึกบัญชี เป็นดังนี ้   

ฉะนั้น อาคารส านักงานหลังใหม่เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีมูลค่า  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x2 จ านวน 159,591,625 บาท (63,987,500 + 
95,604,125) 

การค านวณกรณีระยะเวลา (ก่อสร้าง)สินทรัพย์ 
มากกว่าหนึ่งงวดบัญช ี



THE END 
Borrowing Cost 
IAS / TAS No. 23 


