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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 105 (ปรบัปรุง 2559) 

เรื่อง 

การบญัชีสําหรบัเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงการบัญชีสาํหรับเงินลงทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินลงทุน

ในตราสารหน้ีและตราสารทุน เช่น เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยปรับปรุงคาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) และปรับปรุงการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนประเภทอื่น และจากเงินลงทุนประเภทอื่นไปเป็นเงินลงทุน 

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า รวมถึงการนาํการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหน้ีและตราสาร

ทุนน้ันกล่าวรวมไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และตัดภาคผนวก 
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ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษรหนา เอน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่ไปกับข้อความอื่นที่เป็น

คาํอธบิายเพ่ิมเติมและแนวทางปฏบัิติในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติ

กบัรายการที่ไม่มีนัยสาํคัญ 

 

วตัถุประสงค ์
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดวิธีปฏบัิติทางบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 

ตราสารทุนทุกประเภท ไม่ว่าเงินลงทุนน้ันจะเป็นเงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนใน 

ความต้องการของตลาด หรือเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ียังครอบคลุมถึงการปฏบัิติทางบัญชีเกี่ยวกบัการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว 

ขอบเขต 

1  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไดก้าํหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับเงินลงทุนทีเ่ป็นตราสารหน้ีและตราสารทุน 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

2.1  เกณฑ์การรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิและเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุน (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

2.2 การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

2.3 การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมี

การประกาศใช้)) 

2.4 การบัญชีสาํหรับกิจการที่ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน เช่น กองทุนรวม หรือกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีสาํหรับกิจการที่ดาํเนิน

ธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน) 

2.5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า หรือสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(เม่ือมีการประกาศใช้))  

2.6 การบัญชีสาํหรับสัญญาเช่าการเงินตามที่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

2.7 การบัญชีสําหรับกิจการประกันชีวิต (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช้)) หรือเงินลงทุนของ
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โครงการเงินบาํเหนจ็บาํนาญซ่ึงเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานแยกจากกิจการที่เป็นนายจ้าง 

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

2.8 การบัญชีสาํหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(เม่ือมีการประกาศใช้)) 

คํานยิาม 
 

3 คาํศัพทท์ีใ่ชใ้นมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมคีวามหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 
 

เงินลงทุน หมายถงึ สินทรัพย์ที่ กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมัง่คั ่งให้กับ

กิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งทีจ่ะไดรั้บ (เช่น 

ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผล) ในรูปของราคาที่

เพิ่มข้ึน หรือในรูปของประโยชน์อย่างอ่ืนที่กิจการ

ได้รับ (เช่น ประโยชน์ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ 

ทางการคา้) รายการต่อไปน้ีไม่ถอืเป็นเงินลงทุน  

ก) 

 

 

ข) 

 

 

 

ค)   

 

 

 

สินค้าคงเหลือ ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สินคา้คงเหลอื (เมือ่มกีารประกาศใช)้  

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณท์ีไ่ม่ใช่อสังหาริมทรัพย์

เพือ่การลงทุนตามที่นิยามไวใ้นมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง  2559) เ ร่ือง ที่ ดิน 

อาคารและอุปกรณ ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตามที่นิยามไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(เมือ่มกีารประกาศใช)้  

 

เงินลงทุนชัว่คราว หมายถงึ เ งินลง ทุนที่ กิ จการ ตั้ ง ใ จจะถื อ ไ ว้ไ ม่ เ กิน  1 ปี  

เ งินลง ทุนชั ่วคราวรวมถึ ง  หลักท รัพย์ เพื่ อค้า 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนทัว่ไป และตราสารหน้ีที่

จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 

 

 

 



 5 

 

เงินลงทุนระยะยาว หมายถงึ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเ้กิน 1 ปี เงินลงทุน

ระยะยาวรวมถึง  ตราสารทุนที่ จัดประเภทเป็น

หลักทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป ตราสารหน้ีที่จัด

ประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายและตราสารหน้ีที่จะ

ถอืจนครบกาํหนด 

 

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนใน

ความต้องการของตลาดที่ กิ จการถือ ไว้โดยมี

วัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล ้ทําให้

กิจการถอืหลกัทรัพยนั์น้ไวเ้ป็นระยะเวลาสัน้ๆ เพือ่หา

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ์

ดังนัน้ หลกัทรัพยเ์พือ่คา้จึงมอัีตราการหมุนเวียนสูง 

 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุน 

ในความตอ้งการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์

เพือ่คา้ และในขณะเดียวกันไม่ถอืเป็นตราสารหน้ีที่จะ

ถือจนครบกําหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วม การร่วมค้า หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถ

แยกประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราวหรือเงินลงทุน

ระยะยาว 

 

เงินลงทุนทัว่ไป หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของ

ตลาดทําให้ กิจการไ ม่สามารถจัดประเภทเ ป็น

หลักทรัพยเ์พื่อคา้หรือหลักทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุน

ทัว่ไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราวหรือ

เงินลงทุนระยะยาว 

 

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบ

กาํหนด 

หมายถงึ เงินลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีที่กิจการมี

ความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไวจ้น

ครบกาํหนดไถ่ถอน 

 

ตราสารทุน หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผูถ้ือตราสารมีความเป็นเจา้ของใน

ส่วนไดเ้สียคงเหลอืของกิจการทีไ่ปลงทุน 
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ส่วนไดเ้สียคงเหลอื หมายถงึ ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยท์ี่เหลืออยู่ของกิจการหลังจาก

หักหน้ีสินทัง้สิ้ นออกแลว้ 

 

ตราสารหน้ี หมายถงึ สัญญาที่แสดงว่าผู ้ออกตราสารมีภาระผูกพันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเ งินสดหรือ

สินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู ้ถือตราสารตามจํานวนและ

เง่ือนไขทีไ่ดก้าํหนดไวโ้ดยชัดเจนหรือโดยปริยาย 

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือ่

โอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผูร่้วมตลาด ณ วันที่วัดมลูค่า (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัด

มลูค่ายุติธรรม (เมือ่มกีารประกาศใช)้) 

 

ราคาทุนตัดจาํหน่าย หมายถงึ ราคาทุนของตราสารหน้ีที่ได้มาหรือโอนมาตั้งแต่

เร่ิมแรกหักเงินต้นที่ จ่ายคืน และบวกหรือหักค่า 

ตัดจําหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุน

เร่ิมแรกกับมูลค่าที่ตราไว ้การตัดจาํหน่ายส่วนต่าง

ดังกล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง

หรือวิธีอ่ืนที่ให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบ้ีย 

ทีแ่ทจ้ริงอย่างมนัียสาํคัญ 

 

วิธีอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หมายถงึ วิธีคาํนวณหาอัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริงซึ่งเป็นอัตราคงที่

ตลอดอายุของตราสารหน้ี 

 

อัตราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง หมายถงึ อัตราคิดลดที่ทาํให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

ที่จะได้รับในอนาคตเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ 

ตราสารหน้ี 

 

หลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนใน

ความตอ้งการของตลาด 

หมายถงึ หลักทรัพยห์รือเงินลงทุนอ่ืนที่มีการซ้ือขายในตลาดที่

มีสภาพคล่องจึงทาํใหส้ามารถวัดมลูค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนนัน้ไดใ้นทันท ี 
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รูปแบบของเงินลงทุน 

4  กจิการถือเงินลงทุนไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน กิจการบางประเภท เช่น ธนาคารมีกิจกรรมการลงทุนซ่ึง

ถือเป็นองค์ประกอบสาํคัญในเร่ืองการดาํเนินงาน กจิการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือสะสมเงินทุน

ส่วนเกนิ และกจิการบางประเภทมีเงินลงทุนไว้เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าหรือเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบทางการค้า 

5 เงินลงทุนบางชนิดมีเอกสารสิทธิในรูปของใบหุ้นหรือเอกสารอื่น ในขณะที่เงินลงทุนบางชนิดไม่มี

เอกสารสทิธ ิเงินลงทุนอาจอยู่ในรูปของเงินให้กู้ยืมที่ไม่ใช่หน้ีการค้าระยะสั้นและระยะยาวหรืออยู่ใน

รูปของส่วนได้เสียในผลการดาํเนินงานของกิจการอื่น เช่น หุ้นทุน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  

เงินลงทุนจึงหมายถึง เงินลงทุนในสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่รวมถึงเงินลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่น 

เช่น ทอง เพชร หรือสนิค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ตน้ทุนของเงินลงทุน 

6  ต้นทุนของเงินลงทุนต้องรวมรายจ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน เช่น 

ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร ต้นทุนการทาํรายการไม่รวมถึง

ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ี ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการบริหารและต้นทุนภายในที่

ได้รับการแบ่งปันมา 

7  หากกจิการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการออกหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อื่นที่มีราคาตลาด 

รายจ่ายในการได้มาซ่ึงเงินลงทุนคือ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ออกไม่ใช่ราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้  

(ดูย่อหน้าที่ 23 ถึง 25) หากกิจการได้เงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนมาด้วยการแลกเปล่ียนกับ

สนิทรัพย์อื่น รายจ่ายในการได้มาซ่ึงเงินลงทุนต้องกาํหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นาํไปแลก 

เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ได้มาน้ันเป็นราคาที่เหมาะสมกว่า 

8  ตามปกติ ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้ เน่ืองจากกระแสเข้า

ดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์กระแสเข้าน้ันเป็นรายจ่าย

กจิการได้รับคืนจากการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนและไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้ ตัวอย่างเช่น 

ดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนก่อนที่กิจการจะได้หุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบ้ียมาซ่ึงดอกเบ้ียน้ันรวมอยู่ในราคาซ้ือ

ของหุ้นกู้ดังกล่าว ดอกเบ้ียจากหุ้นกู้ที่กิจการมีสิทธิได้รับในเวลาต่อมา ต้องปันส่วนให้กับช่วงเวลา

ก่อนและหลังการซ้ือหุ้นกู้ กิจการต้องไม่รับรู้ดอกเบ้ียส่วนที่เป็นของช่วงเวลาก่อนการซ้ือเป็นรายได้ 

สาํหรับเงินปันผลที่กิจการได้จากตราสารทุนซ่ึงประกาศจ่ายจากกาํไรสุทธิก่อนการซ้ือ กิจการต้อง

ปฏบัิติเช่นเดียวกบัหุ้นกู้ที่ระบุอัตราดอกเบ้ีย หากเป็นการยากที่กิจการจะปันส่วนเงินปันผลดังกล่าว 

กจิการต้องนาํเงินปันผลทั้งจาํนวนไปหักจากต้นทุนของเงินลงทุนหากเหน็ชัดเจนว่าเงินปันผลน้ันเป็น

ส่วนหน่ึงของการคืนทุน 

9 ผู้ลงทุนต้องตัดจําหน่ายส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของเงินลงทุนใน 

ตราสารหน้ี (ส่วนลดหรือส่วนเกินจากการได้มาซ่ึงเงินลงทุน) ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ได้รับ 

ตราสารจนถึงวันครบกาํหนดด้วยวิธอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จริง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมี
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อตัราคงที่ จาํนวนที่ตัดจาํหน่ายของส่วนลดหรือส่วนเกนิต้องนาํไปลดหรือเพ่ิมรายได้ประหน่ึงว่าเป็น

ดอกเบ้ีย และบวกหรือหักจากมูลค่าตามบัญชีของตราสารน้ัน มูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ของ 

เงินลงทุนถือเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในขณะน้ัน 

การจดัประเภทเงินลงทุน 

10 ณ วันทีกิ่จการไดม้าซึ่งเงินลงทุน กิจการตอ้งปฏบัิติดังต่อไปน้ี 

10.1  จัดประเภทตราสารหน้ีทุกชนิดและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ดังต่อไปน้ี 

10.1.1  หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 

10.1.2  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

10.1.3  ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด 

10.2  จัดประเภทตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุน

ทีแ่สดงไวแ้ต่เดิม 

11 เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 เว้นแต่ว่าตราสารทุนน้ันเป็น 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

12 ตามปกติการค้าหลักทรัพย์เป็นการที่กิจการเข้าทาํการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพซ้ือง่ายขายคล่อง

และสามารถเปล่ียนมือได้บ่อย ดังน้ัน หลักทรัพย์เพ่ือค้าจึงหมายถึง หลักทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการหากาํไรจากการข้ึนลงของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยจัดรวมเป็นกลุ่มหลักทรัพย์

ซ่ึงกิจการเจาะจงถือไว้เพ่ือค้า ทาํให้หลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง หลักฐานที่

แสดงให้เหน็ว่าหลักทรัพย์ที่กิจการได้มาเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า ได้แก่ การที่กิจการทาํการซ้ือขาย

กลุ่มหลักทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอจนมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มมีการหมุนเวียนเพ่ือทาํ

กาํไรช่วงสั้นอย่างแน่นอน หลักทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ที่

กจิการถือไว้เพ่ือการอื่นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์น้ัน แม้ว่ากิจการจะเตม็ใจขาย

หลักทรัพย์ดังกล่าวทันทีที่โอกาสอาํนวย ดังน้ันหลักทรัพย์ที่กิจการได้มาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่

แน่นอน ต้องจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขายในทนัท ี

13 กจิการจะจัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดกต่็อเม่ือกิจการมีความตั้งใจ 

แน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกาํหนด โดยที่กิจการจะไม่ขายตราสาร

ดังกล่าวก่อนครบกาํหนดหรือจะไม่โอนเปล่ียนประเภทตราสารดังกล่าวเว้นแต่จะเกิดสถานการณ์

ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14 กิจการจะต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

กาํหนดทุกรายการเพ่ือโอนเปล่ียนประเภทหากกิจการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีที่จะ

ถือจนครบกาํหนดรายการใดรายการหน่ึงทั้งที่สถานการณ์ในย่อหน้าที่ 14 ไม่เกดิข้ึน 

14 การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่อไปน้ีอาจทาํให้กจิการต้องเปล่ียนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีไปจน

ครบกาํหนดโดยที่ไม่จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจที่จะถือตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบกาํหนด  
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การจาํหน่ายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการกระทาํที่สมํ่าเสมอกับ

การจัดประเภทที่ทาํไว้เดิม 

14.1  มีหลักฐานที่แสดงว่าความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารลดลงอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

14.2  มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรซ่ึงเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือลดข้อลดหย่อนทาง

ภาษีอากรเกี่ยวกับดอกเบ้ียที่จะได้รับตราสารหน้ี ซ่ึงกรณีน้ีไม่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอัตรา

ภาษีโดยทั่วไป 

14.3  มีการรวมกิจการหรือจําหน่ายกิจการที่สาํคัญซ่ึงทาํให้กิจการต้องขายหรือโอนตราสารหน้ี 

ที่จะถือจนครบกาํหนดเพ่ือให้กิจการรักษาระดับความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยง

ด้านเครดิตของกจิการไว้ดังเดิม 

14.4  มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้กิจการไม่สามารถถือเงินลงทุนบางชนิดไว้ในระดับที่

กจิการเคยถือไว้ได้ ทาํให้กจิการจาํเป็นต้องจาํหน่ายตราสารหน้ีดังกล่าว 

14.5  มีการเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาระดับเงินทุนของกิจการทาํให้

กจิการต้องลดขนาดลงโดยการขายเงินลงทุนดังกล่าว 

 นอกจากสถานการณ์ข้างต้น กิจการอาจไม่จาํเป็นต้องทบทวนความตั้งใจหรือความสามารถที่จะถือ

ตราสารหน้ีรายการอื่นไปจนครบกาํหนด หากกิจการต้องขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ี

รายการหน่ึงเน่ืองจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงสถานการณ์น้ีเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็น

ปกติสาํหรับกิจการหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอกเทศและไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนอีก กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารหน้ีดังกล่าวตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ 

ในย่อหน้าที่ 46 

15 กจิการต้องไม่จัดประเภทตราสารหน้ีเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดหากกิจการเพียงแต่ตั้งใจ

ว่าจะถือตราสารหน้ีน้ันไปอย่างไม่มีกาํหนด หรือจะถือไว้เผ่ือขายภายใต้สถานการณ์ต่อไปน้ี 

15.1  อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีน้ันเปล่ียนไปทาํให้ความเสี่ยงในการชาํระหน้ีสงูข้ึน 

15.2  กจิการมีความจาํเป็นต้องเพ่ิมสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น มีผู้มาขอคืนเงินมัดจาํ มีผู้ต้องการกู้เงิน

เป็นจาํนวนมาก หรือกจิการต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกนัภัย 

15.3  เงินลงทุนที่สามารถใช้ทดแทนตราสารหน้ีดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียที่จูงใจให้น่าลงทุนกว่า 

15.4  มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและแหล่งที่มาของเงินทุน 

15.5  มีการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

16 หากกิจการขายตราสารหน้ีในลักษณะตามข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี จะถือว่าการขายน้ันกระทาํเม่ือ

ครบกาํหนด 

16.1  กิจการขายตราสารหน้ีเม่ือใกล้ถึงวันครบกาํหนด หรือใกล้ถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้

สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธ ิ

ไถ่ถอนน้ัน ซ่ึงระยะเวลาจากวันที่ขายถึงวันครบกาํหนดใกล้เคียงกันจนทาํให้ความเสี่ยงจาก

อตัราดอกเบ้ียไม่เป็นตัวแปรที่สาํคัญในการกาํหนดราคาของตราสารอกีต่อไป 

16.2  กิจการขายตราสารหน้ีหลังจากที่ได้รับชําระเงินส่วนใหญ่ของเงินต้นที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 

ได้ตราสารมา 
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17 หากกิจการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กิจการต้องจัดประเภทของ 

เงินลงทุนดังกล่าวตามลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่มีต่อกิจการที่ไปลงทุน หากกิจการมี 

ตราสารทุนอยู่ในความครอบครองเพียงพอที่จะทาํให้กิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อ

กิจการที่ไปลงทุน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ันเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมี 

การประกาศใช้)) หากกิจการมีตราสารทุนอยู่ในความครอบครองเพียงพอที่จะทาํให้กิจการสามารถ

ควบคุมกิจการที่ได้รับการลงทุน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

และต้องจัดทาํงบการเงินรวม (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)) และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้)) หากกิจการมี

ตราสารทุนที่ทาํให้กิจการมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน กิจการต้องจัดประเภท

ตราสารทุนน้ันเป็นการร่วมค้า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) หากกิจการมีตราสารทุนอยู่ในครอบครองแต่ไม่มี

ความสัมพันธ์ถึงข้ันที่จะมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญหรือไม่สามารถควบคุมกิจการที่ ได้รับ 

การลงทุนได้ หรือไม่มีการควบคุมร่วมในการงาน กิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนน้ันเป็น 

เงินลงทุนทั่วไป 

18 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการปฏิบัติกับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับตราสารทุน หน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

(เม่ือมีการประกาศใช้))   

19 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากกจิการแยกแสดงสนิทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ในงบการเงิน กิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 10 เป็นเงินลงทุนช่ัวคราวหรือ 

เงินลงทุนระยะยาว และต้องแสดงเงินลงทุนช่ัวคราวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงเงินลงทุน

ระยะยาวเป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

20 กจิการต้องจัดประเภทเงินลงทุนในงบการเงินให้ถูกต้องอยู่เสมอ เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เพ่ือค้า

ถือเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวที่ไม่สามารถจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาวได้นอกจากจะมีการโอนเปล่ียน

ประเภท ในทาํนองเดียวกัน ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวจะ 

ไม่สามารถจัดเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวได้นอกจากจะมีการโอนเปล่ียนประเภทหรือกาํลังจะครบกาํหนด

ภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เผ่ือขายหรือเงินลงทุนทั่วไปสามารถ 

จัดประเภทเป็นได้ทั้งเงินลงทุนช่ัวคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนเวลาที่กิจการ

ตั้งใจจะถือเงินลงทุนไว้หรืออายุตามสญัญาของเงินลงทุนเอง 

21 ตามปกติกิจการต้องจัดประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป

ระยะยาว กิจการจะจัดประเภทหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไประยะสั้นได้กต่็อเม่ือกิจการมีการตกลงหรือเจรจาถึงข้ันตกลงซ้ือขายหรือ
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แลกเปล่ียนตราสารทุนดังกล่าวกับบุคคลหรือกิจการอื่น ซ่ึงมีผลทาํให้กิจการม่ันใจว่าจะครอบครอง

ตราสารทุนน้ันไม่เกนิ 1 ปีหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

22 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการที่ไม่ต้องแยกแสดงสินทรัพย์เป็นประเภทหมุนเวียนและ 

ไม่หมุนเวียนในงบการเงินยังคงต้องจัดประเภทเงินลงทุนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

23 มูลค่ายุติธรรม เป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่

เกิดข้ึนในสภาพปกติในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพ

ปัจจุบันของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่คาํนึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้

โดยตรงหรือได้จากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

24 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

25 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

เงินลงทุนชัว่คราว 

26 กิจการต้องแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราวในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดังต่อไปน้ี 

26.1  หลกัทรัพยเ์พือ่คา้และหลักทรัพยเ์ผื่อขายตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่า

ยุติธรรม 

26.2  เงินลงทุนทัว่ไปตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน 

26.3  ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดซึ่งจะครบกาํหนดภายใน 1 ปีตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

27 เงินลงทุนช่ัวคราวรวมถึง ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ตราสาร

ดังกล่าวสามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขาย กิจการต้องแสดง

หลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขายในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่ต้อง

คาํนึงถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการขายเงินลงทุนน้ัน ส่วนตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป กจิการจะจัดประเภทเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวกต่็อเม่ือ

กิจการมีการตกลงหรือเจรจาถึงข้ันตกลงซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนตราสารดังกล่าวกับบุคคลหรือ

กิจการอื่น เงินลงทุนทั่วไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ด้วยราคาทุนปรับลดด้วยการด้อยค่าที่เกิดข้ึน ตามปกติตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดถือเป็น 
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เงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่เม่ือตราสารหน้ีน้ันกาํลังจะครบกาํหนดภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน กจิการต้องจัดประเภทตราสารหน้ีที่จะครบกาํหนดดังกล่าวเป็นเงินลงทุนช่ัวคราว

และต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

28 กิจการตอ้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์พื่อคา้เป็นรายการกาํไรหรือรายการ

ขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนทันทีในงวดนั้น และต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ

หลักทรัพยเ์ผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจนกระทัง่

กิจการจาํหน่ายหลักทรัพยจึ์งบันทึกการเปลีย่นแปลงมูลค่านัน้ในกาํไรหรือขาดทุน การเปลี่ยน

มลูค่าของเงินลงทุน คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนนัน้ 

29 กจิการต้องบันทกึส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้าเป็นรายการ

กาํไรหรือขาดทุนโดยทันที ผลกาํไรและผลขาดทุนของหลักทรัพย์เพ่ือค้าทุกรายการให้นํามารวม 

เพ่ือแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน กจิการต้องบันทกึส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม

ของหลักทรัพย์เผ่ือขายเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  

ส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ 

เงินลงทุน ซ่ึงกิจการต้ังพักไว้จนกระทั่งได้จําหน่ายหลักทรัพย์จึงจะรับรู้ส่วนต่างน้ันในกาํไรหรือ

ขาดทุน กจิการสามารถบันทกึปรับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยใช้บัญชี

ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของเงินลงทุน กจิการจะบันทกึส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนทั่วไปและตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดกต่็อเม่ือกิจการขายเงินลงทุนหรือเม่ือ 

เงินลงทุนน้ันด้อยค่า ในทั้งสองกรณี กจิการต้องบันทกึส่วนต่างดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี

เงินลงทุนระยะยาว 

30  กิจการตอ้งแสดงเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน และ

รับรูม้ลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดังต่อไปน้ี 

30.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

30.1.1 หลักทรัพย์เผื่อขายตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

และรับรู้มลูค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของจนกระทัง่กิจการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นจึงบันทึกมูลค่า 

ทีเ่ปลีย่นแปลงดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน 

30.1.2 ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดตอ้งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยราคา

ทุนตัดจาํหน่าย 

30.2 เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดซึ่งถือเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายตอ้ง

ปฏบัิติตามขอ้ 30.1.1 

30.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปที่ตอ้ง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดว้ยราคาทุน 
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กิจการตอ้งปฏิบัติตามย่อหนา้ที่ 32 ถึง 37 ในเร่ืองเกี่ยวกับการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว

โดยพจิารณาการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงินลงทุนเป็นแต่ละรายการ 

31 ตามปกติ เงินลงทุนระยะยาวแต่ละรายการมีความสาํคัญต่อกิจการผู้ลงทุน ดังน้ัน กิจการจึงต้อง

พิจารณาการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวเป็นแต่ละรายการเพ่ือดูความเหมาะสมของ

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน 

 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

การดอ้ยค่าของตราสารหนี้ ทีจ่ะถอืจนครบกําหนด 

32  ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดจะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะ 

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตน้หรือดอกเบ้ียทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไวใ้นสัญญาได ้รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารหน้ีดังกล่าว คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากตราสารหน้ีนัน้ซึ่งคิดลดดว้ยอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง

ตามสัญญาเดิม 

33 กิจการตอ้งบันทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดในกาํไร

หรือขาดทุนทันทีทีเ่งินลงทุนเกิดการดอ้ยค่าและตอ้งรับรูร้ายไดด้อกเบ้ียในเวลาต่อมาดว้ยอัตรา

คิดลดทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูค่าปัจจุบันของตราสารหน้ีนัน้ 

34 กจิการอาจคาํนวณรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มของตราสารหน้ีที่

คล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี กิจการอาจกาํหนดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยใช้ราคาตลาดของ 

ตราสารหน้ีน้ัน (ราคาขายสุทธิ) หรือราคายุติธรรมของหลักประกัน (มูลค่าจากการใช้) หากกิจการ 

คาดว่าหลักประกนัที่มีอยู่จะเป็นแหล่งชาํระหน้ีเพียงแหล่งเดียวของตราสารหน้ีดังกล่าว หากในเวลา

ต่อมากิจการพบว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ

ลดลงกจิการต้องบันทกึเพ่ิมมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ได้เท่าที่ไม่เกินราคาทุนตัดจาํหน่ายที่ควรเป็น 

หากกิจการไม่เคยบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ามาเลยในงวดก่อนๆ กิจการต้องบันทึก

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิด หลังจากที่กิจการปรับมูลค่าของ 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดให้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32 กิจการต้อง

รับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีน้ันโดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงตามสญัญาเดิม 

การดอ้ยค่าของหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 

35 กิจการตอ้งบันทึกการดอ้ยค่าของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายทันทีทีม่หีลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพยนั์น้

ดอ้ยค่า โดยการกลับบัญชีส่วนตํา่กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์ผื่อขายที่

แสดงอยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเป็นรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไร

หรือขาดทุนทันทีที่เกิด เวน้แต่กิจการเคยบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไวใ้น
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ กิจการตอ้งกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าวในการบันทึกลด

มลูค่าเงินลงทุนก่อนทีจ่ะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

36 หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์เผ่ือขายเกดิการด้อยค่า มีดังต่อไปน้ี 

36.1 กจิการที่ออกหลักทรัพย์กาํลังประสบปัญหาทางการเงิน 

36.2 กจิการที่ออกหลักทรัพย์ผิดนัดชาํระหน้ีหรือผิดเง่ือนไขในสญัญา 

36.3 มีความเป็นไปได้สงูที่กจิการผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกจิการ 

36.4 หลักทรัพย์น้ันไม่มีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอกีต่อไปเน่ืองจากปัญหาทางการเงิน 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 

37 กิจการตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(เมือ่มกีารประกาศใช)้ เพือ่บันทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 

การจําหน่ายเงินลงทุน 

38 ในการจาํหน่ายเงินลงทุน กิจการตอ้งบันทึกผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรั้บกับมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นกาํไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ กิจการตอ้งบันทึกกลับบัญชี 

ทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จาํหน่ายเพื่อรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เช่น ส่วนเกินทุนจาก 

การเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทุน 

39 หากกิจการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน มูลค่าตามบัญชีต่อหน่วยที่ใชใ้นการบันทึกกาํไร

หรือขาดทุนของเงินลงทุนชนิดเดียวกันตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักหรือวิธีเขา้ก่อน

ออกก่อน 

การโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

40 กิจการตอ้งปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง 

ดังต่อไปน้ี 

40.1 การโอนเปลีย่นเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดและตราสารหน้ี 

40.1.1 สาํหรับการโอนเปลี่ยนหลักทรัพยเ์พือ่คา้ไปเป็นเงินลงทุนประเภทอ่ืน กิจการ

ตอ้งใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรูผ้ลต่างระหว่าง

มลูค่าตามบัญชีกับมลูค่ายุติธรรม ณ วันนัน้ในกาํไรหรือขาดทุนทันที 

40.1.2 สาํหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนประเภทอ่ืนไปเป็นหลักทรัพยเ์พื่อคา้ กิจการ

ตอ้งใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรูผ้ลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น พร้อมทั้งกลับบัญชีทุกบัญช ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกับเงินลงทุนทีโ่อนเปลีย่นในกาํไรหรือขาดทุนทันที 
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40.1.3 สาํหรับตราสารหน้ีที่โอนเปลีย่นจากหลักทรัพยเ์ผื่อขายไปเป็นตราสารหน้ีที่จะ

ถือจนครบกําหนด กิจการต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึก

บัญชีและปรับปรุงส่วนเกินทุนหรือส่วนตํา่กว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของเงินลงทุนด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่โอน ส่วนเกินทุนหรือส่วนตํา่กว่าทุนดังกล่าวยังคงแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ และตอ้งตัดจําหน่าย

ตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหน้ี ในลักษณะเดียวกันกับการตัดจาํหน่าย

ส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหน้ีโดยใชว้ิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงหรือวิธี

อ่ืนทีใ่หผ้ลไม่แตกต่างกัน 

40.1.4 สาํหรับการโอนเปลีย่นตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

กิจการตอ้งใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีและรับรู้ผลต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็นรายการแยกต่างหาก

ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

40.1.5 สาํหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมคา้หรือเงินลงทุนทัว่ไป ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการตอ้งกลับรายการทุกบัญชีที่เกี่ยวขอ้งกับหลักทรัพยเ์ผื่อขายพรอ้มทัง้ใช้

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนถือเสมือนเป็นราคาทุนและรับรู้กาํไรขาดทุนจาก

การปรับมลูค่ายุติธรรมไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

40.1.6 สําหรับตราสารทุนที่โอนเปลี่ยนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  

การร่วมคา้หรือเงินลงทุนทัว่ไป ไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย กิจการตอ้งใชม้ลูค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนทีเ่หลอือยู่ ณ วันที่โอนในการบันทึกบัญชีในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย  

ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน  

40.2 การโอนเปลีย่นตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

40.2.1 สาํหรับการโอนเปลีย่นเงินลงทุนทัว่ไปที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวไป

เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมคา้ กิจการตอ้งใชม้ลูค่าตามบัญชี 

ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

40.2.2 สาํหรับการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมคา้ไป

เป็นเงินลงทุนทัว่ไปทีจั่ดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว กิจการตอ้งใชม้ลูค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนทีเ่หลอือยู่ ณ วันทีโ่อนในการบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หากเงินลงทุนส่วนที่จาํหน่ายไปมีราคาขายตํา่กว่ามูลค่าตามบัญชี กิจการตอ้ง

พิจารณาว่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือดอ้ยค่าหรือไม่เพื่อรับรู้รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า  
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41  ตามปกติ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึงจะไม่เกิดข้ึนบ่อย 

เน่ืองจากกิจการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการถือเงินลงทุนนับตั้งแต่เร่ิมแรกที่ได้เงินลงทุนมา 

หากกิจการไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกิจการต้องจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย

ในทันท ีอย่างไรกต็าม สถานการณ์ที่เปล่ียนไปอาจทาํให้กิจการต้องโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนบางประเภทต้องมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ เช่น การโอนเปล่ียน

ระหว่างหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขายต้องมีหลักฐานสนับสนุนในเวลาต่อมาว่ากิจการได้

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ การโอนเปล่ียนเงินลงทุนทั่วไปจากประเภทระยะยาวมาเป็น

ประเภทช่ัวคราวสามารถทาํได้หากกิจการมีหลักฐานว่าจะจาํหน่ายเงินลงทุนน้ันในอนาคตอันใกล้ 

(ดูย่อหน้าที่ 21) ส่วนการโอนเปล่ียนเงินลงทุนทั่วไปจากประเภทช่ัวคราวไปเป็นประเภทระยะยาวน้ัน

ยากที่จะเกดิข้ึนในทางปฏบัิติ 

กําไรหรือขาดทุน 

42  รายการต่อไปน้ีตอ้งรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

42.1  รายไดด้อกเบ้ีย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว 

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

รายได ้(เมือ่มกีารประกาศใช)้) 

42.2  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุน

ระยะยาวทีค่าํนวณตามขอ้กาํหนดทีร่ะบุไวใ้นย่อหนา้ที ่38 ถงึ 39 

42.3  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนชัว่คราว 

42.4  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

42.5  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

43  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมิได้กาํหนดวิธีการรับรู้รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุน อย่างไรกต็าม กิจการ

ต้องรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนแต่ละงวดตามปกติโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงแม้ว่า

มูลค่าของเงินลงทุนจะเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่ารายได้น้ันจะเป็นเงินปันผล หรือดอกเบ้ียรับซ่ึง 

รวมค่าตัดจําหน่ายของส่วนเกินหรือส่วนลดที่มีอยู่ของเงินลงทุน ส่วนรายการกาํไรหรือรายการ

ขาดทุนที่เกดิข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนต้องบันทกึในกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี
 

งบกระแสเงินสด 

44  (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
 

การเปิดเผยขอ้มูล 

45 - 47 (ย่อหนา้เหล่าน้ีไม่ใช)้ 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

48 กิจการตอ้งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี โดยการปรับยอ้นหลังตามที่กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีในกรณีที่กิจการม ี

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของจนสูญเสียการควบคุมหรือไม่มีอิทธิพล 

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผูไ้ดรั้บการลงทุน กิจการอาจถือเสมือนว่ามลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น 

ณ วันต้นงวดปี 2560 เป็นราคาทุนของเงินลงทุนนั้น (กรณีที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับน้ีมาใชเ้ป็นครั้งแรกในปี 2560) 

 

วนัถอืปฏิบติั 

49 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถ้อืปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช ้กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวดว้ย 


