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หน้า 1 

 การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

เดือนมกราคม 2560 

เร่ือง : การบันทกึบัญชีเพ่ิมทุน 

ถาม : 
บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นทุน (Warrant) โดยมีราคาตามมูลค่า (Par Value) 

เทา่กบั 1.0 บาท/หน่วย ต่อมาใบส าคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นทุน (Warrant) มีการปรับลดสิทธิตาม

เง่ือนไข เหลือ 0.98 บาท/หน่วย และในเดือนธันวาคม ผู้ถือหุ้นจ่ายช าระใบส าคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นทุน (Warrant) ตามราคาที่ปรับลดคือ 0.98 บาท/หน่วย  

เมื่อรับช าระทุนเรียบร้อยแล้วได้น าไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกรม

พัฒนาธุรกจิการค้า ไม่ยินยอมให้จดทะเบียนในราคา 0.98 บาท ดังน้ัน จึงท าให้กรรมการต้อง

น าเงินส่วนตัวช าระเพ่ิมเข้าไป เพ่ือให้การรับช าระทุนจดทะเบียนเท่ากับราคาตามมูลค่า (Par 

Value) และเพ่ือให้ธนาคารออกหนังสอืรับรองเทา่กบัราคาตามมูลค่า (Par Value) ด้วย 

การบันทกึบัญชีถ้าจะบันทกึบัญชี โดย 

Dr. เงินฝาก                               1.00 ( รับช าระจากนักลงทุน 0.98 + เงินกรรมการ 0.02)  

     ส่วนต ่าจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญ 0.02  

        Cr. หุ้นสามัญ                                                          1.00 

              เจ้าหน้ีเงินกรรมการ                                             0.02  

การบันทกึบัญชีแบบน้ีถูกต้องหรือไม่ และจะขัดกับข้อก าหนดต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ออกหนังสอืรับรองว่าจดทะเบียน เทา่กบั 1.0 บาท หรือไม่ 

ตอบ : 
ในกรณีของบริษัทจ ากัดจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 

1105 ซ่ึงกล่าวว่า "อนัหุ้นน้ัน ทา่นห้ามมิให้ออกโดยต ่าไปกว่ามูลค่าของหุ้นที่ต้ังไว้" 

ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบอีกคร้ัง ว่ารายการที่เกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถ

กระท าได้หรือไม่ โดยสอบถามฝ่ายกฎหมาย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากไม่สามารถกระท าได้  

ต้องถือว่าบริษัทได้รับช าระเงินตามมูลค่าหุ้น (Par Value) (หรืออาจสูงกว่าตามแต่ที่จะตกลง

กัน)และรับรู้เงินส่วนน้ันในส่วนของเจ้าของ ตามปกติ (หรือหากสามารถกระท าได้ตาม

กฎหมายอื่น เช่นกรณี บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายอื่น

และบันทกึรายการทางบัญชีตามเน้ือหาสาระของรายการ) 

ส าหรับเงินส่วนที่ออกแทนกันโดยผู้ถือหุ้น (0.02 บาท) ถือเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องได้รับเงินเตม็มูลค่าหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ัน บริษัทจึงไม่มี

ภาระในส่วนดังกล่าวและผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีหน้าที่ต้องไปจ่ายช าระกนัเอง 

ทั้งน้ี ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบถามไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์อีกคร้ัง เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของท่านมากกว่าเพ่ือให้

กจิการสามารถปฏบัิติได้ทั้งตามกฎหมายและหลักการบัญชีที่ถูกต้อง 
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 การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

เดือนกนัยายน 2559 

เร่ือง : วิธกีารค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงของตราสารทุน 

ถาม :  ขอ้มูลบริษทัแห่งหนึง่ : 

- เป็นบริษัทฯ ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นไม่เกนิ 1 ปี  

- ก าหนดจ่ายช าระเงินวันที่ 15 กนัยายน 2559 

- จ านวนเงินที่จ่ายช าระ 89,502,220.80 บาท Yield 1.45% 

- ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2560 

- มูลค่าที่จะได้รับคืน ณ วันไถ่ถอน 90 ล้านบาท 

 อยากทราบว่า อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ที่จะใช้ในการค านวณตัดส่วนต ่ากว่ามูลค่าคือ

เทา่ไร และมีวิธกีารค านวณอย่างไร 

ตอบ :  สูตรในการค านวณดอกเบ้ียที่แท้จริงสามารถศึกษาตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจ

เกี่ยวกับการค านวณตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/ excem_web1 .pdf แ ล ะ ศึ กษ า

เพ่ิมเติมจากโปรแกรม Microsoft excel โดยใช้สตูร irr(value,guess) ครับ 

 ทั้งน้ีขอให้ท่านสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านที่สามารถเข้าใจในเน้ือหาของธุรกิจ

ของทา่นโดยละเอยีด  

 

เดือนมีนาคม 2559 

เร่ือง : การจัดประเภทเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 

ถาม :   รบกวนสอบถามเร่ืองการตีความข้อความในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 หัวข้อ 

การจัดประเภทเงินลงทุน ย่อหน้าที่ 17 "หากกิจการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ

ต้องการของตลาด กิจการต้องจัดประเภทของเงินลงทุนตามลักษณะความสัมพันธ์...ฯลฯ... " 

ดิฉันมีความเข้าใจว่าค าว่า "ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด" หมายถึง มิได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังน้ัน 

1. หากมีตราสารทุนเพียงพอที่จะมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ต้องจัดเป็น "เงินลงทุน

ในบริษัทร่วม" 

2. หากมีตราสารทุนเพียงพอที่จะสามารถควบคุมกิจการที่ไปลงทุน ต้องจัดเป็น "เงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย และท างบการเงินรวม" 

3. หากมีตราสารทุนที่ไม่ถึงข้ันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือสามารถควบคุม

กจิการได้ ต้องจัดเป็น "เงินลงทุนทั่วไป" 

 

 แต่กรณีที่เป็นกจิการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่ดูในหัวข้อน้ีไม่มีการ

กล่าวถึง ดังน้ันจึงขอสอบถามว่า ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว กจิการต้องจัดประเภทเงิน

http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/excem_web1.pdf
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 การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

ลงทุนเหมือนหรือแตกต่างจากกรณี "ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด" หรือไม่ 

อย่างไร 

ตอบ : ตามที่ทา่นถามมาน้ันขอช้ีแจงดังน้ี 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตรา

สารทุน ไม่ครอบคลุมถึง เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ย่อหน้าที่ 2.2) บริษัทร่วม  (ย่อ

หน้าที่ 2.3) และการร่วมค้า (ย่อหน้าที่ 2.4) ซ่ึงเงินลงทุนเหล่าน้ันต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องคือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

 ดังน้ัน หากเป็นเงินลงทุนที่เข้าข่ายของกลุ่มบริษัท ให้ไปพิจารณาตามมาตรฐานฉบับ

ดังกล่าว แต่หากไม่ใช่เงินลงทุนของกลุ่มบริษัทให้พิจารณาตามมาตรฐานฉบับน้ี โดยการจัด

ประเภทส าหรับเงินลงทุนตามมาตรฐานฉบับน้ีให้จัดประเภทตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐาน

ฉบับน้ี กล่าวคือบริษัทต้องจัดประเภทก่อนว่าเงินลงทุนดังกล่าว อยู่ในความต้องการของตลาด

หรือไม่ ถ้าอยู่ ในความต้องการของตลาด ให้พิจารณาว่าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า / 

เผ่ือขาย / ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด (หากมี) ตามค านิยามของตราสารแต่ละประเภท 

แต่หากเงินลงทุนดังกล่าวไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กจ็ะถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

 ค าว่าตลาด ในที่น้ีให้หมายถึงตลาดซ้ือขายคล่องทุกประเภทที่สามารถซ้ือขาย

หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนได้ ซ่ึงมิได้จ ากดัเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ยัง

รวมถึงตลาดตราสารอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ หรือ ตลาดตราสารหน้ี เป็นต้น 

 ทั้งน้ี ให้ศึกษาค านิยามของ "ตลาดซ้ือขายคล่อง" และ "หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนใน

ความต้องการของตลาด" ในหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

 

************** 
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