
  

 

 

บทที่  2 
เงินลงทุนชั่วคราว 

 
 ในการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนกิจการประเภทขายสินคา  หรือใหบริการ  กิจการ
ตองมีการวางแผนในเรื่องของการใชจายเงิน   หรือการจัดทํางบประมาณเงินสด  เพื่อพิจารณาถึง
เงินสดรับและเงินสดจายของกิจการ  สําหรับเงินสดสวนที่มีเหลืออยูหลังจากใชจายในการ
ดําเนินงาน  สามารถนําไปหาผลประโยชนเพื่อใหไดดอกผลหรือทําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น  เชน  
การนําไปฝากธนาคาร  การนําไปลงทุนในตราสารหนี้  และตราสารทุน  ซ่ึงในบทนี้จะกลาว
เฉพาะการลงทุนในตราสาร สวนที่เรียกวาเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 
(investment  in  marketable  securities)  หรือเงินลงทุนชั่วคราว   
 

ความหมายของเงินลงทุนชั่วคราว   

เงินลงทุนเปนสินทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการหาดอกผลจากการ
ลงทุนและกําไรจากการขายหลักทรัพยที่ถือไวเปนเงินลงทุนนั้น  เงินลงทุนมีทั้งเงินลงทุนระยะ
ยาวและ  เงินลงทุนชั่วคราว  นักวิชาการไดใหความหมายของเงินลงทุนชั่วคราวไวหลายทัศนะ
ดังนี้ 
 เงินลงทุนชั่วคราว (temporary  investment) หมายถึง  เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือ
ไวไมเกิน  1  ป  เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึง  หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย  เงินลงทุน
ทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน  1  ป  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย, 2543, หนา  4) 
 เงินลงทุนชั่วคราว  หมายถึง   เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน   1  ป   
เนื่องจากกิจการมีเงินสดหมุนเวียนเกินความตองการในขณะนั้น    จึงนาํไปซื้อเงินลงทุน
ดังกลาวเพื่อหาผลตอบแทน  และกิจการจะขายเงนิลงทุนชั่วคราวนีใ้นทันทีที่ตองการเงินสด  
(อรุณ ี  อยางธารา,อรสา  วีระประดิษฐ, ณัฏฐพร  เหลาธรรมทัศน, และวิภาดา  ตันติประภา, 
2543, หนา  5 – 16) 
 จากความหมายของเงินลงทุนชั่วคราว  ดังกลาวขางตน สรุปไดวา  เงินลงทุนชั่วคราว  
หมายถึง  เงินที่กิจการ นําไปลงทุนในตราสารหนี้  (หุนกู)  และตราสารทุน  (หุนทุน)  ในความ
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ตองการของตลาด  โดยถือไวเพื่อวัตถุประสงคจะหากําไร และการลงทุนนั้นจะมีลักษณะความ
เสี่ยงนอยที่สุด กิจการมีความตั้งใจถือไวไมเกิน  1  ป  ซ่ึงเงินลงทุนชั่วคราวนี้จะนําไปแสดงเปน 
สินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล 
 

ประเภทของเงินลงทุน 

          ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  40  เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุนไดจัดประเภทของเงินลงทุน ณ วันที่กิจการไดมาซึ่งเงินลงทุนดังตอไปนี้
(สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2543, หนา  8) 
         1.   จัดประเภทตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนในความตองการของตลาดดังนี้ 
                1.1  หลักทรัพยเพื่อคา 
 1.2   หลักทรัพยเผ่ือขาย 

 1.3  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
2.  จัดประเภทตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนทั่วไป 

ณ วันที่กิจการทํางบดุล  กิจการอาจตองทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนที่
แสดงไวแตเดิม 
           ปกติการซื้อขายหลักทรัพย กิจการจะทําการซื้อขายหลักทรัพยที่มีสภาพซื้องายขาย
คลอง และสามารถเปลี่ยนมือไดบอย  ดังนั้นในการจัดประเภทของเงินลงทุนสามารถจัดไดดังนี้ 
 (ธาริณี  พงศสุพัฒน, 2543,  หนา 167) 
 1.  หลักทรัพยเพื่อคา  (trading  Security)  หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารทุนใน
ความตองการของตลาดและตราสารหนี้ทุกชนิด  ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขาย
ในอนาคตอันใกล  กิจการถือหลักทรัพยนั้นไวเปนระยะเวลาสั้น ๆ  เพื่อหากําไร  ดังนั้นหลักทรัพย
เพื่อคาจึงมีอัตราการหมุนเวียนคอนขางสูงจึงจัดเปนเงินลงทุนชั่วคราว 
 2.  หลักทรัพยเผื่อขาย  (available – for – Sale)  หมายถึง   เงินลงทุนในตราสารทุน
ในความตองการของตลาดและตราสารหนี้ทุกชนิด ที่กิจการถือไวเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนมิไดมี
วัตถุประสงคหลักที่จะคาหลักทรัพยนั้น  และกิจการถือหลักทรัพยเผ่ือขาย  โดยมีกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนอาจะเปนเงินลงทุนชั่วคราว  หรือ ระยะยาวก็ได 
 3.  เงินลงทุนท่ัวไป (investment) หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด  ซ่ึงไมสามารถจัดเปนหลักทรัพยเพื่อคา หรือเผ่ือขายได  เงินลงทุนทั่วไป ถามี
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ระยะเวลาไมเกิน 1 ป เปนเงินลงทุนชั่วคราว (temporary investment) และถามีระยะเวลาเกินกวา 
1 ป เปนเงินลงทุนระยะยาว (long- term  investment) 
 4.  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด  (held  to  maturities  securities)  หมายถึง 
ตราสารหนี้ที่กิจการมีความตั้งใจแนวแน  และมีความสามารถที่จะถือตราสารหนี้ไวจนครบ
กําหนดเวลาไถถอนโดยไมขายตราสารหนี้กอนครบกําหนด หรือไมโอนเปลี่ยนตราสารดังกลาว 
 การจัดประเภทเงินลงทุนนี้  กิจการตองกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการถือเงิน
ลงทุนนับตั้งแตเร่ิมไดเงินลงทุนนั้นมา หากกิจการไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนแลวกิจการตองจัด
ประเภทเงินลงทุนนั้นเปนหลักทรัพยเผ่ือขายทันที 
 

ราคาทุนของเงินลงทุน 

 เมื่อกิจการลงทุนซื้อหลักทรัพยในกิจการอื่นเปนเงินลงทนุ จะบนัทกึบัญชีในราคา
ทุนของหลักทรัพยที่ซ้ือมา 
 ราคาทุนของเงินลงทุน  ไดแก  ตนทุนของเงินลงทุนทั้งหมดที่กิจการจายเพื่อให
ไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น  เชน  ราคาจายซื้อเงินลงทุน  คานายหนา   คาธรรมเนียมในการโอนและ
คาภาษีอากร  แตไมรวมสวนเกินหรือสวนลดของตราสารหนี้  ตนทุนทางการเงิน  ตนทุน
ทางการบริหารและตนทุนภายในที่แบงปนมา  สําหรับการลงทุนในกรณีที่หลักทรัพยนั้นเปนตรา
สารหนี้  และมีการซื้อขายในระหวางงวดดอกเบี้ย  กิจการตองจายเงินซ้ือดอกเบี้ยติดมากับ
หลักทรัพยนั้นดวย  โดยดอกเบี้ยคางที่ซื้อมาใหนําไปบันทึกโดย  เดบิตดอกเบี้ยรับเพื่อรอหัก
กับดอกเบี้ยที่จะไดรับเมื่องวดดอกเบี้ยถัดไป 
             กิจการอาจไดเงินลงทุนมาโดยจายชําระเปนเงินสด  เงินเชื่อหรือส่ิงอื่นที่มิใชเงินสด 
(หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ์  สินทรัพยอ่ืนหรือบริการ)  ซ่ึงถาเปนสิ่งอื่นที่มิใชเงินสด  ราคาทุนของ
เงินลงทุนหาไดจากราคาตลาดของหลักทรัพยที่ไดรับ  หรือราคาตลาดของสิ่งที่แลกเปลี่ยน    
แลวแตราคาใดจะมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ  แตถาไมสามารถหาราคาตลาดของรายการใดได  ใหใช
ราคาจากการประเมิน  (appraisal  or estimate) 
 

การคํานวณราคาทุนของเงินลงทุนชั่วคราว  มีไดดังนี้ 
1. การจายเงินสดซื้อเงินลงทุน 
เมื่อกิจการซื้อเงินลงทุนโดยการจายเปนเงินสด การคํานวณหาราคาของเงินลงทุนจะ

ประกอบดวยรายจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กิจการจายเพื่อใหไดเงินลงทุนนั้นมา  เชน  รายจายซื้อเงิน
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ลงทุน คานายหนา คาธรรมเนียมและคาภาษีอากร  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย, 2543, หนา 7 ) 
ตัวอยางที่  2.1    บริษัท ยางสามัคคี  จํากัด จายเงินซื้อหุนสามัญของบริษัท สมพิศ จํากัด จํานวน 
1,000  หุน  ในราคาหุนละ  110  บาท  เสียคานายหนารอยละ  0.5  หุนสามัญมีราคาตามมูลคา
หุนละ  100  บาท  จงคํานวณหาตนทุนของเงินลงทุน 
 

วิธีคํานวณ  ราคาทุนของเงินลงทุน – หุนสามัญ    =    ราคาที่จายซ้ือ + คานายหนา 
                                                                     =    (1,000 x 110) +  (110,000 x 0.005)  
                                                                     =    110,550             บาท 
 

2.  แลกเปล่ียนดวยหุนทุนหรือหลักทรัพยอ่ืนท่ีมีราคาตลาด   
    หากกิจการไดรับเงินลงทุนโดยการแลกเปลี่ยนดวยส่ิงอื่นที่มิใชเงินสด (หุนทุน 

หลักทรัพย) ราคาทุนของเงินลงทุน  คือ  ราคาตลาดของหลักทรัพยที่นําไปแลก  ไมใชราคาหรือ
มูลคาที่ตราไว  (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2543, หนา 7 ) 

 

ตัวอยางที่ 2.2   บริษัทยางสามัคคี จํากัด นําหุนสามัญของบริษัท สมพิศจํากัด จํานวน 800 หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ  100  บาท  และมีราคาตามบัญชี  132,000  บาท  ไปแลกเปลี่ยนกับหุนกู 
8%  ของบริษัท  แสงไทย จํากัด  จํานวน  80  หุน  ในราคาที่ตราไวหุนละ  200  บาท   ณ วันนี้
ราคาตลาดของหุนบริษัทสมพิศ จํากัด  หุนละ  120  บาท  จงคํานวณหาราคาทุนของเงินลงทุน
ของบริษัท แสงไทย จํากัด 
 
 วิธีคํานวณ  ราคาทุนของเงินลงทุนในหุนกูบริษัท แสงไทย จํากัด  
                            =   ราคาตลาดของหุนสามัญบริษัทสมพิศ จํากัด ที่นําไปแลกเปลี่ยน 
                            =   800 x120    
                            =   96,000    บาท 
 

3.  การแลกเปลี่ยนดวยสินทรัพยอ่ืน   
     หากกิจการได รับเงินลงทุนโดยการนําสินทรัพย อ่ืน  เชน  รถยนต  เครื่อง

คอมพิวเตอร  เครื่องจักร ไปแลกเปลี่ยน รายจายในการไดมาซึ่งราคาทุนของเงินลงทุน คือ มูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่นําไปแลก (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย, 2543, หนา  7) 
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ตัวอยางที่  2.3   บริษัทยางสามัคคี จํากัด นํารถยนต ราคาตามบัญชี 500,000 บาท และ มีราคา  
ยุติธรรม 550,000 บาท ไปแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัท ศรีธนชัยจํากัด  จํานวน 2,500 หุน 
ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท มูลคายุติธรรมหุนละ 210 บาท จงคํานวณหาราคาทุนของเงิน
ลงทุนของบริษัท ศรีธนชัย จํากัด 
วิธีคํานวณ ราคาทุนของเงินลงทุนในหุนสามัญ บริษัทศรีธนชัย จํากัด  
                      =   มูลคายุติธรรมของรถยนตที่นําไปแลกเปลี่ยน 
                      =   550,000  บาท 
 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 

ในบทนี้จะอธิบายถึงเงินลงทุนชั่วคราวที่กิจการถือไว  3  ชนิดคือ 
1.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนประเภทหลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเพื่อคา

เปนหลักทรัพยที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคที่จะขายออกไปในระยะเวลาสั้น ๆ วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับหลักทรัพยเพื่อคามีดังนี้ 
              1.1  การซื้อหลักทรัพยเพื่อคา  เมื่อกิจการลงทุนในหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงค
จะถือไวเปนหลักทรัพยเพื่อคา  ในวันที่ลงทุน การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 เดบิต   หลักทรัพยเพื่อคา-หุนทุน(หุนกู)                     xx 

             เครดิต  เงินสด                                                      xx 
ตัวอยางที่ 2.4   วันที่  1  มกราคม  25x7  บริษัทเทพประทาน จํากัด    ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาเปน 
หุนสามัญในบริษัทสมสรรค จํากัด  จํานวน  2,000  หุน มูลคาหุนละ  100บาท  ในราคาหุนละ  
110  บาท โดยเสียคานายหนารอยละ  1  การบันทึกบัญชีดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค.    1 

 
หลักทรัพยเพื่อคา-หุนสามัญ 
                     เงินสด 
ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาจากบรษิัทสม
สรรค จํากัด จาํนวน 2,000  หุน 

  
222,200 

 
- 

 
 

222,200 

 
 
- 
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วิธีคํานวณราคาของหลักทรัพย  
                           ราคาหลักทรัพย     (2,000 x 110 )   =   220,000  บาท 
                            บวก คานายหนา    (1% x 220,000)     =       2,200  บาท 
                            ราคาทุนของหลักทรัพย                   =   222,200  บาท 
 

การลงทุนซื้อหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะถือเปนหลักทรัพย
เพื่อคา  ในวันที่ซ้ือตองดูวาอยูในชวงระหวางการจายดอกเบี้ย  หรือหลังจายดอกเบี้ยแลว ถาหลัง
จายดอกเบี้ยแลวกิจการจะตองบันทึกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจายดอกเบี้ยคร้ังสุดทายจนถึงวัน
ซื้อดวย 
 
ตัวอยางที่  2.5    วันที่  30  มิถุนายน  25x7  บริษัทเทพประธาน จํากัด  ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาเปน
หุนกูของบริษัทพลอยจันทร จํากัด  จํานวน  1,000  หุน  มูลคาหุนละ  100  บาท  ในราคาหุนละ 
120  บาท  อัตราดอกเบี้ย  10%  จายดอกเบี้ย  ปละ  2  ครั้ง  คือทุกวันที่  30  มิถุนายน  และ  31 
ธันวาคม การบันทึกบัญชีดังนี้ 

 สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มิ.ย. 30 

 
หลักทรัพยเพื่อคา-หุนกู 
                     เงินสด 
ซ้ือหุนกูจากบริษัทพลอยจันทร 
จํากัด  1,000  หุน  ในราคาหุนละ  
120  บาท 

  
120,000 

 
- 

 
 

120,000 

 
 
- 

       
 

จากตัวอยางที่  2.5   ถาสมมติวาในวันที่  1  สิงหาคม  25x7  ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาเปนหุนกูของ
บริษัทพลอยจันทร จํากัด จํานวน 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 120 บาท 
อัตราดอกเบี้ย 10%  จายดอกเบี้ยปละ 2 คร้ัง  คือทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม การ
บันทึกบัญชีดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 
หลักทรัพยเพื่อคา 
ดอกเบี้ยรับ 
                     เงินสด 
ซ้ือหุนกูจากบริษัทพลอยจันทร 
จํากัด  1,000  หุน  

25x7 
ส.ค. 1    

 

  
120,000 

833 

 
 - 
33 
 

 
 

 
120,833 

 
 
 
33 

  
 1.2  ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา  การลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคาถาเปนการลงทุนในตราสารทุน ผลตอบแทนที่กิจการไดรับคือ เงินปนผลรับ (dividend 
revenue)  ซ่ึงรับรูเปนรายได  โดยแสดงเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน แตถาเปนการลงทุนใน
ตราสารหนี้  ผลตอบแทนที่ไดรับคือดอกเบี้ยซ่ึงจะรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ถือเปน
หลักทรัพย 
เมื่อบริษัทผูออกตราสารทุนประกาศจายเงินปนผล  กิจการบันทึกบัญชีดังนี้ 
 เดบิต   เงินปนผลคางรับ                    xx 
                           เครดิต   เงินปนผลรับ                                      xx 
และเมื่อกิจการไดรับเงินปนผล บันทึกบัญชีดังนี้ 
           เดบิต   เงินสด                                   xx 
                           เครดิต เงินปนผลคางรับ                             xx 
ถาเปนการลงทุนในตราสารหนี้เมื่อวันไดรับดอกเบี้ย  กิจการบันทึกบัญชีดังนี้ 
           เดบิต    เงินสด                                   xx 
                           เครดิต   ดอกเบี้ยรับ                                            xx 
 
ตัวอยางที่  2.6   จากตัวอยางที่  2.4  สมมติวา ในวันที่ 20 มีนาคม 25x7 บริษัทสมสรรค จํากัด
ประกาศจายปนผลในอัตราหุนละ  3  บาท  และวันที่  15  พฤษภาคม  25x7  จายเงินปนผล  
กิจการบันทึกบัญชีดังนี้ 
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   สมุดรายวันทั่วไป        หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x7 
มี.ค.  20 

 
เงินปนผลคางรับ                             
                     เงินปนผลรับ 
บริษัทสมสรรคประกาศจายเงินปนผล    

   
6,000 

 
- 

 
 

6,000 

 
 
- 

พ.ค.  15 เงินสด  
                     เงินปนผลคางรับ 
รับรายไดเงินปนผลจาก 
บริษัทสมสรรค จํากัด 

 6,000 
 

-  
6,000 

 
- 

       
 และจากตัวอยางที่  2.5  เมื่อบริษัทพลอยจันทรจายดอกเบี้ยใหกับกิจการ  บันทึกบัญชีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31   

 
เงินสด 
                  ดอกเบี้ยรับ 
รับดอกเบี้ยสําหรับงวดครึ่งป 

  
5,000 

 
- 

 
 

5,000 

 
 
- 

       

 
ดอกเบี้ยรับ คํานวณไดจาก 

 ดอกเบี้ยรับ  =  ราคาตามมูลคาของเงินลงทุน x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา 

 =  100,000  x 
100
10

 x 
12
6

 

 = 5,000  บาท 
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 1.3  การแสดงรายการในงบการเงิน  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  40  (สมาคม 
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2543, หนา 13) ไดกําหนดใหหลักทรัพย
เพื่อคาไมวาจะเปนตราสารทุนหรือตราสารหนี ้ ใหแสดงรายการในงบดุลดวยมลูคายุติธรรม 
(fair value)  ซ่ึงผลตางระหวางราคาตามบัญชี  ณ วันสิน้งวด  และมลูคายุติธรรม จะบันทกึเปน
รายการกําไร  (รายการขาดทนุ)  ที่ยังไมเกดิขึ้น  (unrealized  holding  gain)  ในงบกาํไรขาดทุน
ทันทีในงวดนั้น หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีของเงินลงทุนใหเทากับมูลคา
ยุติธรรมซึ่งการปรับปรุงมูลคาของเงินลงทุน หลักทรัพยเพื่อคานัน้ทําโดยการปรับผานบัญชี คา
เผ่ือการปรับมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา 

 

ตัวอยางที่  2.7  จากตัวอยางขางตน  สมมุติวาในวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 
 หุนสามัญของบริษัทสมสรรค จํากัด  มีราคาตลาดหุนละ  105  บาท  และหุนกูของ
บริษัทพลอยจันทร จํากัด  มีราคาตลาดหุนละ  125  บาท 
วิธีท่ี  1   บันทึกเปนรายการกําไร  (รายการขาดทุน)  ที่ยังไมเกิดขึ้น  ซ่ึงเปนการบันทึกโดยตรง
ไปบัญชีหลักทรัพยเพื่อคา หรือเรียกวาเปนการบันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา  โดยไม
ผานบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาหลักทรัพย 
            การคํานวณ 
 ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเพื่อคาหุนสามัญบริษัทสมสรรค จํากัด  =   222,200  บาท 
 ราคาตลาดของหลักทรัพยเพื่อคา(2,000หุนx105 บาท)  =    210,000  บาท 
 รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น                                              =      12,200  บาท 
 ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเพื่อคา-หุนกู บริษัทพลอยจันทรจํากัด  =    120,000  บาท 
 ราคาตลาดของหลักทรัพยเพื่อคา ( 1,000 หุน x 125 บาท)  =    125,000  บาท 
  รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น                 =        5,000  บาท 
การบันทึกบัญชีดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31   

 
รายการขาดทนุที่ยังไมเกิดขึน้  
(งบกําไรขาดทุน)  
            หลักทรัพยเพื่อคา-หุนสามัญ 
ปรับมูลคาของหลักทรัพยเพือ่คาหุน
สามัญในบริษัทสมสรรค จํากัด  

  
 

12,200 

 
 
- 

 
 

 
12,200 

 

 
 
 
- 
 
 

 หลักทรัพยเพือ่คา-หุนกู 
              รายการกําไรยังไมเกิดขึ้น 
               (งบกําไรขาดทุน) 
ปรับมูลคาของหลักทรัพยเพือ่คาหุนกู
ในบริษัท พลอยจันทร จํากดั 

 5,000 -  
5,000 

 
- 

       
 
วิธีท่ี  2  ปรับมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคาใหเปนมูลคายุติธรรม  โดยกิจการสามารถบันทึกใน
บัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา  ซึ่งเปนบัญชีปรับมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคาใน
งบดุล   บันทึกบัญชีดังนี้   
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31     

รายการขาดทนุที่ยังไมเกิดขึน้   
(งบกําไรขาดทุน)  
            คาเผื่อการปรับมูลคาหลัก 
            ทรัพยเพื่อคา –หุนสามัญ
ปรับมูลคาของหลักทรัพยเพือ่คา
เปนมูลคายุติธรรม 

  
12,200 

 
- 

 
 
 

12,200 

 
 
 
- 
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 สมุดรายวันทั่วไป   หนา  2 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31     

คาเผื่อการปรับมูลคาหลักทรัพย
เพื่อคา–หุนสามัญ  
          รายการขาดทุนที่ยังไมเกิด  
          ขึ้น  (งบกําไรขาดทุน)  
 ปรับมูลคาของหลักทรัพยเพือ่คา
เปนมูลคายุติธรรม 

  
5,000 

 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
 
- 

       
ซ่ึงการบันทึกบัญชีทั้งสองแบบจะใหผลเหมือนกันทั้งในงบดุล และงบกําไรขาดทุน 
 
วิธีท่ี  1                       

บริษัทเทพประธาน จํากัด 
งบดุล  (บางสวน) 

                    ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  25x7               
                                                                                (หนวย : บาท) 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 หลักทรัพยเพือ่คา                                                                      335,000 
 

งบกําไรขาดทนุ  (บางสวน) 
รายไดอ่ืน  (คาใชจายอ่ืน) 
 รายการกําไร  (รายการขาดทุน)  ที่ยังไมเกิดขึ้น                            (7,200) 
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วิธีท่ี 2                             
บริษัทเทพประธาน จํากัด 

งบดุล (บางสวน) 
ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  25x7 

                                                                                         (หนวย : บาท) 
 

สินทรัพยหมุนเวียน 
 หลักทรัพยเพื่อคา                                                                   342,200 
บวก (หัก)  คาเผื่อการปรับมูลคา                                                                (7,200)
 หลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ                                                            335,000 
 

งบกําไรขาดทนุ  (บางสวน) 
รายไดอ่ืน  (คาใชจายอ่ืน) 
 รายการกําไร  (รายการขาดทุน)  ที่ยังไมเกิดขึ้น                      (7,200) 
 
             1.4  การขายหลักทรัพยเพื่อคา  เมื่อกิจการขายหลักทรัพย  กิจการจะบันทึกบัญชี
โดยจําหนายหลักทรัพยออกจากบัญชีดวยราคาตามบัญชี  ถามีคาใชจายในการขายเกิดขึ้น  เชน 
คานายหนา  คาภาษีขาย  คาใชจาย  เหลานี้จะไมบันทึกเปนคาใชจาย  แตจะนําไปหักราคาขาย
หลักทรัพย และบันทึกบัญชีดวยยอดขายสุทธิ ผลตางระหวางราคาขายสุทธิและราคาตามบัญชี
ของหลักทรัพยใหรับรูเปนรายการกําไร  (รายการขาดทุน)  ที่เกิดขึ้นจาการจําหนายเงินลงทุน และ
กิจการจะตองบันทึกกลับบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาหลักทรัพย 

 ในกรณีที่กิจการซื้อหลักทรัพยเพื่อคาชนดิเดียวกัน หลายครั้ง ในราคาที่ไม
เทากัน  และกิจการไดขายหลักทรัพยไปเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการ
บันทึก 
รายไดหรือคาใชจายของเงนิลงทุนชนิดเดยีวกัน ตองคํานวณโดยใชวธีิคาเฉลี่ยถวงน้ําหนกัหรือ
วิธีเขากอนออกกอน หรือวธีิเขาหลังออกกอน (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย, 2543, หนา 16) 
 

ตัวอยางที่  2.8   สมมติวาในวันที่  1  มกราคม  25x8  บริษัทเทพประธาน จํากัด ขายหุนกู  10%  
ของบริษัทพลอยจันทร จํากัด  จํานวน  500  หุน  ในราคาหุนละ  130  บาท  มีคาใชจายในการขาย  
500  บาท 
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 การคํานวณ 
 ราคาขายของหลักทรัพยเพือ่คาหุนกูของบริษัทพลอยจนัทร จํากัด           65,000      บาท 
          หัก  คาใชจายในการขาย       500      บาท 
 ราคาขายสุทธิ                                                                                            64,500      บาท 

          ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเพื่อคา          ( 125,000 x 
0001
500
,

)               62,500      บาท     

           กําไรที่เกิดขึน้จากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา                                        2,000      บาท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x7 หลักทรัพยเพื่อคา-หุนกูของบริษัทพลอยจันทร จํากัด 1,000หุน มี
ราคาตามบัญชีทั้งหมด 125,000 บาท เมื่อกิจการขายหลักทรัพยออกไปบางสวน เชน ในตัวอยาง
นี้ขายไป 500 หุน ก็จะโอนราคาออกไปเฉพาะสวนที่ขาย การบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

วิธีท่ี  1   บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา โดยไมผานบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x8 
ม.ค.1. 

 
เงินสด 
               หลักทรัพยเพื่อคา 
               รายการกําไรที่เกดิจาก 
               การจําหนายเงินลงทุน  
               (งบกําไรขาดทุน) 
ขายหลักทรัพยเพื่อคา 

  
64,500 

 
- 

 
 

62,500 
 
 

2,000 

 
 
- 
 
 
- 

       
 
วิธีที่ 2 บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา โดยผานบัญชี คาเพื่อการปรับมูลคาหลักทรัพย 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x8 
ม.ค.1. 

 
เงินสด 
           หลักทรัพยเพื่อคา 
           คาเผื่อการปรับมูลคาหลัก 
           ทรัพยเพื่อคา-หุนกู 
           รายการกําไรที่เกิดขึน้จาก 
           การจําหนายเงินลงทนุ (งบ 
           กําไรขาดทุน) 
ขายหลักทรัพยเพื่อคา 

  
64,500 

 
- 

 
 

60,000 
 

2,500 
 
 

2,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

       
  
 2.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย  เมื่อกิจการซื้อขาย
หลักทรัพยเผื่อขาย  จะใชหลักเกณฑเดียวกับหลักทรัพยเพื่อคาในการบันทึกบัญชี  การแสดง
รายการในงบดุลของหลักทรัพยเผ่ือขายนั้นถาตั้งใจถือไวเปนการชั่วคราว   (ไมเกิน  1  ป)  จัดเปน
การลงทุนชั่วคราว แสดงในงบดุลภายใตหัวขอสินทรัพยหมุนเวียน แตถามิไดระบุวัตถุประสงค
จะถือเปนการชั่วคราว จัดเปนเงินลงทุนระยะยาวแสดงไวภายใตหัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียน 
หลักทรัพยเผื่อขายจะแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม ส่ิงที่แตกตางจากหลักทรัพยเพื่อคา คือ
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย จะแสดงรายการเปนรายการ
แยกตางหากภายใตหัวขอสวนของเจาของ สวนตางดังกลาวถือเปนสวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวา
ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน ซ่ึงกิจการตั้งพักไวจนกวาจะขายหลักทรัพย
เผื่อขายได  จึงจะโอนปดบัญชีนี้และรับรูรายการกําไร  (รายการขาดทุน)  จากการจําหนายเงิน
ลงทุน กิจการสามารถบันทึกปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนใหเทากับมูลคายุติธรรม โดยใช
บัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน 
 
               2.1  การซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย  เมื่อกิจการลงทุนในหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงค
จะถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  วิธีการบัญชีเปนดังนี้ 
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ตัวอยางที่  2.9   วันที่  1  เมษายน  25x7  บริษัทเทพประธาน จํากัด  ซ้ือหุนสามัญจากบริษัท นึกคิด 
จํากัด  จํานวน  1,000  หุน  ราคาตามมูลคาหุนละ  100  บาท  ในราคาหุนละ  150  บาท  โดยตั้งใจ
ที่จะถือหุนดังกลาวไวเผ่ือขาย 
การบันทึกบัญชีดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
เม.ย. 1 

 
หลักทรัพยเผ่ือขาย-หุนสามัญ 
                  เงินสด 
ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย  1,000หุน ๆ  
ละ  150  บาท 

  
150,000 

 
- 

 
 

150,000 

 
 
- 

       
   2.2   การแสดงรายการในงบการเงิน   ณ วนัสิ้นงวดบัญชกีิจการตองปรบัราคา
หลักทรัพยเผ่ือขายโดยแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม   สมมติวา ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x7 
ราคาตลาดของหุนบริษัทนกึคิดเปน 120 บาทตอหุน 
การบันทึกบัญชีดังนี้       
วิธีท่ี  1  บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเผ่ือขาย โดยไมผานบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31 

 
รายการกําไร (รายการขาดทนุ) ที่ยัง
ไมเกิดขึ้น (สวนของผูถือหุน)  
                  หลักทรัพยเผ่ือขาย         
บันทึกการปรบัมูลคาของ
หลักทรัพยเผ่ือขายใหอยูในมลูคา
ยุติธรรม 

  
 

30,000 

 
 
- 

 
 
 

30,000 
 

 
 
 
- 
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บริษัทเทพประธาน จํากัด 

งบดุล (บางสวน) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x7 

                   (หนวย : บาท) 
สินทรัพยหมนุเวยีน 
            หลักทรัพยเผ่ือขาย                                                        120,000 

                                 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
                   สวนของผูถือหุน 
                          : 
                          . 

                 รายการกําไร (รายการขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้น        (30,000) 
วิธีท่ี  2   บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเผ่ือขาย โดยผานบัญช ีคาเพื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ธ.ค. 31 

 
รายการกําไร (รายการขาดทนุ) ที่ยัง
ไมเกิดขึ้น (สวนของผูถือหุน)  
                คาเผื่อการปรับมูลคา 
                หลักทรัพยเผ่ือขาย 
บันทึกการปรบัมูลคาของ
หลักทรัพยเผ่ือขายใหอยูในมลูคา
ยุติธรรม 

  
30,000 

 
- 
 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
- 

       
                                 
 การแสดงรายการในงบดุลจะเปนดังนี ้
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บริษัทเทพประธานจํากดั 
งบดุล (บางสวน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25x7 
     (หนวย : บาท) 

สินทรัพยหมนุเวยีน 
            หลักทรัพยเผ่ือขาย                                          150,000 

                       หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหลักทรัพย                    (30,000)              
                          หลักทรัพยเผ่ือขายสุทธิ                                  120,000 
                                     หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
                   สวนของผูถือหุน 
                          : 
                     รายการกําไร(รายการขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึน้          (30,000)   
  

 2.3   การขายหลักทรัพยเผื่อขาย   เมื่อกจิการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย การบันทึก
บัญชีเปนดังนี ้

 
ตัวอยางที่  2.10   วันที ่ 1  สิงหาคม  25x8  บริษัทเทพประธาน จํากัด  ขายหุนสามัญของบริษัท  
นกึคิด จํากัด  จํานวน  1,000  หุน  ในราคาหุนละ  130  บาท 
 
วิธีท่ี  1   บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเผ่ือขาย โดยไมผานบัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 
เมื่อกิจการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย ใหปฏิบัตดิังนี ้รายการกาํไร  (รายการขาดทุน)  ที่ยังไมเกิดขึ้น 
ใหโอนปดไปเมื่อมีการขายเงนิลงทุน พรอมกับบันทึกรายการขาย และกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายหลักทรัพยนั้น 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x8 
ส.ค. 1 

 
เงินสด 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน    
          หลักทรัพยเผ่ือขาย 
         รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 
ขายหลักทรัพยของบริษัท นึกคิด จํากัด 
จํานวน 1,000  หุนๆละ 130 บาท 

  
130,000 
20,000 

 
-
- 

 
 
 

120,000 
30,000 

 
 
 
- 
- 

       

                                                      
วิธีท่ี  2    บันทึกการปรับมูลคาหลักทรัพยเผ่ือขาย โดยผานบัญชี คาเพื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 
การคํานวณ 
             ราคาขายของหลักทรัพยเผ่ือขาย- หุนสามัญ (1,000 หุน x130 บาท)     130,000     บาท 
              หัก  ราคาทุนของหลักทรัพยเผ่ือขาย (1,000 หุนx 150 บาท)               (150,000)   บาท 
              ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรพัยเผ่ือขาย                                            20,000     บาท   
  
การบันทึกบัญชีดังนี ้
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x8 
ส.ค. 1 

 
เงินสด 
คาเผื่อการปรับมูลคา – หลักทรัพยเผ่ือ
ขาย 
รายการขาดทนุจากการจําหนาย
หลักทรัพย 
            หลักทรัพยเผ่ือขาย 
            รายการกําไร (รายการขาด 
            ทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้น (สวน 
            ของผูถือหุน)  
ขายหลักทรัพยของบริษัท นึกคิดจํากดั  
จํานวน 1,000 หุนๆ ละ 130  บาท 

  
130,000 

 
30,000 

 
20,000 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

       

                       
3.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด  

ตราสารหนี้เปนเงินลงทุนทีก่ิจการตั้งใจทีจ่ะถือไวจนครบกําหนดไถถอนและตราสารหนี้เทานัน้
ที่สามารถจัดประเภทเปนหลักทรัพยที่ถือจนครบกําหนด ซ่ึงจัดเปนประเภทหนี้ไดตอเมื่อกิจการ
มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1)  มีความตั้งใจแนวแนที่จะถือหลักทรัพย  
 2)  มีความสามารถที่จะถือหลักทรัพยเหลานี้จนครบกําหนด 
                      ถากิจการลงทุนในตราสารหนี้ แลวตอมากิจการมีความจําเปนตองขายกอนวัน
ครบกําหนด  เพราะเหตุผลทางการเงิน  หรือเกิดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย  ตราสาร
หนี้ที่ซ้ือมาก็ไมสามารถจัดเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดได 

          รายการบัญชีเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด จะบันทึกบัญชีดวย 
ราคาทุนทั้งหมดที่จายไปเพือ่ใหไดตราสารนั้นมา และบันทึกการรับรูรายไดดอกเบีย้ ตามอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจริง  
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                3.1  การลงทุนซื้อตราสารหนี้  เมื่อกิจการลงทุนในตราสารหนี้  การบันทึกบัญชี 
เปนดังนี้ 
ตัวอยางที่  2.11   วันที่  1  มกราคม  25x7  บริษัทเทพสตรี จํากัด  ซ้ือหุนกู  8%  ราคามูลคา 
100,000  บาท  ของบริษัทพวงองุน จํากัด  หุนกูมีอายุ  5  ป  จายดอกเบี้ยทุกวันที่  31  ธันวาคม  
บริษัทมีความตั้งใจที่จะถือหุนดังกลาวจนกวาจะครบกําหนด  กิจการซื้อหุนกูนี้ในราคา  92,418  
บาท  ซ่ึงทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเปน 10 %  มูลคายุติธรรมของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25x7 เทากับ  91,000 บาท  
รายการบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค. 1 

 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด- 
หุนกู 
            เงินสด 
บันทึกการซื้อตราสารหนี้ที่ถือจน
ครบกําหนด 

  
 

92,418 

 
 
- 

 
 
 

92,418 

 
 
 
- 

       
                                        
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  กิจการตองบันทึกดอกเบี้ยรับดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยปรับปรุงตัด
บัญชีเงินลงทุนปรับกับดอกเบี้ยรับ 
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ตารางที่  2 .1    การคํานวณราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

วันที ่ เงินสดรับ   (1) ดอกเบี้ยรับ   (2) สวนต่ํากวามูลคา
ตัดจําหนาย   (3) 

ราคาตามบัญชี  
(4) 

 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 

 
9,242 
9,366 
9,503 
9,653 
9,818 

 
1,242 
1,366 
1,503 
1,653 
1,818 

92,418 
93,660 
95,026 
96,529 
98,182 

       100,000 

1 มกราคม  25x7 
  31ธันวาคม  25x7 
 31ธันวาคม  25x8 
 31ธันวาคม  25x9 
 31ธันวาคม 25x10 
 31ธันวาคม 25x11 

        40,000        47,582 7,582  
 
รายการบันทึกบัญชีดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ม.ค. 1 

 
เงินสด 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-
หุนกู 
             ดอกเบี้ยรับ 
บันทึกดอกเบีย้รับ 

  
8,000 

 
1,242 

 
- 
- 

 
 
 
 

9,242 

 
 
 
 
- 

       
                

วิธีคํานวณ  (1)  เงินสดรับ   =     100,000  x
100
8

  =   8,000  บาท 

                    (2)  ดอกเบี้ยรับ =  (ราคาตามบัญชี x อัตราดอกเบี้ย) =  92,418 x
100
10

  =  9,242  บาท 

 (3)  สวนต่ํากวามูลคาตัดจําหนาย        =    9,242  –  8,000   =    1,242  บาท   
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 (4)  ราคาตามบัญชี        =  92,418  +  1,242   =  93,660  บาท 
     3.2  การแสดงรายการในงบดุล ตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจจะถือไวจนครบ
กําหนดนั้นใหใชราคาทุนตัดจําหนายแสดงในงบดุล เนื่องจากวาการที่ถือตราสารหนี้ไวจนครบ
กําหนดนั้นราคาตลาดมีความสําคัญนอยมากดังนั้นมูลคายุติธรรม (ราคาขาย) จึงไมตองนํามาใช
ในการวัดคาและการประมาณกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกบัหลักทรัพยนี ้ ซ่ึงตางจากหลักทรัพย
เพื่อคา และหลักทรัพยเพื่อขายที่ราคายุติธรรมมีผลตอกําไรหรือสวนของเจาของกิจการ 
                                                         

บริษัทเทพสตรี 
งบดุล  (บางสวน) 

ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  25x7 
สินทรัพย 

                                                                                                              (หนวย : บาท) 
         เงินลงทุนระยะยาว 

                 ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด         93,660 
 
               3.3  การขายตราสารหนี้  เมือ่กิจการขายตราสารหนี้  วิธีการบันทึกบัญชีเปนดังนี ้   
 
ตัวอยางที่  2.12  จากตัวอยางที่  2.11  ในวันที ่  30  พฤศจิกายน  25x11  บริษัทเทพสตรี จํากัด  
ขายหุนกูของบริษัท พวงองุน จาํกัด ในราคา 110,000 บาท ซ่ึงในวันนีใ้กลถึงวนัที่หุนกูครบ
กําหนด จนไมทําใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดมผีลตอราคายุติธรรมของหุนกู 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี ้
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x11 
พ.ย. 30 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-
หุนกู 
         ดอกเบี้ยรับ 
บันทึกดอกเบีย้รับ (1 ม.ค.x11 - 30   
พ.ย.x11) 

 1,667 -  
 

1,667 

 
 
- 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  2 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x11 
พ.ย.30 

 
เงินสด 
         ดอกเบี้ยรับ 
         ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ 
         กําหนด-หุนกู 
         รายการกําไรที่เกิดขึน้จากการ 
         จําหนายเงินลงทุน 
ขายหุนกูของบริษัทพวงองุน จํากัด 

  
117,333 

 
- 

 
 

7,333 
 

99,849 
 

10,151 

 
 
- 
 
- 
 
- 

       
                    
  การคํานวณ 
             ราคาขาย                                                                                                     110,000 
             หัก ราคาตามบัญชีของหุนกู             
                     ราคาตัดจําหนาย  31  ธันวาคม  25x10                                 98,182 
                    บวก สวนต่ํากวามูลคาตดัจําหนาย (1 ม.ค. x11-30 พ.ย. x11)  1,667        99,849 
             กําไรจากการจําหนายหุนกู                                                                             10,151 
 

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  (2543, หนา19) 
กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินดังตอไปนี้ 
            1.  นโยบายการบัญชีสําหรับ 

1.1 การกําหนดมลูคาของเงินลงทุน 
1.2 นโยบายบัญชทีี่กิจการใชในการกําหนดตนทุนตราสารที่จําหนาย 
1.3 การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 
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              2 . รายการที่มนีัยสําคัญที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนดังตอไปนี ้
                        2.1  รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ  และเงินปนผลที่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวระยะยาว 

2.2 จํานวนรวมของสิ่งตอบแทนจากการขายเงนิลงทุนแตละประเภท 
2.3 จํานวนรวมของรายงการกําไรและจํานวยนรวมของรายการขาดทุนที่เกดิจาก  

การโอนเปลี่ยนหลักทรัพยเผ่ือขายไปเปนหลักทรัพยเพือ่คา 
2.4 จํานวนรวมของรายการกําไรและจําจวนรวมของรายการขาดทุนจาการ

จําหนายเงินลงทุนแตละประเภท 
2.5 จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นของหลกัทรัพยเพื่อคาและเงินลงทุนทั่วไป 
3.  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดของสวนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาและ

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
4.  กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยเผ่ือขายและตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนดโดยแสดงแยกตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเปนแตละรายการดังตอไปนี ้
    4.1  มูลคายุติธรรม 

                       4.2  จํานวนรวมของรายการกําไรและจํานวนรวมของรายการขาดทุนทีย่ังไมเกดิ  
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา 

    4.3  จํานวนรวมของราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหนี้จะถือจนครบกําหนด 
                       4.4  ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดตามสัญญาโดยจัดกลุมตามระยะเวลาที่จะถึง
กําหนดเชน ภายใน 1 ป ภายใน 2-5 ป หรือภายใน 6-10 ป 
   

สรุป 
                   เงินสดของกิจการนอกจากจะมีไวเพื่อการใชจายในการดําเนินกิจการวันตอวันแลว  
ถากิจการยังคงมีเงินสดเหลือ กิจการก็ควรจะตองมีการพิจารณาวาควรจะนําเงินสดไปทําอะไร 
เพื่อใหไดรับผลประโยชนตอบแทน  เชน  นําไปฝากธนาคารเพื่อใหไดดอกเบี้ย  หรือนําเงินนั้น
ไปลงทุนหาผลประโยชน  เชน  การลงทุนซื้อหลักทรัพยในระยะสั้น ๆ  ไมเกิน  1  ป   เปนการ
ลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดหรือลงทุนชั่วคราว  เปนการลงทุนในตราสารหนี้ 
และตราสารทุน  ตราสารดังกลาวคือลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผ่ือขาย และตราสาร
หนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
                 ตนทุนของหลักทรัพยประเภททุนในความตองการของตลาด คือ รายจายรวมโดยตรง
ทั้งส้ินที่กิจการจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุน เชนรายจายซ้ือเงินลงทุน  คานายหนา คาธรรมเนียม
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และคาภาษีอากร  เปนตน หากกิจการนําสินทรัพยอ่ืนไปแลก ตนทุนของหลักทรัพยประเภททุน
ในความตองการของตลาด จะเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

                การแสดงรายการในงบการเงินของเงินลงทุนชั่วคราวสําหรับ หลักทรัพย
เพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขาย  จะแสดงดวยราคาตามบัญชี  (ราคาทุนปรับดวยคาเผื่อฯ)  หรือ
ราคาตลาด    ณ วันที่ในงบดุล แตตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระ ใหใชราคาทุนตัด
จําหนาย ในการแสดงมูลคาในงบดุล  ไมตองบันทึกรายการเกี่ยวกับการแปลงมูลคา และเมื่อส้ิน
งวดบัญชี สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  กําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง นโยบาย
การบัญชี    รายการที่มีนัยสําคัญที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยเผ่ือขาย
และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
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แบบฝกหัดบทที่  2 
 

1.  เงินลงทุนชัว่คราวหมายถงึอะไร 
 2.  หลักทรัพยเพื่อคาหมายถึงอะไร 
3.  หลักทรัพยเผ่ือขายหมายถึงอะไร 
4.   ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด หมายถึงอะไร แสดงในงบดุลดวยราคาใด 
 5.  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  25x7  บริษัทเทพธานี จํากัด  ซ้ือหุนกู  12%   ของบริษัทหมีขาว 
 จํากัด  ราคาตามมูลคา  120,000  บาท  ในราคา  102  บาท  เสียคาใชจายในการซื้อ  0.5%   
 หุนกูจะครบกาํหนดไถคืนในวันที่  31  ธันวาคม  25x7  ดอกเบี้ยจายปละ  2  ครั้ง  ทุกวันที่   
 30  มิถุนายน  และ  31  ธันวาคม  หุนกูของบริษัทหมีขาว จํากดั  เปนหลักทรัพยในความ 
 ตองการของตลาด  สมมติวาในวนัที่  31  ธันวาคม  25x7  หุนกูของบริษทัหมีขาว จํากดั 
  มีราคาตลาด  115,000  บาท  สมมติวาบริษทัเทพธานี จํากัด  ซ้ือหุนกูของบริษัทโดยตั้งใจ 
 ถือไวเปนหลักทรัพยเพื่อคา 
     ใหทํา  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป  สําหรับป  25x7 
               2.  แสดงรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินของป  25x7 
6.  รายการที่เกีย่วของกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท แดงดํา จํากัด  ซ่ึงถือไวเปนหลักทรัพย 
 เพื่อคาสําหรับป  25x7  มีดังนี้ 
 ม.ค. 6   ซ้ือหุนสามัญของบริษัท เอ จํากัด  8,000  หุน  ในราคา  125,600  บาท 
 มี.ค. 20  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทดี จํากดั  10,000  หุน  ในราคาหุนละ  25  บาท   
               เสียคานายหนา  15,800  บาท 
 มิ.ย. 12  ขายหุนสามัญของบริษัท เอ จํากัด  5,000  หุน  ในราคาหุนละ  19  บาท  
                            เสียคาใชจายในการขาย  4,500  บาท 
 ต.ค. 19   ไดรับเงินปนผลจากหุนสามัญของบริษัทดี จํากดั  ในราคาหุนละ  1.50  บาท 
 ธ.ค. 31  หุนสามัญของบริษัท เอ จํากัด  มรีาคาตลาดหุนละ  18.50  บาท  และบริษัท 
               ดี จํากัด  มีราคาตลาดหุนละ  22  บาท 
 ใหทํา  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 

 2.  แสดงรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินของป  25x7 
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7.  บริษัท เสียงทอง จํากัด  มีรายการเกี่ยวของกับหลักทรัพยเผ่ือขายประเภทหนี้ซ่ึงเปนหลักทรัพย 
     ในความตองการของตลาด  ในป  25x7  ดังนี ้
 มี.ค. 16  ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขายประเภทหนี้ในราคาทุน 150,000 บาท เสียคานายหนา  
  7,500 บาท 
 เม.ย. 10 ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขายประเภทหนี ้ในราคาทุน 100,000 บาท เสียคานายหนา  
  6,000 บาท 
 มิ.ย. 30  ไดรับดอกเบีย้จากหลกัทรัพยประเภทหนี้ 9,600 บาท 
 ก.ย. 10  ขายหลักทรัพยประเภทหนี้ราคาทุน 137,500 บาท ในราคา 155,000 บาท 
 ต.ค. 31  ซ่ึงเปนวันปดบัญชี บันทึกดอกเบี้ยคางรับ 3,400 บาท ณ วันนีห้ลักทรัพย 
  ประเภทหนี้มรีาคาตลาด 103,000 บาท 
 ใหทํา  1.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 

2. แสดงรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินของป  25x7 
8. บริษัท เสียงเงิน จํากัด  มีรายการเกี่ยวของกับหลักทรัพยเพื่อคาซ่ึงเปนหลักทรัพยในความ  
       ตองการของตลาด  ในป  25x7  ดังนี ้
 ก.ค.1  ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาประเภททุนจํานวน  2,000  หุนในราคาทุน 200,000 บาท 

เสียคานายหนา 5,500 บาท 
 ส.ค. 15 ซ้ือหลักทรัพยเพื่อคาประเภทหนี้ จํานวน  1,500  หุนในราคาทุน 150,000 บาท  
  เสียคานายหนา 4,000 บาท 
 ส.ค. 1  ไดรับดอกเบีย้จากหลักทรัพยประเภทหนี้ 6,000 บาท 
 ส.ค. 6 ไดรับเงินปนผลจากหลักทรพัยประเภททนุ  5,600  บาท 
 ก.ย. 10 ขายหลักทรัพยประเภทหนี้ราคาทุน 100,000 บาท ในราคา 150,000 บาท  เสีย 
  คาใชจายในการขาย  1,200  บาท 
 ธ.ค. 31  ซ่ึงเปนวันปดบัญชี วันนี้หลักทรัพยมีราคาตลาดประเภททุน  110  บาทตอหุน  

ประเภทหนี้มรีาคาตลาด 120 บาทตอหุน 
 ใหทํา  1.  บันทึกรายการในสมดุรายวันทัว่ไป 

 2.  แสดงรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินของป  25x7 
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9.  เมื่อวันที่  1  กุมภาพนัธ  25x7  บริษัท โชติรส จํากัด  ลงทุนซื้อหุนทุนของบริษัทตาง ๆ  ผาน 
     บริษัทเงินทุนหลักทรัพยแหงหนึ่ง ดังนี ้
  หุนทุน จํานวน (หุน) ราคาซื้อตอหุน (บาท) 
 บริษัท ขาว จํากัด    500 120 
 บริษัท เขียว จาํกัด  1,000  200 
 บริษัท แสด จาํกัด  1,200  170 
 
 บริษัทฯ  เสียคาธรรมเนียมในการซื้อหุน  0.5%  ของราคาซื้อ  และตั้งใจถือหุนทุน
ของบริษัทขาว จํากัด  ไวเผ่ือขายโดยตั้งใจถือครองมากกวา  1  ป  สวนหุนทุนของ  2  บริษัทที่
เหลือถือไวเพือ่คา 
 ตอมาวันที่  1  พฤษภาคม  25x7  บริษัทฯ  ไดจําหนายหุนทุนของบริษทั  เขียว  และ 
แสด จํากดั  ออกไปดวยมูลคาหุนละ  210  บาท  และ  200  บาท  ตามลําดับ 
 วันที่  31  ธันวาคม  25x7  หุนทุนของบรษิัท ขาว จํากัด  มีราคาตลาดตอหุนเทากับ 
70  บาท  และบริษัท ขาว จํากัด  ไมมีการประกาศจายเงินปนผลแกผูถือหุน 
 ใหทํา 1.  บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทัว่ไปตั้งแตวันที่  1  กุมภาพนัธ  25x7  
       จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x7 
  2.  แสดงรายการที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนประจําปเพยีงวันที ่ 31  ธันวาคม  
       25x7  และในงบดุล ณ วนัที่  31  ธันวาคม  25x7 
10. บริษัท น้ําใสใจจริง จํากดั ลงทุนซื้อหุนกูของบริษัทตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 

หุนกู จํานวน   
(หุน) 

มูลคาตราไว
ตอหุน (บาท) 

อายุ 
(ป) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

วันที่จาย 
ดอกเบี้ย 

วันที ่
ลงทุนซื้อ 

บริษัท หนึ่ง จาํกัด 200 1,000 3 9% 1 ม.ค. และ 1 ก.ค. 1  ก.ค. 25x7 
บริษัท สอง จํากัด 150 1,000 5 8% 1 ม.ค. และ 1 ก.ค. 1  ก.ค. 25x7 
บริษัท สาม จํากัด 300 1,000 3 10% 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. 1  ก.ค. 25x7 
บริษัท ส่ี จํากดั 350 1,000 5 10% 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. 1  เม.ย. 25x7 
  

สมมติวาบริษทัฯ  ไมเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีอากรในการลงทุนซื้อหุนดังกลาว 
บริษัทฯ ตั้งใจถือหุนกูของบริษัทหนึ่ง และสอง จํากัด ไวเพื่อคาและถือหุนของบริษทั สาม และ
ส่ี จํากัด ไวจนครบกําหนดไถถอน 
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 วันที่  31  ธันวาคม  25x7  หุนกูของบริษทัหนึ่ง  สอง  สาม  และสี่  จํากัด  มีราคา
ตลาดตอหุนเทากับ  980 บาท,  1,010 บาท , 1,050 บาท  และ  1,040  บาท  ตามลําดับ 
 ใหทํา   1.  บันทึกรายการขางตนในสมุดรายวันทัว่ไปตั้งแตวันที่  1  เมษายน  25x7  
        จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 25x7 
            2.  แสดงรายการที่เกี่ยวของในงบกําไรขาดทุนประจําปเพยีงวันที ่ 31  ธันวาคม  
      25x7  และในงบดุล ณ วนัที่  31  ธันวาคม  25x7 
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