
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.15 น.  

ณ ห้อง 1101 ช้ัน 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ฉบบัที ่104 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การบญัชีสาหรบัการปรบั

โครงสรา้งหนี้ ทีม่ีปัญหา 

• ฉบบัที ่105 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ

ตราสารทุน  

• ฉบบัที ่107 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลสาหรบัเครือ่งมือทางการเงิน 

สมัมนาพจิารณร่์างมาตรฐานการบญัชี  



สรุปความเป็นมา 

      เป็นการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัค านิยามมูลค่า

ยุติธรรมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบบั 2016 

Edition of the Bound Volume of IFRS (Blue book) 

วนัถอืปฏิบติั : วนัที ่1 มกราคม 2560  

ร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 105 (ปรบัปรุง 2559) 



มีการปรับปรงุจากฉบับปี 2546  

• ปรับปรงุการอ้างองิค านิยามของมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรงุ 2559) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม 

• ปรับปรงุการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจาก 

เงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

การร่วมค้า 

ร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 105 (ปรบัปรุง 2559) 

สรุปสาระส าคญัทีเ่ปลีย่นแปลง 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่105 (ปรบัปรุง 2559) 

ค านิยามของมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุตธิรรม (เดมิ) มูลค่ายุตธิรรม (ใหม่) 
จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรพัย์

กันโดยท่ีทั้ งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

ราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอน

หนี้ สินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วม

ตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัด

มูลค่ายุติธรรม) 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่105 (ปรบัปรุง 2559) 

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

การโอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทุน (เดมิ) การโอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทุน (ใหม่) 
40.1.6 ส าหรบัตราสารทุนที่โอนเปลี่ยน

จากเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม

ไปเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย กิจการตอ้งใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่โอนในการบนัทึก

บญัชีและรับรู ้ผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็น

รายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของ 

40.1.6 ส าหรบัตราสารทุนที่โอนเปลี่ยน

จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

การร่วมค้าหรือเงินลงทุนทัว่ไป ไปเป็น

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย กิจการต้องใช้มูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ ณ วนัที่

โอนในการบนัทึกบญัชีในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และวดัมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่

เป็นหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่105 (ปรบัปรุง 2559) 

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

การโอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทุน (เดมิ) การโอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทุน (ใหม่) 
40.2.2 ส าหรบัการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ

บริษทัร่วมไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไปท่ีจัดประเภทเป็นเงินลงทุน

ระยะยาว กิจการต้องใช้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ี

เหลืออยู่เป็นราคาโอนเปลี่ยน หากเงินลงทุนส่วนท่ีจ าหน่าย

ไปมีราคาขายต า่กว่าราคาตามบญัชี กิจการตอ้งพิจารณาว่า

เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือด้อยค่าหรือไม่ เพื่อรับรู ้รายการ

ขาดทุนจากดอ้ยค่า กิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ

บญัชี เรื่อง ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรบังวด ขอ้ผิดพลาดท่ี

ส าคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี เมื่อกิจการต้อง

เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีท่ีใช ้

40.2.2 ส าหรบัการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือ

การร่วมคา้ไปเป็นเงินลงทุนทัว่ไปท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุน

ระยะยาว กิจการต้องใช้มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ี

เหลืออยู่ ณ วนัท่ีโอนในการบนัทึกบญัชีในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หากเงินลงทุนส่วนท่ีจ าหน่ายไปมีราคาขายต า่กว่า

มูลค่าตามบญัชี กิจการต้องพิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนท่ี

เหลือดอ้ยค่าหรือไม่เพือ่รบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  



Thank you 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 

circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate 

and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the 

date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 

such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the 

particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP. 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่105 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การบญัชีส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

ร่ างมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  ป รับปรุงโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี มี วัตถุประสงค์เ พ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  และอยู่ระหว่างการน า เสนอคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง 

สรุปสาระส าคัญที่เปล่ียนแปลง  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงค านิยามของมูลค่ายุติธรรมให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม และปรับปรุงการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจากเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า รวมถึงการน าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหน้ีและ

ตราสารทุนน้ันกล่าวรวมไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง  2559) เร่ือง การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จึงขอความร่วมมือจากท่านในการแสดงข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะภายในวันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถน าส่งข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของทา่นได้ที่  

ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที่133 ถนนสขุุมวิท 21(อโศกมนตรี)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  

 หรือ อเีมล academic-fap@fap.or.th  

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 

ในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

ฝ่ายมาตรฐานการบญัชี 

โทร.02-685-2562 

Email: academic-fap@fap.or.th 

mailto:academic-fap@fap.or.th
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ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับ

ที่ 25 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุน (IAS No.25, “Accounting for Investments”) ในเร่ืองที่เกี่ยวกับเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 115 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนบางประเภท (SFAS No.115, “Accounting for 

Certain Investments in Debt and Equity Securities”) ในเร่ืองเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดและ

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด โดยมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างกนั ยกเว้น 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการบัญชีส าหรับเงินลงทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินลงทุน

ในตราสารหน้ีและตราสารทุน เช่น เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ

ตราสารทุน โดยใช้เกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 (IAS No.39 (revised 1998), 

“Financial Investment: Recognition and Measurement”) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงค านิยามของมูลค่ายุติธรรมให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และปรับปรุงการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจากเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า รวมถึงการน าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหน้ีและตราสารทุนน้ันกล่าวรวมไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง  2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์  

ขอบเขต 1 - 2 

ค านยิาม 3 
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ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา เอน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอื่นที่เป็น

ค าอธิบายเพ่ิมเติมและแนวทางปฏบัิติในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกับ

รายการที่ไม่มีนัยส าคัญ 

วตัถุประสงค ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ  

ตราสารทุนทุกประเภท ไม่ว่าเงินลงทุนน้ันจะเป็นเงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในความ

ต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียัง

ครอบคลุมถึงการปฏบัิติทางบัญชีเกี่ยวกบัการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว 

ขอบเขต 

1  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ก าหนดวิธีปฏิบั ติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับเงินลงทุนทีเ่ป็นตราสารหน้ีและตราสารทุน 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

2.1  เกณฑก์ารรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิและเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาเช่า) 

2.2 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 

(ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

2.3 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

(ปรับปรุง 2559)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า) 

2.4 การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน เช่น กองทุนรวม หรือกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะ

ด้านการลงทุน) 

2.5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(เมื่อมีการประกาศใช้))  

2.6 การบัญชีส าหรับสญัญาเช่าการเงินตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาเช่า)  
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2.7 การบัญชีส าหรับกิจการประกันชีวิต (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง สญัญาประกนัภัย) หรือเงินลงทุนของโครงการเงินบ าเหนจ็บ านาญซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ที่เสนอรายงานแยกจากกิจการที่เป็นนายจ้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน) 

2.8 การบัญชีส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

ค านยิาม 

3 ค าศัพทท์ีใ่ชใ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

เงินลงทุน หมายถงึ สินทรัพย์ที่ กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั ่งคั ่งให้กับ

กิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะไดรั้บ (เช่น 

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่

เพิ่มข้ึน หรือในรูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่กิจการ

ไดรั้บ (เช่น ประโยชน์ที่ไดรั้บจากความสัมพันธ์ทาง

การคา้) รายการต่อไปน้ีไม่ถอืเป็นเงินลงทุน  

ก) สินค้าคงเหลือ ตามที่ นิยามไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง

สินคา้คงเหลอื  

ข)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณท์ี่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์ 

ค)  อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ตามทีนิ่ยามไวใ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน  

เงินลงทุนชัว่คราว หมายถงึ เ งินลง ทุนที่ กิ จการ ตั้ ง ใจจะถื อ ไว้ไ ม่ เ กิน  1 ปี  

เ งินลงทุนชั ่วคราวรวมถึ ง  หลักท รัพย์ เพื่ อค้า 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนทัว่ไป และตราสารหน้ีที่

จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 
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เงินลงทุนระยะยาว หมายถงึ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเ้กิน 1 ปี เงินลงทุน

ระยะยาวรวมถึง ตราสารทุนที่ จัดประเภทเป็น

หลักทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป ตราสารหน้ีที่จัด

ประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายและตราสารหน้ีที่จะ

ถอืจนครบก าหนด 

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนใน

ความต้องการของตลาดที่ กิ จการถือไว้โดยมี

วัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล ้ท าให้

กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไวเ้ป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อ

หาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ์

ดังนัน้ หลกัทรัพยเ์พือ่คา้จึงมอัีตราการหมุนเวียนสูง 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนใน

ความตอ้งการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพยเ์พื่อ

คา้ และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหน้ีที่จะถือ

จนครบก าหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วม หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสามารถแยกประเภทเป็นเงิน

ลงทุนชัว่คราวหรือเงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนทัว่ไป หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของ

ตลาดท าให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็น

หลักทรัพยเ์พื่อคา้หรือหลักทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุน

ทัว่ไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราวหรือ

เงินลงทุนระยะยาว 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

ก าหนด 

หมายถงึ เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีที่กิจการมี

ความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไวจ้น

ครบก าหนดไถ่ถอน 

ตราสารทุน หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผูถ้ือตราสารมีความเป็นเจา้ของใน

ส่วนไดเ้สียคงเหลอืของกิจการทีไ่ปลงทุน 

ส่วนไดเ้สียคงเหลอื หมายถงึ ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยท์ี่เหลืออยู่ของกิจการหลังจาก

หักหน้ีสินทัง้สิ้ นออกแลว้ 
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ตราสารหนี้  หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผู ้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเ งินสดหรือ

สินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู ้ถือตราสารตามจ านวนและ

เง่ือนไขทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยชัดเจนหรือโดยปริยาย 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวัดมลูค่ายุติธรรม) 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของตราสารหน้ีที่ได้มาหรือโอนมาตั้งแต่

เร่ิมแรกหักเงินต้นที่จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัด

จ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเร่ิมแรก

กับมูลค่าที่ตราไว ้การตัดจ าหน่ายส่วนต่างดังกล่าว

ตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงหรือวิธี

อ่ืนที่ใหผ้ลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง

อย่างมนัียส าคัญ 

วิธีอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หมายถงึ วิธีค านวณหาอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงซึ่งเป็นอัตรา

คงทีต่ลอดอายุของตราสารหน้ี 

อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หมายถงึ อัตราคิดลดที่ท าใหมู้ลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

ที่จะได้รับในอนาคตเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ 

ตราสารหนี้  

หลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนใน

ความตอ้งการของตลาด 

หมายถงึ หลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซ้ือขายในตลาดที่

มีสภาพคล่องจึงท าใหส้ามารถวัดมลูค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนนัน้ไดใ้นทันที  

รูปแบบของเงินลงทุน 

4  กจิการถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน กิจการบางประเภท เช่น ธนาคารมีกิจกรรมการลงทุนซ่ึงถือ

เป็นองค์ประกอบส าคัญในเร่ืองการด าเนินงาน กิจการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือสะสมเงินทุน
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ส่วนเกิน และกิจการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าหรือเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบทางการค้า 

5 เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอื่น ในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มี

เอกสารสทิธ ิเงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของเงินให้กู้ยืมที่ไม่ใช่หน้ีการค้าระยะสั้นและระยะยาวหรืออยู่ในรูป

ของส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานของกิจการอื่น เช่น หุ้นทุน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เงินลงทุน

จึงหมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึงเงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่น เช่น ทอง 

เพชร หรือสนิค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ตน้ทุนของเงินลงทุน 

6  ต้นทุนของเงินลงทุนต้องรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน เช่น ราคา

จ่ายซ้ือเงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร ต้นทุนการท ารายการไม่รวมถึงส่วนเกิน

หรือส่วนลดของตราสารหน้ี ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและต้นทุนภายในที่ได้รับการ

แบ่งปันมา 

7  หากกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อื่นที่มีราคาตลาด 

รายจ่ายในการได้มาซ่ึงเงินลงทุนคือ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ออกไม่ใช่ราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ (ดู

ย่อหน้าที่ 23 ถึง 25) หากกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์

อื่น รายจ่ายในการได้มาซ่ึงเงินลงทุนต้องก าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่น าไปแลก เว้นแต่จะ

มีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มาน้ันเป็นราคาที่เหมาะสมกว่า 

8  ตามปกติ ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เน่ืองจากกระแสเข้า

ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์กระแสเข้าน้ันเป็นรายจ่าย

กิจการได้รับคืนจากการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้ ตัวอย่างเช่น 

ดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนก่อนที่กิจการจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบ้ียมาซ่ึงดอกเบ้ียน้ันรวมอยู่ในราคาซ้ือของ

หุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบ้ียจากหุ้นกู้ที่กิจการมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมา ต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลาก่อนและ

หลังการซ้ือหุ้นกู้ กิจการต้องไม่รับรู้ดอกเบ้ียส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซ้ือเป็นรายได้ ส าหรับเงิน

ปันผลที่กิจการได้จากตราสารทุนซ่ึงประกาศจ่ายจากก าไรสุทธิก่อนการซ้ือ กิจการต้องปฏิบัติ

เช่นเดียวกับหุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบ้ีย หากเป็นการยากที่กิจการจะปันส่วนเงินปันผลดังกล่าว กิจการ

ต้องน าเงินปันผลทั้งจ านวนไปหักจากต้นทุนของเงินลงทุนหากเหน็ชัดเจนว่าเงินปันผลน้ันเป็นส่วนหน่ึง

ของการคืนทุน 

9 ผู้ลงทุนต้องตัดจ าหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนในตราสาร

หน้ี (ส่วนลดหรือส่วนเกนิจากการได้มาซ่ึงเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับตราสารจนถึง

วันครบก าหนดด้วยวิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีอัตราคงที่จ านวน
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ที่ตัดจ าหน่ายของส่วนลดหรือส่วนเกินต้องน าไปลดหรือเพ่ิมรายได้ประหน่ึงว่าเป็นดอกเบ้ีย และบวก

หรือหักจากมูลค่าตามบัญชีของตราสารน้ัน มูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ของเงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของ

เงินลงทุนในขณะน้ัน 

การจดัประเภทเงินลงทุน 

10 ณ วันทีกิ่จการไดม้าซึ่งเงินลงทุน กิจการตอ้งปฏบัิติดังต่อไปน้ี 

10.1 จัดประเภทตราสารหน้ีทุกชนิดและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ดังต่อไปน้ี 

10.1.1  หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 

10.1.2  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

10.1.3  ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 

10.2 จัดประเภทตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการตอ้งทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนที่

แสดงไวแ้ต่เดิม 

11 เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 เว้นแต่ว่าตราสารทุนน้ันเป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

12 ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซ้ือง่ายขายคล่องและ

สามารถเปล่ียนมือได้บ่อย ดังน้ัน หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการหาก าไรจากการขึ้ นลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ซ่ึง

กิจการเจาะจงถือไว้เพ่ือค้า ท าให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง หลักฐานที่แสดงให้

เหน็ว่าหลักทรัพย์ที่กจิการได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ได้แก่ การที่กิจการท าการซ้ือขายกลุ่มหลักทรัพย์

อย่างสม ่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพ่ือท าก าไรช่วงสั้นอย่าง

แน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ที่กจิการถือไว้เพ่ือการอื่น

โดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการจะเตม็ใจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่

โอกาสอ านวย ดังน้ันหลักทรัพย์ที่กิจการได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ต้องจัดประเภทเป็น

หลักทรัพย์เผ่ือขายในทนัท ี

13 กจิการจะจัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดกต่็อเมื่อกิจการมีความตั้งใจแน่ว

แน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบก าหนด โดยที่กจิการจะไม่ขายตราสารดังกล่าว

ก่อนครบก าหนดหรือจะไม่โอนเปล่ียนประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่จะเกิดสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ 14 กจิการจะต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดทุกรายการเพ่ือ

โอนเปล่ียนประเภทหากกจิการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดรายการใด

รายการหน่ึงทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ 14 ไม่เกดิขึ้น 
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14 การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่อไปน้ีอาจท าให้กิจการต้องเปล่ียนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจน

ครบก าหนดโดยที่ไม่จ าเป็นต้องทบทวนความต้ังใจที่จะถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบก าหนด การ

จ าหน่ายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่สม ่าเสมอกับการจัด

ประเภทที่ท  าไว้เดิม 

14.1 มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ 

14.2 มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรซ่ึงเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อลดหย่อนทางภาษีอากร

เกี่ยวกบัดอกเบ้ียที่จะได้รับตราสารหน้ี ซ่ึงกรณีน้ีไม่เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีโดยทั่วไป 

14.3 มีการรวมกิจการหรือจ าหน่ายกิจการที่ส าคัญซ่ึงท าให้กิจการต้องขายหรือโอนตราสารหน้ีที่จะถือ

จนครบก าหนดเพ่ือให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยงด้านเครดิต

ของกจิการไว้ดังเดิม 

14.4 มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่กิจการ

เคยถือไว้ได้ ท าให้กจิการจ าเป็นต้องจ าหน่ายตราสารหน้ีดังกล่าว 

14.5 มีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกบัการรักษาระดับเงินทุนของกิจการท าให้กิจการ

ต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว 

 นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กิจการอาจไม่จ าเป็นต้องทบทวนความต้ังใจหรือความสามารถที่จะถือตรา

สารหน้ีรายการอื่นไปจนครบก าหนด หากกิจการต้องขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีรายการ

หน่ึงเน่ืองจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงสถานการณ์น้ีเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติส าหรับ

กิจการหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนอีก กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 46 

15 กจิการต้องไม่จัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดหากกิจการเพียงแต่ต้ังใจว่า

จะถือตราสารหน้ีน้ันไปอย่างไม่มีก าหนด หรือจะถือไว้เผื่อขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้  

15.1 อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีน้ันเปล่ียนไปท าให้ความเสี่ยงในการช าระหน้ีสงูข้ึน 

15.2 กิจการมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจ า มีผู้ต้องการกู้เงิน

เป็นจ านวนมาก หรือกิจการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

15.3 เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหน้ีดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า 

15.4 มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน 

15.5 มีการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

16 หากกิจการขายตราสารหน้ีในลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี จะถือว่าการขายน้ันกระท าเมื่อครบ

ก าหนด 

16.1 กจิการขายตราสารหน้ีเม่ือใกล้ถึงวันครบก าหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่

ถอนก่อนครบก าหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิไถ่ถอนน้ัน  
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ซ่ึงระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบก าหนดใกล้เคียงกันจนท าให้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียไม่

เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดราคาของตราสารอกีต่อไป 

16.2 กจิการขายตราสารหน้ีหลังจากที่ได้รับช าระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ได้ตราสารมา 

17 หากกจิการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการต้องจัดประเภทของเงินลงทุน

ดังกล่าวตามลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่มีต่อกิจการที่ไปลงทุน หากกิจการมีตราสารทุนอยู่ใน

ความครอบครองเพียงพอที่จะท าให้กิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน กิจการ

ต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ันเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559)  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า) หากกิจการมีตราสารทุนอยู่ในความครอบครอง

เพียงพอที่จะท าให้กจิการสามารถควบคุมกจิการที่ได้รับการลงทุน กจิการต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ัน

เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและต้องจัดท างบการเงินรวม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

10 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินรวม) และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ หากกิจการมีตราสารทุนที่ท  าให้กิจการมีส่วนได้

เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ันเป็นการร่วมค้า  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การร่วมการงาน)หากกจิการมี

ตราสารทุนอยู่ในครอบครองแต่ไม่มีความสัมพันธ์ถึงข้ันที่จะมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญหรือไม่

สามารถควบคุมกจิการที่ได้รับการลงทุนได้ กจิการต้องจัดประเภทตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนทั่วไป 

18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน หน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม)   

19 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน หากกิจการแยกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ในงบการเงิน กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 10 เป็นเงินลงทุนช่ัวคราวหรือเงินลงทุน

ระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนช่ัวคราวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุนระยะยาวเป็น

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

20 กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในงบการเงินให้ถูกต้องอยู่เสมอ เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้า

ถือเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวที่ไม่สามารถจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาวได้นอกจากจะมีการโอนเปล่ียนประเภท 

ในท านองเดียวกนั ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวจะไม่สามารถจัดเป็น

เงินลงทุนช่ัวคราวได้นอกจากจะมีการโอนเปล่ียนประเภทหรือก าลังจะครบก าหนดภายใน 1 ปี อย่างไรก็

ตาม เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายหรือเงินลงทุนทั่วไปสามารถจัดประเภทเป็นได้ทั้งเงินลงทุน

ช่ัวคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนเวลาที่กิจการต้ังใจจะถือเงินลงทุนไว้หรืออายุตาม

สญัญาของเงินลงทุนเอง 
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21 ตามปกติกิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะ

ยาว กจิการจะจัดประเภทหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงิน

ลงทุนทั่วไประยะสั้นได้กต่็อเมื่อกจิการมีการตกลงหรือเจรจาถึงข้ันตกลงซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนตราสาร

ทุนดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการอื่น ซ่ึงมีผลท าให้กิจการมั่นใจว่าจะครอบครองตราสารทุนน้ันไม่เกิน  

1 ปีหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

22 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการที่ไม่ต้องแยกแสดงสินทรัพย์เป็นประเภทหมุนเวียนและไม่

หมุนเวียนในงบการเงินยังคงต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

23 มูลค่ายุติธรรม เป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึน

ในสภาพปกติในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของ

ตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price) โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสงัเกตได้โดยตรงหรือได้จาก

การประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 

13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

24 (ย่อหน้านี้ตัดทิ้ง) 

25 (ย่อหน้านี้ตัดทิ้ง) 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราว 

26 กิจการตอ้งแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราวในงบแสดงฐานะการเงิน ดังต่อไปน้ี 

26.1 หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

26.2 เงินลงทุนทัว่ไปตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน 

26.3 ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดซึ่งจะครบก าหนดภายใน 1 ปีตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน ดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

27 เงินลงทุนช่ัวคราวรวมถึง ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ตราสารดังกล่าว

สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องแสดงหลักทรัพย์เพ่ือค้า

และหลักทรัพย์เผ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาด
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ว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนน้ัน ส่วนตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน

ทั่วไป กิจการจะจัดประเภทเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวกต่็อเมื่อกิจการมีการตกลงหรือเจรจา

ถึงข้ันตกลงซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนตราสารดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการอื่น เงินลงทุนทั่วไปที่จัด

ประเภทเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนปรับลดด้วยการด้อยค่าที่

เกดิขึ้น ตามปกติตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่เม่ือตราสารหน้ีน้ัน

ก าลังจะครบก าหนดภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องจัดประเภทตราสาร

หน้ีที่จะครบก าหนดดังกล่าวเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวและต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

28 กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการก าไรหรือรายการ

ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนทันทีในงวดนั้น และตอ้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์

เผือ่ขายเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจนกระทัง่กิจการจ าหน่าย

หลักทรัพยจึ์งบันทึกการเปลีย่นแปลงมลูค่านัน้ในก าไรหรือขาดทุน การเปลีย่นมลูค่าของเงินลงทุน

คือ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนัน้ 

29 กิจการต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าเป็นรายการ

ก าไรหรือขาดทุนโดยทันที ผลก าไรและผลขาดทุนของหลักทรัพย์เพ่ือค้าทุกรายการให้น ามารวมเพ่ือ

แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน กิจการต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ส่วนต่าง

ดังกล่าวถือเป็นส่วนเกนิทุนหรือส่วนต ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ซ่ึงกิจการ

ตั้งพักไว้จนกระทั่งได้จ าหน่ายหลักทรัพย์จึงจะรับรู้ส่วนต่างน้ันในก าไรหรือขาดทุน กิจการสามารถ

บันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใช้บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน กจิการจะบันทกึส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปและตรา

สารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดกต่็อเม่ือกจิการขายเงินลงทุนหรือเม่ือเงินลงทุนน้ันด้อยค่า ในทั้งสองกรณี 

กจิการต้องบันทกึส่วนต่างดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

เงินลงทุนระยะยาว 

30  กิจการตอ้งแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้

มลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดังต่อไปน้ี 

30.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้  

30.1.1 หลักทรัพยเ์ผื่อขายตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และ

รับรู้มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วน
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ของเจา้ของจนกระทัง่กิจการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นจึงบันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน 

30.1.2 ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนดตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยราคาทุน

ตัดจ าหน่าย 

30.2 เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดซึ่งถือเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายตอ้งปฏิบัติ

ตามขอ้ 30.1.1 

30.3 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปที่ตอ้งแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยราคาทุน 

กิจการตอ้งปฏบัิติตามย่อหนา้ที ่32 ถงึ 37 ในเร่ืองเกี่ยวกับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวโดย

พจิารณาการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงินลงทุนเป็นแต่ละรายการ 

31 ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความส าคัญต่อกิจการผู้ลงทุน ดังน้ัน กิจการจึงต้อง

พิจารณาการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพ่ือดูความเหมาะสมของมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

การดอ้ยค่าของตราสารหนี้ ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 

32  ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนดจะดอ้ยค่าเมือ่มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่กิจการจะไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินตน้หรือดอกเบ้ียทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไวใ้นสัญญาได ้รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของตราสารหนี้ ดังกล่าวคือ ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชีกับมลูค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดทีค่าดว่าจะไดรั้บจากตราสารหน้ีนัน้ซึ่งคิดลดดว้ยอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงตามสัญญาเดิม 

33 กิจการตอ้งบันทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดในก าไรหรือ

ขาดทุนทันทีทีเ่งินลงทุนเกิดการดอ้ยค่าและตอ้งรับรูร้ายไดด้อกเบ้ียในเวลาต่อมาดว้ยอัตราคิดลดที่

ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ นัน้ 

34 กิจการอาจค านวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารหน้ีที่

คล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี กิจการอาจก าหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาดของตรา

สารหน้ีน้ัน (ราคาขายสุทธิ) หรือราคายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค่าจากการใช้) หากกิจการคาดว่า

หลักประกันที่มีอยู่จะเป็นแหล่งช าระหน้ีเพียงแหล่งเดียวของตราสารหน้ีดังกล่าว หากในเวลาต่อมา

กิจการพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง

กิจการต้องบันทกึเพ่ิมมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ได้เท่าที่ไม่เกินราคาทุนตัดจ าหน่ายที่ควรเป็น หาก

กิจการไม่เคยบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามาเลยในงวดก่อน ๆ กิจการต้องบันทึกรายการ
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ขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิด หลังจากที่กิจการปรับมูลค่าของตราสารหน้ีที่จะ

ถือจนครบก าหนดให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32 กิจการต้องรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย

จากตราสารหน้ีน้ันโดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสญัญาเดิม 

การดอ้ยค่าของหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

35 กิจการตอ้งบันทึกการดอ้ยค่าของหลักทรัพยเ์ผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพยนั์้น

ดอ้ยค่า โดยการกลบับัญชีส่วนต า่กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของหลักทรัพยเ์ผื่อขายที่แสดง

อยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเป็นรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน

ทันทีที่เกิด เวน้แต่กิจการเคยบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไวใ้นองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุน

ก่อนทีจ่ะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

36 หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผ่ือขายเกดิการด้อยค่า มีดังต่อไปนี้  

36.1 กจิการที่ออกหลักทรัพย์ก าลังประสบปัญหาทางการเงิน 

36.2 กจิการที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดช าระหน้ีหรือผิดเง่ือนไขในสญัญา 

36.3 มีความเป็นไปได้สงูที่กจิการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกจิการ 

36.4 หลักทรัพย์น้ันไม่มีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอกีต่อไปเนื่องจากปัญหาทางการเงิน 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 

37 กิจการตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์เพือ่บันทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

38 ในการจ าหน่ายเงินลงทุน กิจการต้องบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรั้บกับมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนเป็นก าไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ กิจการตอ้งบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชีที่

เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จ าหน่ายเพื่อรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เช่น ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มลูค่าเงินลงทุน 

39 หากกิจการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน มูลค่าตามบัญชีต่อหน่วยที่ใชใ้นการบันทึกก าไรหรือ

ขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกันตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักหรือวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
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การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

40 กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง 

ดังต่อไปน้ี 

40.1 การโอนเปลีย่นเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดและตราสารหนี้  

40.1.1 ส าหรับการโอนเปลีย่นหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน กิจการตอ้งใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกับมลูค่ายุติธรรม ณ วันนัน้ในก าไรหรือขาดทุนทันที 

40.1.2 ส าหรับการโอนเปลีย่นเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพยเ์พือ่คา้ กิจการตอ้งใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ลงทุนทีโ่อนเปลีย่นในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

40.1.3 ส าหรับตราสารหน้ีทีโ่อนเปลีย่นจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายไปเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจน

ครบก าหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและ

ปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนต า่กว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิน

ลงทุนดว้ยผลต่างระหว่างมลูค่าตามบัญชีกับมลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนเกิน

ทุนหรือส่วนต า่กว่าทุนดังกล่าวยงัคงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบ

อ่ืนของส่วนของเจา้ของ และตอ้งตัดจ าหน่ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหน้ี 

ในลักษณะเดียวกันกับการตัดจ าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีโดยใช้

วิธีอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงหรือวิธีอ่ืนทีใ่หผ้ลไม่แตกต่างกัน 

40.1.4 ส าหรับการโอนเปลีย่นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดไปเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย 

กิจการตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีและรับรูผ้ลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหากใน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

40.1.5 ส าหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วม การร่วมคา้หรือเงินลงทุนทัว่ไป ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการ

ตอ้งใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีพรอ้มทัง้กลับรายการทุกบัญชี

ทีเ่กีย่วขอ้งกับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

40.1.6 ส าหรับตราสารทุนที่โอนเปลีย่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมคา้

หรือเงินลงทุนทัว่ไป ไปเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย กิจการตอ้งใชมู้ลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุนทีเ่หลอือยู่ ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
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วัดมลูค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ น

รอบระยะเวลารายงาน  

 

40.2 การโอนเปลีย่นตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

40.2.1 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนทัว่ไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวไปเป็น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมคา้ กิจการตอ้งใชมู้ลค่าตามบัญชี 

ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชี 

40.2.2 ส าหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุน

ทัว่ไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว กิจการตอ้งใชมู้ลค่าตามบัญชีของเงิน

ลงทุนทีเ่หลอือยู่ ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ หากเงิน

ลงทุนส่วนที่จ าหน่ายไปมีราคาขายต า่กว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการตอ้งพิจารณาว่า

เงินลงทุนส่วนทีเ่หลอืดอ้ยค่าหรือไม่เพือ่รับรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

41  ตามปกติ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึงจะไม่เกิดข้ึนบ่อย เน่ืองจาก

กจิการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับต้ังแต่เร่ิมแรกที่ได้เงินลงทุนมา หากกิจการไม่

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายในทันที อย่างไรก็

ตาม สถานการณ์ที่เปล่ียนไปอาจท าให้กจิการต้องโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน การโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การโอนเปล่ียนระหว่างหลักทรัพย์

เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่ อขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการได้ปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนทั่วไปจากประเภทระยะยาวมาเป็นประเภทช่ัวคราว

สามารถท าได้หากกิจการมีหลักฐานว่าจะจ าหน่ายเงินลงทุนน้ันในอนาคตอันใกล้(ดูย่อหน้าที่ 21)ส่วน

การโอนเปล่ียนเงินลงทุนทั่วไปจากประเภทช่ัวคราวไปเป็นประเภทระยะยาวน้ันยากที่จะเกิดข้ึนในทาง

ปฏบัิติ 

ก าไรหรือขาดทุน 

42  รายการต่อไปน้ีตอ้งรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

42.1 รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว 

(ดูย่อหนา้ที่ 29 ถึง 34 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

รายได)้ 

42.2 รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะ

ยาวทีค่ านวณตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่38 ถงึ 39 



ร่าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 105 (ปรับปรงุ 2559) 

เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 
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42.3 รายการก าไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนชัว่คราว 

42.4 รายการก าไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

42.5 รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

43  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้ก าหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรกต็าม กิจการต้อง

รับรู้รายได้จากเงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนแต่ละงวดตามปกติโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงแม้ว่ามูลค่า

ของเงินลงทุนจะเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่ารายได้น้ันจะเป็นเงินปันผล หรือดอกเบ้ียรับซ่ึงรวมค่าตัดจ าหน่าย

ของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน ส่วนรายการก าไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการ

จ าหน่ายเงินลงทุนต้องบันทกึในก าไรหรือขาดทุนทนัท ี

 

งบกระแสเงินสด 

44  (ย่อหน้านี้ตัดทิ้ง) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

45-47 (ย่อหนา้เหล่าน้ีตัดทิ้ ง) 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

48 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยการปรับยอ้นหลังตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและขอ้ผดิพลาด ทัง้น้ีในกรณทีีกิ่จการมีการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความ

เป็นเจา้ของจนสูญเสียการควบคุมหรือไม่มอิีทธิพลอย่างมนัียส าคัญต่อผูไ้ดรั้บการลงทุน กิจการอาจ

ถือเสมือนว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันตน้งวดปี 2560 เป็นราคาทุนของเงินลงทุนนั้น 

(กรณทีีกิ่จการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2560) 

 

วนัถอืปฏิบติั 

49 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถ้ือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ทัง้น้ีสนับสนุนใหน้ าไปใชก่้อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช ้ กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวดว้ย 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ ทุมมานนท ์ ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์    ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการ 

ดร.สนัติ กรีะนันทน์ กรรมการ 

นายณรงค์ พันตาวงษ์ กรรมการ 

นางสรีุพร ศิริขันตยกุล กรรมการ 

นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย กรรมการ 

(นางสาวจอมขวัญ  จันทร์ผา)   

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)    

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร)    

ผู้แทนกรมสรรพากร  กรรมการ 

(นายสาโรช  ทองประค า)    

(นางธญัพร  ตันติยวรงค์)    

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  กรรมการ 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)    

(นายณรงค์ ภาณเุดชทพิย์)    

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการ 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)    

(นางภัทรา  โชว์ศรี)    

(นางสาวสนิุตา  เจริญศิลป์)    

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ 

(นายธวัชชัย  เกยีรติกวานกุล)   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา ตันติประภา  กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต  วิจิตรเลขการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร  ที่ปรึกษา 

(นายเกรียงศักด์ิ ประสงค์สกุาญจน์)  

(นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ) 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา 

(นางสาวสภุา กจิศรีนภดล) 

(นายพัฒนพงศ์ อทิธผิลิน) 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ปรึกษา 

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา) ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

(นางสาวหน่ึงฤทยั เฮ้งบริบูรณ์พงศ์  

(นางสาวญาดา สขุเกษม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ อนุกรรมการ 

นายเกรียง วงศ์หนองเตย อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน อนุกรรมการ 

นายพิชิต ลีละพันธเ์มธา อนุกรรมการ 

นายวินิจ ศิลามงคล อนุกรรมการ 

นายศิระ อนิทรก าธรชัย อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)   

(นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์) 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ 

(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์) 

(นางสาวภมรวรรณ เสยีงสวุรรณ) 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) 

(นางสาวสภุาพร บุญแทน) 

(นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ) 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล  ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา  เพทายบรรลือ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ  เกตุสริุยงค์  อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์  อนุกรรมการ 

นางฐานิตา  อ ่าส าอางค์  อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ  วณิชธนานนท ์ อนุกรรมการ 

นายไพศาล  บุญศิริสขุะพงษ์  อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ บุศรานิพรรณ์  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี วรรณเลิศ)  

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาววราวรรณ กจิวิชา) 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ 

(นางสาวสนิุตา  เจริญศิลป์)  

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)  

(นางสาวเขมวันต์ ศรีสวัสด์ิ) 

นายกติติ  เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม คุณติสขุ อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา สมัฤทธิ์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา ตันติโอฬาร อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 

(นางสาวจิตรา ณีศะนันท)์ 

(นางสาวจารวี ชยสมบัติ) 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

(นายณรงค์ ภาณเุดชทพิย์) 

(นางสาวศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน) 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุกรรมการ 

(นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์) 

(นางสาวภมรวรรณ เสยีงสวุรรณ) 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ จันทรโมลี) 

(นางสาวแทนฟ้า ชาติบุตร) 

นางสาวสาวิตรี องค์สริิมีมงคล อนุกรรมการและเลขานุการ 


